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ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
АНАЛІТИКА, ДЕФІНІЦІЇ, ІННОВАЦІЇ
УДК 379/004.9

В.Г. Спрінсян

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ
«ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ
ТЕХНОЛОГІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ»:
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗА 2008-2015 РР.
У статті викладено результати аналітичного дослідження
здобутків вітчизняних і зарубіжних науковців, представлених у
міжнародному проекті «Інформаційна освіта та професійнокомунікативні технології ХХІ століття».
Ключові слова: міжнародний проект, інформаційно-аналітичний
документ, інформаційна освіта, професійно-комунікативні технології.
Конференція – це захід, на якому обговорюються наукові питання,
набуті в процесі розвитку людства, які сприяють піднесенню
інтелектуального і морального потенціалу суспільства. Поєднання
внутрішньонаукових та екстранаукових факторів призводить до
ускладнення структури та змісту інформаційних потреб науковців, що
безпосередньо впливають на розвиток інформаційної освіти в Україні.
Для кожного колективу вчених видання наукових праць – це
загальний підсумок його наукової діяльності. Нами проведено
дослідження щодо організації та впровадження в життя міжнародного
наукового проекту кафедри документознавства та інформаційної
діяльності Одеського національного політехнічного університету
«Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ
століття» за результатами видання матеріалів щорічної Міжнародної
науково-практичної конференції за вісім років (2008-2015 рр.).
До збірників увійшли статті, тези доповідей вітчизняних та
зарубіжних науковців, в яких розглядаються актуальні проблеми кола наук
з соціальних комунікацій, інноваційних технологій, освітньої та
інформаційної галузей. Збірники конференцій покликані актуалізувати
набуте за багато років наукове знання та зробити його доступним для
спеціалістів інформаційної сфери, викладачів, аспірантів, студентів та ін.
Об’єктивним свідоцтвом про великий обсяг виконаної наукової
роботи за восьмирічний період є проведене аналітичне дослідження,
результати якого представлено в таблиці та діаграмах:
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Аналітичне дослідження результатів проекту «Інформаційна
освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття»
за 2008-2015 роки
Рік

2008

Кількість учасників
всього укр. між
нар.
110

93

17

Секція
1.
Актуальні
проблеми
сучасного
документознавства:
дефініції,
інновації,
технології

2.
Комунікативний
аспект
освітньоінформаці
й-ної
діяльності

Кількість
доповідей
26

37

Проблематика
Вища освіта; вивчення
документа;
документознавча
термінологія;
інформаційні потреби;
інформатизація
бібліотеки; італійська
музична термінологія;
особливості
інформаційних
дисциплін; аналітикосинтетична діяльність;
побудова
інформаційного
суспільства;
інноваційний розвиток
підприємства;
створення
електронного
документообігу;
національна система
реферування; аналіз
знакових систем;
розвиток науковотехнічного обміну

Підвищення
комунікативної
компетенції;
міжкультурне
співробітництво;
культурна політика;
поведінка в
міжкультурному
спілкуванні;
дослідження
мистецької преси;
державно-управлінська
16

Висновок
Отже, можна зазначити,
що секція «Актуальні
проблеми сучасного
документознавства:
дефініції, інновації,
технології» найбільше
порушувалася
проблематика розвитку
вищої освіти, більш
досконалого вивчення
документознавства та
термінології;
вдосконалення та
впровадження
інформаційних та
інноваційних процесів
тощо. Секція
«Комунікативний аспект
освітньо-інформаційної
діяльності» виявилася
найбільш плідною – 37
доповідей. Зокрема
порушувалися питання
стосовно підвищення
комунікативної
компетенції;
міжкультурного
співробітництва та
спілкування; комунікації
у різних сферах та
аспектах тощо. Секція
«Освітні технології на
різних рівнях
навчального процесу»
займалася дослідженням:
інтернет-технологій,
покращенням
навчального процесу
тощо.
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комунікація; модель
формування реклами;
масові комунікації;
вивчення
комунікативноінформаційного
направлення;
уніфікація критеріїв
взаємодії; комунікації в
сучасній рекламі;
комунікативні
технології
Вивчення інтернеттехнологій;
особливості
навчального процесу;
інформаційнокомунікативні
технології;
використання
евристичних методів;
ділова комунікація;
модульний контроль;
інформаційна культура
дистанційного
навчання; дослідження
управлінського
документування;
впровадження
автоматизованих
управлінських систем;
маркетингове
дослідження;
особливості
проектування; роль
пошукових систем;
формування
інформаційнокомунікативної
компетенції
Документальноелектронні комунікації;
джерелознавче
дослідження бібліотек;
професійнокласифікаційний аспект
інформації;
інформаційна культура;
розвиток освіти у сфері
комунікації; підготовка
майбутніх фахівців
документознавців;
створення бібліотечних
ресурсів;

3. Освітні
33
технології
на різних
рівнях
навчальног
о процесу

2009

149

135

14

1.
Інформаці
й-ноосвітня
діяльність:
аналітика,
дефініції,
інновації

43
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У 2009 році секція
«Інформаційно-освітня
діяльність: аналітика,
дефініції, інновації»
виявилася достатньо
плідною. Порушувалася
питання стосовно
бібліотек,
документального
забезпечення;
інноваційних технологій,
комунікацій у сфері
освіти та ін. Секція
«Комунікативний аспект
інформаційно-освітньої
діяльності» відзначилася
найбільшою кількістю
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документальне
забезпечення органів
влади; місце
інформаційної
аналітики документноінформаційної сфери;
текстове моделювання;
етичний кодекс ВНЗ;
термінотворення у
галузі комп’ютерних
наук; освітні
інноваційні технології;
документознавче
дослідження
періодичних видань;
новітні технічні засоби
автоматизації
інформаційноуправлінської
діяльності та ін.

2.
Комунікативний
аспект
інформаці
й-ноосвітньої
діяльності

49

Людина як об’єкт
комунікації;
дослідження
комунікативної
культури; роль країни у
міжкультурних
комунікаціях; розвиток
комунікативної
компетенції;
комунікативні
технології; дослідження
інформаційної
культури; вплив
комунікаційних
процесів; соціальнокомунікативні
технології у рекламі;
комунікативні
особливості інформації
у рекламі;
комунікативна
компетентність,
трансформація
гендерних стереотипів;
теорія масової
комунікації та ін.

18

доповідей.
Порушувалися питання:
роль людини в
комунікації;
комунікативної
компетентності;
досліджувалася
комунікативна культура
в цілому та в
рекламному середовищі.
Секція «Освітні
технології на різних
рівнях навчального
процесу» досліджувала
різноманітні питання:
підготовки фахівців у
ВНЗ та їх
комунікативних умінь;
використання
телекомунікаційних
проектних технологій,
електронних таблиць в
тестуванні;
досліджувалися різні
методи навчання для
вивчення іноземних мов,
підготовки вчителів та
багато іншого.

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

3. Освітні
42
технології
на різних
рівнях
навчальног
о процесу

2010

96

77

19

1.
Інформаці
й-ноосвітня
діяльність:
аналітика,
дефініції,
інновації

Створення тестів для
студентів
комунікативноінформаційного циклу;
підготовка фахівців з
документознавства та
інформаційної
діяльності; технології
тестування; електронні
таблиці в тестуванні;
нова парадигма
технологій навчання;
формування
комунікативних умінь у
ВНЗ; міжкультурна
комунікація у вивченні
іноземної мови; ділове
спілкування у ВНЗ;
інтерактивний метод
навчання іноземних
мов; підготовка
майбутніх вчителів;
впровадження
телекомунікаційних
проектних технологій;
віртуальна комунікація;
порівняльний аналіз
документних
класифікаційних
систем
Розвиток магістерських
програм спеціальності
«Документознавство та
інформаційна
діяльність», підготовка
фахівців даного
напрямку; стратегії
управління
обслуговування
бібліотек; термінологія
соціальнокомунікаційних
технологій; напрями
АСО у вищій школі;
словотвір у
комп’ютерній
терміносистемі;
модернізація та
інновації; класифікація
теорій соціальної
комунікації;
властивості управління
документацією;
понятійний апарат

31

19

2010-го року найбільше
доповідей містить секція
«Інформаційно-освітня
діяльність: аналітика,
дефініції, інновації».
Достатня кількість робіт
присвячена вивченню
різної документації,
електронного
документознавства,
бібліотек, їх мереж;
унормування архівної
термінології;
класифікації теорій
соціальної комунікації;
роль реклами у соціумі
тощо.
На секції
«Комунікативний аспект
інформаційно-освітньої
діяльності»
порушувалися питання
комунікації та її ролі у
суспільстві, її
покращення, також
достатня кількість робіт
присвячена рекламній
комунікації та її впливу
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2.
Комунікативний
аспект
інформаційноосвіт- ньої
діяльності

електронного
документознавства;
документознавчий
погляд на законодавчу
характеристику;
університетська
документація;
соціальна функція
реклами; інформаційна
культура викладача;
каталогізація
електронних потоків у
бібліотечних мережах;
унормування та
кодифікація архівної
термінології;
інформаційнокомунікативне
середовище
Комунікації і
суспільство;
етнокультурний
стереотип в етиці;
інтерактивно-графічний
текст в комунікації;
рекламна комунікація;
вплив PR-технологій на
громадську думку;
корпоративна культура;
комунікативні якості
студентів як складові
бізнес-комунікації;
ризикові комунікації в
суспільстві;
вдосконалення
соціальнокомунікативних
процесів у ВНЗ;
соціокультурні аспекти
товарного знака
Вивчення фольклору
іноземними
студентами;
особливості викладення
дисциплін; прикладний
аспект навчальної
комунікації;
медіоосвіта в епоху
глобалізації;
інформаційні технології
у педагогіці вищої
школи; оптимізація
мікросередовища
педагогічної освіти

28

3. Освітні
21
технології
на різних
рівнях
навчальног
о процесу

20

на громадськість та ін.
Достатньо різноманітна
тематика секції «Освітні
технології на різних
рівнях навчального
процесу». Зокрема
доповіді були
присвяченні
покращенню освіти у
вищій школі; навчальній
комунікації,
інформаційним
технологіям у педагогіці
вищої школи тощо.
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2011

95

66

29

1.
Інформаці
й- ноосвітня
діяльність:
аналітика,
дефініції,
інновації

23

2.
Комунікативний
аспект
інформаці
й-ноосвітньої
діяльності

35

викладача; основи
інформаційної
діяльності; тестові
завдання у мовних
дисциплінах;
хореографія як засіб
комунікації та ін.
Інтернет послуги в
інформаційному
обслуговуванні;
розвиток сучасного
документознавства;
теоретичні підходи
дослідження текстів
документів; освітні
інфокомунікаційні
технології;
комунікативна функція
наукової бібліотеки;
інформаційна поведінка
в медіа просторі;
інформаційний
консалтинг; електронні
архівні ресурси;
зберігання та
архівування
електронних
документів у
бібліотеках;
інформаційне
суспільство та
глобалізація; бібліотека
як культурний інститут
та комунікативний
простір; термінологія
документаційного
забезпечення
управління
підприємством;
традиційна та
електронна
документація

Сучасні технології
масової комунікації;
газетна журналістика;
роль реклами в
просуванні регіону як
туристичного об’єкту;
етична експертиза;
особливості релігійних
питань у ЗМІ,бізнес
21

У 2011-му році з секції
«Інформаційно-освітня
діяльність: аналітика,
дефініції, інновації»
порушувалися різні
питання про розвиток
сучасного
документознавства,
термінології
документаційного
забезпечення,
досліджувалися
електронні документи,
тексти документів.
Достатньо робіт в яких
порушуються питання
про бібліотеки, їх роль в
комунікативному
просторі, їхні
комунікативні функції та
ін. На секції
«Комунікативний аспект
інформаційно-освітньої
діяльності»
проблематика доповідей
була різноманітною:
міжособистісна
комунікація, комунікація
у рекламі, бізнес
комунікації,
порушувалися питання
стосовно журналістики;
вплив телебачення на
психічний стан людини
тощо. Доповіді секції
«Освітньо-інформаційні
технології на різних
рівнях навчального
процесу» стосувалися
освіти в цілому, вищої
освіти, її покращення,
впровадження
різноманітних
інноваційних технологій
тощо.
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комунікації в
маркетингу; соціальна
відповідальність
корпоративної
журналістики; ентропія
«шумів» теорії
інформації;
міжособистісні
комунікації;
професійнокомунікативні
технології; рекламна
комунікація;
психологічний вплив
телебачення;
інтелектуальна
віртуальна комунікація,
ділові комунікації
Інформаційна освіта;
специфіка сучасної
освіти; виховання у
вищій школі; інтеграція
соціальних мереж у
навчальному процесі;
інфокомунікативні
технології у ВНЗ;
застосування
модифікаційного
методу кейсів у
навчанні; використання
соціальних мереж при
управлінні знаннями;
студент в
інформаційному
просторі суспільства;
інноваційні технології
сучасної вищої освіти;
уніфікація процесів
просування освітніх
послуг; управління
державними ВНЗ
Підхід до підготовки
магістрів
«Документознавство та
інформаційна
діяльність»; тенденції
розвитку
документознавства;
бібліотечноінформаційне
обслуговування молоді,
системи
документування;
аутсорсінг в економіці

3.
24
Освітньоінформаці
й-ні
технології
на різних
рівнях
навчальног
о процесу

2012

139

108

31

1.
Інформаці
й-ноосвітня
діяльність:
аналітика,
дефініції,
інновації

34

22

2012-ий рік виявився
достатньо плідним. На
секції «Інформаційноосвітня діяльність:
аналітика, дефініції,
інновації» були
розглянуті питання:
тенденцій розвитку
документознавства,
підготовка студентів
даного напрямку;
документаційного
забезпечення вищої
освіти; захисту
інформації; розглядалися
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та освіті; розвиток
теорії бібліографічного
опису; збір документів
та фактів для
інформаційноаналітичного
дослідження; аналогіяасоціація-алгоритм в
соціокомунікаційних
дослідженнях;
організація добору
кадрів; нормативноправова база
документування ринку і
торгівлі за часів
козацтва; труднощі в
оформленні ділових
паперів; інноваційна
інформаційна структура
ВНЗ, забезпечення
схоронності
ретроспективної
документованої
інформації; договори в
системі бізнескомунікацій; бібліотека
як соціокомунікаційний
інститут,
документаційне
забезпечення вищої
освіти; захист
інформації, електронне
управління послугами
охорони здоров’я;
сучасні носії
документної інформації

23

питання бібліотечноінформаційного
обслуговування,
схоронності
документованої
інформації, збір
документів та фактів
інформаційноаналітичного
дослідження та ін.
Секція «Комунікативний
аспект інформаційноосвітньої діяльності»
цього року містила
найбільше доповідей.
Зокрема порушувалися
питання рекламної ,
гендерної та
корпоративної
комунікації;
розгладшалась типологія
корпоративної культури
ВНЗ , його інформаційне
середовище;
досліджувалися
товарний знак та торгова
марка; корпоративна
етика; комунікативні
бар’єри у спілкуванні;
консалтинг в рекламній
діяльності тощо.
Доповіді секції «Освітні
технології на різних
рівнях навчального
процесу» були
присвячені:
інформаційній культі
особистості,
удосконаленні
навчального процесу
шляхом формування
стратегії розвитку у ВНЗ,
впровадженні сучасного
дистанційного навчання.
Також порушувалися
питання міжвузівських
науково-методичних
взаємодій,
полікультурного
виховання у ВНЗ тощо.
На секції «Філософія і
суспільство: проблеми
комунікації» доповіді
були присвяченні
наступній тематиці:
теорія розвитку
документознавства;
інтерлінгвістичним,
політичним та інтернеткомунікаціям; впливу
релігії на суспільство та
інші.
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2.
Комунікативний
аспект
інформаці
й-ноосвітньої
діяльності

42

Інтернет як медіа
середовище в епоху
високих технологій;
управління знаннями як
технологія
комунікативного
інжинірингу;
модернізація медіа
галузі Росії; рекламна
комунікація;
характеристика
журналістської
інформації;
корпоративні
комунікації; товарний
знак та торгова марка в
теорії PR; ефекти
настановної дії в масмедіа; модель іміджу
територіальнодержавного суб’єкта в
системі комунікації;
роль ЗМІ в просуванні
корпоративних
цінностей;
інформаційний
просьюмерізм;
гендерна комунікація;
інформаційне
середовище ВНЗ;
консалтинг в рекламній
діяльності, типологія
корпоративної культура
ВНЗ, комунікативна
культура сучасної
молоді, кодекс
корпоративної етики,
роль моделювання в
професійно-ділових
комунікаціях,
комунікативні бар’єри
спілкування та ін.
Інформаційна культура
особистості;
міжвузівські науковометодичні взаємодії; PR
у розважальному
сегменті соціальнокультурної сфери;
лекція як форма
навчання; мовна гра як
засіб педагогічної
евристики; особистісні
і соціальні здатності

3. Освітні
28
технології
на різних
рівнях
навчальног
о процесу

24
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4.
Філософія
і
суспільств
о:
проблеми
комунікаці
ї

студентів та
працівників; сучасне
дистанційне навчання;
електронне навчальне
видання; інноваційні
технології в структурі
засобів навчання;
розробки теоретичних
основ соціальної
комунікації,
міждисциплінарні
зв’язки і інтегровані
курси; сучасні освітні
технології при
викладенні мовних
дисциплін; проектні
методики в навчальновиховному процесі;
професійна адаптація
особистості
соціокомунікаційних
відносин;
полікультурне
виховання у ВНЗ;
формування стратегій
розвитку у ВНЗ;
трьохрівневий
навчальний процес та
ін.
Філософські аспекти
інтерлінгвістичної
комунікації; інтернеткомунікації суспільної
правосвідомості;
політична комунікація;
еко стиль в
комунікаційному
просторі; теорія
розвитку
документознавства;
інтеграція
національних освітніх
інформаційних
ресурсів; семантика
медичних термінів;
соціо-відповідальний
сегмент
телекомунікаційної
системи; вплив
релігійної ситуації на
стабільність
суспільства

18

25

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

2013

102

84

18

1.
Інформаці
й-ноосвітнядіяльність:
аналітика,
дефініції,
інновації

32

Інформаційна
парадигма соціальної
комунікації; концепція і
структура
документознавства;
вдосконалення
організаційнорозпорядчої
документації в ОНПУ;
інфокомунікаційні
технології розвитку
сучасної бібліотеки;
впровадження модулю
в системі електронного
документообігу;
уніфікація
документознавчої
терміносистеми;
інформаційні технології
в освіті; класифікація
управлінських
документів;
особливості верстки
електронних видань;
розвиток
документознавства в
Україні; теорія
керування
документацією;
укладання договорів і
контрактів у
торговельній
документації;
документаційне
забезпечення роботи
ВНЗ; професійнокомунікативні
технології у
реформуванні судової
системи; створення
документів в
електронному
діловодстві;
інтелектуальний ресурс
інформаційного
менеджменту;
аналітична компетенція
документознавця;
переклад як вид
документа; номінація
професій у
інформаційному
суспільстві та ін.
26

2013-го року найбільше
доповідей містить секція
«Інформаційно-освітня
діяльність: аналітика,
дефініції, інновації».
Достатня кількість робіт
присвячена вивченню
документації,
документознавства,
електронного
документообігу,
розвитку
бібліотек,електронних
видань;
документаційному
забезпеченню роботи
ВНЗ; соціальним
комунікаціям;
професійнокомунікативним
технологіям;
інтелектуальному
ресурсу інформаційного
менеджменту тощо.
На секції
«Комунікативний аспект
інформаційно-освітньої
діяльності»
порушувалися питання
інформаційної
структури;
комунікативного
середовища
університетської освіти;
рекламної комунікації
банків; соціальної
електронної комунікації
комерційного
підприємства; соціальнокомунікативній культурі
молоді; досліджувався
інформаційнокомунікативний простір
організації та інші.
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2.
Комунікативний
аспект
інформаці
й-ноосвітньої
діяльності

27

Інформаційні структури
в XX ст.;
соціокультурний підхід
в осмисленні іміджу;
мультимедійність в
журналістиці;
лінгвістичні
особливості авторських
текстів; комунікації
сучасності; неолексеми
в рекламному тексті;
комунікативне
середовище в
університетській освіті;
соціальні електронні
комунікації сучасного
комерційного
підприємства; ігрові
технології в просуванні
фінансових послуг;
невербальний аспект
мовного іміджу;
міжнародні книжкові
виставки як канал
професійної
комунікації;
комунікаційний
консалтинг в Україні та
Європі; рекламна
комунікація банків;
соціальність інтернетмедіа та її вплив;
соціальнокомунікативна культура
сучасної молоді;
інформаційнокомунікативний простір
організації; проблеми
способів комунікації
Гуманітаризація освіти
і науки; національнопатріотичне виховання
студентів у ВНЗ;
інноваційні технології у
викладанні
філологічних
дисциплін; навчальна
гра як модель реальної
роботи; формування
комунікативної
компетенції студентів з
дисциплін
комунікативноінформаційного

3. Освітні
11
технології
на різних
рівнях
навчальног
о процесу

27

Достатньо різноманітна
тематика секції «Освітні
технології на різних
рівнях навчального
процесу». Зокрема
доповіді були
присвяченні
гуманітаризації освіти і
науки; впровадженню
інноваційних технологій
у викладанні дисциплін,;
використання
інформаційнокомунікативних
технологій;
впровадження
навчальних ігор та
інтерактивних методів
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2014

106

97

9

4.
Філософія
і
суспільств
о:
проблеми
комунікаці
ї

18

1.
Документн
оінформаці
й-на

24

напряму; електронні
аутентичні ресурси
соціальної компетенції
іноземних учнів;
використання
інформаційнокомунікативних
технологій; професійна
направленість при
вивченні російської
мови студентівіноземців; інтерактивні
методи як засіб
підвищення
ефективності
підготовки фахівців у
ВНЗ; модель
інформаційного
навчального процесу
Онтологія еволюції
людської мови;
трансформація
свідомості через
соціальну мімікрію;
ідеологія масової
культури в
комунікаційному
просторі; репрезентація
науково-технічного
знання; гендерні
аспекти корпоративної
культури організації;
маска як засіб
комунікації у
суспільстві; культура
web-комунікації;
відродження
державності України;
справедливість у
культурно-політичному
житті суспільства;
вплив соціального
конфлікту на культуру;
релігія як чинник
культурно-політичного
життя; політична
соціалізація в
становленні
особистості
Наукові дослідження
документознавчої
спеціальності;
теоретичні засади
підготовки
28

для підвищення
ефективності підготовки
фахівців у вищих
навчальних закладах
тощо.
На секції «Філософія і
суспільство: проблеми
комунікації» була
порушена проблематика
з питань: онтології
еволюції людської мови;
репрезентації науковотехнічного знання;
політичної соціалізації в
становленні особистості;
культури webкомунікації; відродження
державності України;
трансформації
свідомості через
соціальну мімікрію та
інші.

У 2014-му році на секції
«Документноінформаційна діяльність:
аналітика, дефініції,
інновації» була
представлена найбільша
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діяльність:
аналітика,
дефініції,
інновації

документознавців;
формування
документаційного
менеджменту;
комунікаційне
середовище
документознавства;
новий стандарт ДСТУ
3582:2013;
класифікація
торговельної
документації;
документно-аналітична
діяльність; інноваційні
технології
інформаційнобібліографічної
продукції; розвиток
вузівських бібліотек;
узагальнюючий
алгоритм проведення
аналітичного
дослідження; переклад
як об’єкт
документознавчих
досліджень; технології
зберігання архівних
документів;
інформаційнокомунікативна система
в документаційному
менеджменті;
електронний
документообіг;
вдосконалення
документаційного
забезпечення діяльності
бібліотек та ін.

29

кількість доповідей, в
яких порушувалися
питання: теоретичної та
наукової підготовки
студентівдокументознавців;
комунікаційного
середовища
документознавства;
класифікації
торговельної
документації;
формування
документаційного
менеджменту; зберіганні
архівних документів;
вдосконаленні
електронного
документообігу та
документаційного
забезпечення;
покращенні аналітичної
діяльності та ін.
На секції
«Комунікативний аспект
інформаційної
діяльності» була
порушена проблематика
з питань: комунікацій;
реклами, рекламних
повідомлень, гендерних
стереотипів в рекламі;
досліджувалася історія
комунікації, фразеологія
комунікацій, аспект
міфологічної комунікації
та ін.
На секції «Сучасні
інформаційно-освітні
технології»
проблематика доповідей
була різноманітною:
забезпечення технологій
документаційного
менеджменту;
використання
навчальних блогів;
застосування
комп’ютерних
технологій;
полікультурна та
мультимедійна
компетентність
викладача у вищій школі
та інші.
На секції «Лінгвістична
компетенція за фахом»
були представлені різні
доповіді на різноманітну
тематику: формування
мовної комунікації
морських юристів;
модель підготовки
майбутніх учителів у
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застосуванні
мультимедійних
технологій; формування
культури ділового
мовлення фахівців
технічної сфери та інші.
Секція «Філософія і
суспільство: проблеми
комунікації» містила
доповіді з питань:
культури комунікації,
корпоративної культури,
діалогової комунікації,
інформаційних та
творчих проблем людини
в інформаційному
суспільстві та інші.

2.
Комунікативний
аспект
інформаці
й-ної
діяльності

21

3. Сучасні
інформаці
й-ноосвітні
технології

18

Розслідувальні
антикорупційні сайти
рунета; політична
реклама в США;
електронні мережі як
інноваційний канал
соціальної комунікації;
дослідження історії
комунікації;
фразеологія у
міжкультурній
комунікації;
комунікативні аспекти
компетентності
керівника; структура
комунікативної
компетенції,
прикладний аспект
міфологічної
комунікації;
вербальний компонент
рекламного
повідомлення;
краудсорсінг в PRкомунікаціях; реклама в
соціальній мережі,
гендерні стереотипи в
рекламі, мистецтво
проведення ділової
бесіди
Студентські проектні
роботи рекламноінформаційного
направлення;
програмне
забезпечення технології
документаційного
менеджменту;
використання
навчальних блогів у
30
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викладанні дисциплін
інтернет комунікацій;
полікультурна
компетенція викладача
у вищій школі;
інфографіка сучасної
інформаційної
парадигми;
мультимедійна
компетентність
педагога;
опосередковане
регулювання процесу
навчання; дистанційне
навчання у вищій
школі; застосування
інформаційнокомп’ютерних
технологій;
розпізнавання текстів з
допомогою надточних
нейронних мереж,
практичні дослідження
у сфері соціальних
комунікацій,
інноваційні навчальні
комунікативні
комплекси в організації
навчання та ін.
Оптимізація
навчального процесу;
формування мовної
комунікації морських
юристи;
функціональномовленнєві форми
англомовної наукової
комунікації; синонімія в
українській науковотехнічній термінології;
навчання майбутніх
інженерів написання
англомовної технічної
звітної документації;
формування культури
ділового мовлення
фахівців технічної
сфери;
експериментальна
перевірка моделі
підготовки майбутніх
учителів до
застосування
мультимедійних

4.
13
Лінгвістина
компетенці
я за фахом

31
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2015

130

89

14

5.
Філософія
і
суспільств
о:
проблеми
комунікаці
ї

13

1.
Документн
оінформаці
й-на
діяльність:
аналітика,
дефініції,
інновації

37

технологій; іншомовна
освіта професійної
підготовки працівників
Співвідношення
культури і комунікації;
інформаційні та творчі
потреби людини в
інформаційному
суспільстві;
удосконалення
корпоративної культури
ВНЗ; філософія довіри
як технологія
комунікативної
взаємодії;
удосконалення
механізмів державного
управління соціальним
розвитком; візуальна
гармонія як тип
художнього
моделювання; діалогова
комунікація
культурного розвитку
суспільства;
професійна культура
педагогічної практики у
вищій школі;
кінематографічна
форма
аудіовізуальності;
перетворення людства в
зв’язку з розвитком
телекомунікаційних
систем
Інформаційна
інфраструктура як базова
складова галузі;
експертна оцінка
структури та змісту вебсайтів архівних установ
України; інформаційне
забезпечення як
інструмент підвищення
рівня
конкурентоспроможності
підприємства; аналітична
компонента підготовки
спеціалістів документноінформаційної сфери
діяльності в межах
проблеми інновацій в
освіті; комунікаційне
середовище
документознавства; місія
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У 2015 –му році
найбільше доповідей
представлено в
секції "Документноінформаційна
діяльність:аналітика,
дефініції, інновації"
були досліджені
питання:
комунікаційного
середовища
документознавства,
проблемні питання
галузевого
документознавства,
інформаційні
ресурси інтернет в
архівах України,
рекламне
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2. Комунікативний
аспект
інформаці
й-ної
діяльності

новітніх документноюінформаційних
технологій на
підприємстві; методичний
аспект створення
інформаційноаналітичних документів;
роль творчих об’єднань у
розвитку національного
інтелектуального ресурсу;
документна логістика як
новітній науковопрактичний вектор
документознавства;
система керування
документаційними
процесами підприємства
в умовах впровадження
сучасних форм
комунікації; міжнародні
бібліотечні організації і
бібліотечно-інформаційна
освіта; детермінанти
функціонування
торговельної
документації в
галузевому
документознавства
України; бібліографічна
евристика; о проблемах
реформування діловодної
сфери; інформаційні
ресурси і сервіси інтернет
в роботі архівів України;
документне забезпечення
рекламної комунікації;
веб-сайти вітчизняних
видавництв як засоби
просування літератури
Перспективи рекламноінформаційної діяльності;
використання
спеціалізованих інтернетресурсів у процесі
вивчення дисциплін; про
специфіку використання
міфообразів в агітаційнопропагандистській
діяльності; особливості
реалізації соціального
комунікаційного медіапроекту; ділова
комунікація як важлива
умова успішного бізнесу;
молодіжна комунікаційна
культура; мистецтво
ділового спілкування;
ораторське мистецтво
викладача; політичні
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забезпечення,
бібліографічна
евристика та ін.
Секція
"Комунікаційний
аспект
інформаційної
діяльності " містить
18 доповідей з:
питань ділової
комунікації,
використання
інтернет-ресурсів в
навчальному
процесі, ділового
спілкування,
комунікаційної
культури, гендерних
питань, сучасних
інформаційноосвітніх технологій
та ін.
На секції "Сучасні
інформаційноосвітні технології"
презентовано 14
доповідей наступних
напрямків: ІТрішення освітнього
простору,
інформаційнокомунікаційні
технології для
іноземних студентів,
інформаційне
забезпечення
дистанційного
навчання, з d
технології в
організації навчання
студентів та ін.
Секція
"Лінгвістична
компетенція за
фахом" відібрала до
свого складу 11
доповідей, серед
яких: фахове
мовлення студентів,
питання мовної
культури, мовні
аспекти української
діаспори США,
особистість
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3. Сучасні
інформаці
й-ноосвітні
технології

технології у
демократичному
суспільстві; гендерний
чинник інформаційної
поведінки; особливості
просування друкованих
видань; сучасні інтернеттехнології; сучасні
інформаційно-освітні
технології
"Інформаційна діяльність
органу державної влади"
як навчальний курс;
гуманітарні аспекти
стандартизації змісту у
вищій школі; нові ITрішення в освітньому
просторі; навчання
іноземних студентів
технічних університетів
офіційно-діловому стилю
мовлення; особливості
вивчення кроскультурних
комунікацій студентамидокументознавцями;
творча особистість у
вимірах професійнотехнічнічної освіти;
мотиваційні аспекти
використання ІКТ у
навчанні іноземних
студентів; навчання
іноземних студентів
технічних внз
реферуванню та
анотуванню наукових
статей; інформаційнокомунікаційні технології
як ресурс самостійної і
творчої роботи іноземних
студентів; проектна
діяльність як метод
навчання; апаратне
забезпечення в умовах
дистанційного навчання;
удосконалення
інформаційного
забезпечення освітньої
діяльності; володіння
технікою постановки
запитань як важлива
складова професійної
майстерності педагога;
порівняльний
аналіз методів
структурування
інформації у навчальному
процесі; 3d технології в
організації
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34

викладача в мовному
навчанні
студентської
аудиторії, жіночі
імена та ін.
На секції «Філософія
і суспільство:
проблеми
комунікації»
розглядаються
питання формування
іміджу органів
місцевого
самоврядування,
актуальність
викликає гендерна
культура, соціальна
реальність і
комп’ютерна
симуляція,
комунікативні
процеси виробничих
колективів та ін.
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навчального процесу
Формування у студентів
мовних компетенцій у
процесі вивчення
предмету «українська
мова за професійним
спрямуванням»; роль
особистості викладача в
інтенсифікації
навчального процесу;
семантична деривація на
службі інтернеті;
віртуальна особистість
у сучасному
комунікативному
просторі; питання мовної
норми; розвиток фахового
мовлення студентів на
заняттях з української
мови за професійним
спрямуванням; жіночі
імена-фаворити у
сучасній суспільній
оцінці мешканців
Одещини;
мовноцентричний аспект
інформаційного простору
української діаспори
США
Мультикультурне
середовище у системі
міжнародної
інформаційної діяльності;
інституційні аспекти
формування іміджу
органів місцевого
самоврядування; сутність
гендерної культури
студентів вищих
технічних навчальних
закладів; історіографія
українських досліджень
інформаційного
суспільства; заміщення
соціальної реальності її
комп’ютерними
симуляція ми;
самозречення як
світоглядна основа
журналіста; особливості
партійного будівництва в
КНР; соціально-ціннісний
потенціал регулювання
комунікативних процесів
виробничих колективів

4.
13
Лінгвістина
компетенці
я за фахом

5.
Філософія
і
суспільств
о:
проблеми
комунікаці
ї
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СПІВІДНОШЕННЯ КІЛЬКОСТІ УЧАСНИКІВ ЗА РОКАМИ
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СЕКЦІЇ З НАЙБІЛЬШОЮ КІЛЬКІСТЮ ДОПОВІДЕЙ ЗА РОКАМИ
Назва секції з найбільшою
кількістю доповідей
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7 , 8 Документно-інформа ційна
діяльність:
а на літика , дефініції, іннова ції

Таким чином, втілюючи в життя науковий проект «Інформаційна
освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття» за
матеріалами щорічної Міжнародної науково-практичної конференції
авторський колектив кафедри потурбувався про складання збірника праць
вітчизняних та зарубіжних науковців, об’єднав розрізнені публікації як
єдине дослідження з проблем інформаційної освіти та професійнокомунікативних технологій.
Засновниками конференції є Міністерство освіти і науки України,
Одеська обласна державна адміністрація, Одеська обласна рада, Одеська
обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського, Київський
національний університет культури і мистецтв, Харківська державна
академія культури, Національний педагогічний університет ім.
М.П. Драгоманова, Одеський національний політехнічний університет.
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Особлива подяка в організації та проведенні конференції ректору
ОНПУ академіку Г.О. Оборському, науковцям кафедри документознавства
та інформаційної діяльності ОНПУ доцентам Т.Ф. Коляді-Березовській,
Т.Л. Бірюковій, М.Г. Якубовській, Ю.А. Грушевській, Т.А. Луговій,
старшим викладачам Н.І. Масі, О.О. Татакі та всім іншим членам
кафедри, членам редакційної колегії провідним вітчизняним науковцям в
галузях документознавства, бібліотекознавства та інформаційної
діяльності: Михайлові Семеновичу Слободянику, Людмилі Яківні
Філіповій, Галині Миколаївні Швецовій-Водці, Валентині Василівні
Бездрабко, Юрію Івановичу Палесі, Галині Василівні Сілковій, Олені
Василівні Шевченко.
У сучасних умовах інтеграції вищої освіти України в європейський
простір як ніколи постає гостра необхідність популяризації, реклами
професії «Документознавство та інформаційна діяльність», донесення
інформації до високопосадовців Української держави щодо якісного рівня
професійної підготовки випускників-документознаців, і не лише
діловодів, до яких так часто прирівнюють документознавців в свідомості
більшість пересічних громадян, а висококласних спеціалістів з
документаційного менеджменту, які здатні забезпечити якісні зміни в
економіці держави, електронному урядуванні, в усіх сферах
життєдіяльності Української держави, про що потрібно щоденно
нагадувати на всіх рівнях державного управління і доводити це нам,
науковцям.
Саме цьому сприяє проведення в цих складних, важких умовах
нинішньої ситуації нашої Української держави щорічної Міжнародної
науково-практичної конференції «Інформаційна освіта та професійнокомунікативні технології ХХІ століття», яка сприяє об'єднанню
документознавців України та інших держав в єдине ціле, виробленню
спільних поглядів, думок, вирішує проблемні питання, і тим самим сприяє
розвитку фаху «Документознавство та інформаційна діяльність», заради
чого науковці працюють, заходять в аудиторії, дивлячись в очі майбутніх
своїх колег!
В статье изложены результаты аналитического исследования
достижений отечественных и зарубежных ученых, представленных в
международном
проекте
«Информационное
образование
и
профессионально-коммуникативные технологии ХХІ века».
Ключевые слова: международный проект, информационноаналитический
документ,
информационное
образование,
профессионально-коммуникативные технологии.
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The article represents the results an analytical study achievements of
domestic and foreign scientists, represented in the international project
"Information education and professional-communicative technologies of XXI
century."
Keywords: international project information-analytical document,
information education, professional-communication technologies.
УДК 002+004

Л.Я. Філіпова
ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА
ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ГАЛУЗІ:
ТЕРМІНОЛОГІЧНО-ЗМІСТОВИЙ АНАЛІЗ

Розглядаються термінологічні та змістові особливості тлумачення
поняття «інформаційна інфраструктура» та її значення для будь-якої
галузі. Акцентується увага на
адаптування
поняття до
користувацького підходу в межах інформаційної діяльності.
Ключові слова: інформаційна інфраструктура, термінологія,
інформаційний ресурс, інформаційно-комунікаційна база, користувацький
підхід.
Сучасні тенденції інформатизації суспільства, що торкаються усіх
галузей соціуму,
передбачають оснащеність будь-якої галузі
інформаційно-технологічними та інституційними засобами, що
забезпечують ефективність функціонування і відтворення даної системи.
Інформаційна інфраструктура розглядається як поняття, логічно
підпорядковане терміну «інфраструктура», що тлумачиться як комплекс
взаємозв'язаних обслуговуючих структур, які становлять і/або
забезпечують основу для вирішення проблеми (завдання); або як комплекс
галузей національної економіки, які забезпечують загальні умови
функціонування економіки: дороги, зв'язок, транспорт, освіта і т.п [4].
Етимологія слова «інфраструктура» (Infrastructure) пов’язана з його
походженням - від латинських слів Infra (під або нижче) і Structura
(будова, розташування)1. Взагалі ж відзначимо, що цей термін з'явився в
економічній літературі в кінці 40-х рр. 20 в. для позначення комплексу
галузей
господарства,
обслуговуючих
промислове
та
сільськогосподарське виробництво; він був запозичений з військового
лексикону, де позначає комплекс тилових споруд, що забезпечують дії
озброєних сил. Доречі, в НАТО був створений спеціальний комітет з
1

http://dic.academic.ru/
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інфраструктурних галузей (Committee of Infrastructure) [4]. Відзначимо,
що в економічній науці інфраструктура поділяється на дві групи:
виробничу і невиробничу (або соціальну). У першу групу включаються
галузі, безпосередньо обслуговуючі матеріальне виробництво. У другу
групу включаються галузі, опосередковано пов'язані з процесом
виробництва: підготовка кадрів, освіта, культура, охорона здоров'я і т.п
[1].
З короткого термінологічного аналізу, можна зробити висновок, що
більшість гуманітарних галузей відносяться до групи соціальної
інфраструктури. І до цієї ж групи відноситься інформаційна
інфраструктура, що забезпечує інформацією будь-яку галузь.
Інформаційна інфраструктура (від англійського: Information
infrastructure) є сукупністю інформаційних підсистем, центрів управління,
апаратний-програмних засобів і технологій забезпечення збору,
зберігання, обробки і передачі інформації. Іншими словами, інформаційна
інфраструктура трактується як система організаційних структур, що
забезпечують функціонування і розвиток інформаційного простору країни
і засобів інформаційної взаємодії. Вона включає сукупність
інформаційних центрів, банків даних і знань, систем зв'язку; а також
забезпечує доступ користувачів до інформаційних ресурсів [4].
З погляду комп’ютерних технологій, інформаційна інфраструктура
розуміється як організаційна взаємодія інформаційних потоків, з
урахуванням будь-якої інформації на будь-якому носії. Створення
інформаційної інфраструктури
передбачає комплекс заходів, який
включає:
- організаційні заходи (визначення структури документів і маршрутів їх
руху, визначення відповідальності за види заходів, що проводяться,
визначення правил організації розробки програм і структури бази даних,
способи фінансування та інші);
– технічні заходи (придбання, установка і технічне забезпечення
експлуатації устаткування, створення кабельної системи); визначення
системного програмного забезпечення яке використовуватиметься в
організації і створення локальні мережі (LAN) як програмно-технічного
комплексу (встановлення системного програмного забезпечення,
організація маршрутизації між підмережами, адміністрування мережі і
робота з користувачами мережі);
– навчання співробітників організації;
– використання при роботі з документами стандартного програмного
забезпечення, організація поштової служби, організація доступу до
Інтернету;
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–
проектування і розробку програмних продуктів і створення
інформаційно-аналітичної системи (ІАС)
– забезпечення безпеки інформації;
– роботу служби експлуатації і впровадження;
– наповнення бази даних [2].
У сучасних умовах інформатизації суспільства поширеним стало
словосполучення «глобальна інформаційна інфраструктура», яку
розуміють як інформаційне утворення, що розпочалось формуватися в
1995 році групою розвинених країн. Глобальна інформаційна
інфраструктура розробляється як загальносвітова інформаційна мережа
масового обслуговування населення на основі інтеграції глобальних і
регіональних інформаційно-телекомунікаційних систем, а також систем
цифрового телебачення і радіомовлення, супутникових систем і зв'язку
[2].
На думку вчених, складна організація взаємодії інформаційної
інфраструктури і користувачів (людини, окремих груп людей і суспільства
в цілому) може бути умовно представлена у вигляді ієрархії окремих
рівнів:
1. Користувацький рівень - користувачів інформаційного ресурсу з
правилами їх взаємодії з інформаційною структурою.
2. Функціональний рівень із сукупністю послуг, що надаються
користувачам різними постачальниками інформації.
3. Інформаційний рівень, на якому безпосередньо міститься
інформаційний ресурс.
4. Комунікаційний рівень, що розглядається як єдина інформаційна
мережа [3].
У даній ієрархії, таким чином, наявними є такі компоненти, як:
користувачі з своїми інформаційними потребами;
сукупність
інформаційних послуг і продуктів; інформаційний ресурс як широке
поняття; інформаційні комунікації, що забезпечують функціонування
інформації.
Таким чином, можна схематично окреслити головні складові
інформаційної інфраструктури галузі, з точки зору організації її взаємодії
з користувачами:
– інформаційні потреби користувачів;
– інформаційний ресурс, який включає інформацію, відомості
про її, знання, інформаційні продукти та інформаційні послуги;
– інформаційно-комунікаційна
база
(комп’ютерні
мережі
(локальні та Інтернет), технологічне, програмне та апаратне
забезпечення).
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Вище окреслена спроба визначення поняття «інформаційна
інфраструктура», що ґрунтується на базових положеннях економічної та
інформаційної наук, спрямована на його адаптування до користувацького
підходу в межах інформаційної діяльності, яку розуміємо достатньо
широко. Можливо подібні начерки допоможуть молодим науковцям
структурувати зібраний матеріал у науково вірному спрямуванні, зокрема
в інформаційно-документаційній площині досліджень. В той же час у
публікаціях, зокрема інтернет-статтях, можна зустріти досить вузьке
трактування цього поняття, обумовлене конкретною метою статті,
наприклад, тільки в межах ЗМІ або реклами.
Список використаних джерел
1. Бєлєнький П. Ю. Інфраструктура ринку праці (глобалізаційні та
регіональні аспекти) / П. Ю. Бєлєнький, В. Б. Люткевич; НАН України,
Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2004. – 122 с.
2. Новикова З. Н. Информационная инфраструктура территориально–
распределенного высшего учебного заведения : автореф. дис. ... канд.
техн. наук : 05.25.05 / З. Н. Новикова; Рос. акад. гос. службы при
Президенте РФ. – М., 2005. – 25 с.
3. Стельмашонок Е. В. Информационная инфраструктура поддержки и
защиты
корпоративных
бизнес-процессов:
экономико–
организационные проблемы / Е.В. Стельмашонок; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Санкт–Петербург. гос. инж.–экон. ун–т". – СПб. : СПбГИЭУ, 2005. –
149 с.
4. http://www.glossary.ru
Рассматриваются
терминологические
и
содержательные
особенности трактовки понятия «информационная инфраструктура» и
ее значение для любой отрасли. Акцентируется внимание на адаптацию
понятия к пользовательскому подходу в рамках информационной
деятельности.
Ключевые
слова:
информационная
инфраструктура,
терминология,
информационный
ресурс,
информационнокоммуникационная база, пользовательский подход.
There are considered the terminological and substantial features
interpretations of the concept "information infrastructure" and its importance
for all industries. Attention is drawn to the adaptation of this concept to the
user's approach within the information activity.
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УДК 002

М.С. Слободяник
СУТНІСНІ ФУНКЦІЇ ДОКУМЕНТА

В публікації розглядається зміст і основні напрями реалізації
сутнісних функцій документа, меморіальної, інформаційної, когнітивної,
комунікаційної.
Ключова слова: документ, сутність і функції, меморіальна функція,
інформаційна функція, когнітивна функція, комунікаційна функція.
Документ це матеріальний або енергетичний носій на якому у
відповідності з діючими певний час стандартами, правилами, вимогами,
зафіксована інформація для її збереження і розповсюдження у просторі і
часі.
Виходячи з цього визначення сутнісними функціями є ті, що
реалізуються у будь-яких видах документа – меморіальна, інформаційна,
когнітивна, комунікаційна.
Меморіальна функція має за мету збереження інформації і знань та
дає можливість комплексного використання ретроспективної інформації.
Цю функцію найбільш повно виконують архіви які покликані забезпечити
збереження і використання національного архівного фонду.
Інформаційна функція передбачає комплексне використання інформації
для створення документа, а також вилучення необхідної інформації під
час роботи з документом. В сучасних умовах значна частина інформації
фіксується в мережі інтернет, проте, основний інформаційний масив все
ще зберігається у друкованих та рукописних документах.
Когнітивна функція забезпечує оволодіння знаннями під час
вивчення документа. Крім того, нове знання як результат аналізу
документа перетворюється в інший аналітичний документ, який
створюють спеціалізовані аналітичні служби.
Комунікаційна функція покликана забезпечити доведення до
суспільства в цілому і зацікавлених особистостей інформації знань, що
вилучені з документа. Найбільш повно цю функцію реалізують з
допомогою веб-сайтів. Найважливішими комунікаційними складовими
веб-сайтів є електронні бібліотеки та електронні архіви.
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Серйозні перспективи мають також соціальні мережі які покликані
забезпечити постійний комунікаційний процес в суспільстві.
Сукупність сутнісних функцій документа визначають основні функції
сучасного документознавства.
В публикации рассматривается содержание и основные
направления
сущностных
функций
документа,
мемориальной,
информационной, когнитивной, коммуникационной.
Ключевые слова: документ, сущностные функции, мемориальная
функция,
информационная
функция,
когнитивная
функция,
коммуникационная функция.
In the theses are designated content and the basic directions the essential
functions of the document: the memorial, informational, cognitive,
communication.
Keywords: document, essential functions, a memorial function,
information function, cognitive function, communication function.

УДК 32:651.5 (063)

І.І. Тюрменко

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ
ВЕБ-САЙТІВ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
У статті йдеться про зміст експертної оцінки, яка
використовувалась у процесі моніторингу веб-сайтів архівних установ
для вирішення завдань визначених міжнародним проектом в рамках
InterPARES Trust.
Ключові слова: архівні установи, експертна оцінка, веб-сайт,
інформаційна структура веб-сайту, порядок функціонування веб-сайту.
Інформаційне суспільство значно прискорило процес демократизації
суспільства, суттєво вплинувши на життя громадян усього світу. Адже
доступ до інформації суттєво полегшився внаслідок розвитку Internet,
соціальних мереж, підвищення рівня комп’ютеризації суспільства тощо.
Не є виключенням і Україна. Зокрема, Закон України «Про національну
програму інформатизації», прийнятий ще 1998 р. (остання редакція
2012р.), визначив стратегію задоволення потреб суспільства у різних
сферах життєдіяльності людини [2]. Низка законів та підзаконних актів
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України спрямовувались на створення розгалуженої інформаційної
інфраструктури. На жаль, програма не була реалізована повною мірою,
але попри усе дала поштовх до кардинального оновлення системи ринку
інформаційних послуг та задоволення потреб суспільства в достовірній
інформації, впровадження електронного урядування.
Важливу роль у розвитку веб-сайтів відіграла Постанова Кабінету
міністрів від 4 січня 2002 р. (останні зміни від 26.09.21.2013 р.) «Про
порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність
органів виконавчої влади» [3] та Наказ Державного комітету
інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України: «Про
затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного
забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку
функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади» від 25.11. 2002 р.
[4]. На основі цих документів Держкомархів України 20.03.2003 р.
затвердив наказ «Про затвердження регламенту функціонування веб-сайту
Держкомархіву України» [5]. Ці нормативно-правові акти поклали
початок створенню веб-сайтів в органах виконавчої влади загалом та
архівних установах зокрема. Архівним установам відповідно до функцій,
визначених в законодавстві, а саме: обліку, зберігання документів та
використання відомостей [1] належить важлива роль у популяризації
історико-культурної спадщини та наданні державних послуг, які з
уведенням електронного урядування, починають усе активніше
реалізовуватися через веб-сайт.
Спробу проаналізувати веб-сайти обласних державних адміністрацій
як документально-інформаційну систему здійснила у своїй кандидатській
дисертації Чекмарьова Л.О. [9]. Водночас зауважимо, що в науковій
літературі майже відсутні праці, присвячені аналізу веб-сайтів архівних
установ [6]. Цей фактор визначив напрям досліджень групи викладачів,
аспірантів та студентів кафедри історії та документознавства
Національного авіаційного університету, які підключилися до
Міжнародного проекту InterPARES Trust та затвердили наукову тему на
семінарі у Брюсселі (листопад 2013 р.). Один з її етапів передбачає
вивчення стану зберігання цифрової історико-культурної спадщини на
веб-сайтах архівних установ. За результатами виконання проекту 7–9
квітня 2015 р. була проведена Міжнародна науково-практична
конференція «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ,
використання», у якій взяли участь науковці, працівники архівних,
музейних та бібліотечних установ України та 8 зарубіжних країн [8].
Збір даних про структуру та зміст веб-сайтів державних архівних
установ областей проводився за допомогою моніторингу їх середовища.
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Так, усі сайти державних архівів областей України розробили порядок
функціонування, структуру інформаційного наповнення, дизайн та зміст
веб-сайтів. Однак рівень їх внутрішнього інформаційного наповнення
різниться.
З цією метою була розроблена методика експертної оцінки вебсайтів, яка спиралася на вимоги нормативно-правових актів щодо порядку
їх інформаційного наповнення та функціонування [4; 5]. За об’єкт
дослідження було взято 22 веб-сайти державних обласних архівних
установ України (окрім Донецької та Луганської областей та АР Крим).
Контекстна поведінка системи веб-сайтів вивчалася в декілька етапів:
протягом січня – квітня та червня – жовтня 2014 р. На першому етапі
проводився ознайомчий аналіз середовища веб-сайтів, а на другому
застосовувалася методика експертної оцінки. Мета експертної оцінки
полягала у визначенні контекстної поведінки системи веб-сайтів за
наступними процесами: прозорість, ефективність, доступність,
реактивність, засоби доступу, актуальність інформації, наявність
електронних адміністративних послуг, зворотній зв’язок, кількість мов
сайту,
політика
зберігання
документів,
обсяг
електронних
архівів/оцифрованих документів. Результати експертної оцінки подаються
станом на жовтень 2014 р.
Прозорість: зв’язок найменування сайту з його функціональним
призначенням та змістом інформації, а саме: наявністю імені сайту архіву
в адресному полі браузера; відображенням назви сторінки в
інформаційному рядку браузера; відповідністю імені сайту завданням,
характеру та сутності організації. Було встановлено, що загалом сайти
системи обласних державних архівів відповідають параметру прозорості.
Однак ім’я сайтів Державних архівів Вінницької, Житомирської,
Львівської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Миколаївської
областей не чітко ідентифікується в адресному полі браузера. Загалом
відсутня уніфікація в ідентифікації імені сайтів архівних системи
державних архівів областей в адресному полі браузера.
Ефективність: легкість доступу до сторінки; наявність карти сайту та
легкість її пошуку; наявність функції пошуку та зручність переходу по
сторінкам; наявність інформації про архів; кількість електронних
сторінок; гіперпосилання; навігація, ілюстрації та їх якість; реклама
документів на головній сторінці; можливість авторизації на сайті для
роботи в он-лайн режимі. Результати аналізу показали, що усереднений
показник ефективності роботи сайтів складає 45%. Карти сайтів не мали
Державні архіви Волинської, Житомирської, Кіровоградської, Одеської,
Полтавської, Тернопільської, Хмельницької, Херсонської, Черкаської
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областей. Функція навігації була відсутня на сайтах Державних архівів
Волинської, Житомирської, Дніпропетровської областей. Не зазначено
кількість електронних сторінок на жодній з рубрик 86% веб-сайтів
Державних
обласних
архівів.
Сайти
Державних
архівів
Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської областей вказували кількість
електронних сторінок лише у рубриці «новини». Рекламу документів на
головній сторінці сайту було представлено на веб-сайтах Державних
архівів Львівської, Сумської, Дніпропетровської областей, що становило
14%.
Доступність: доступ до сайту за протоколами каналів http, FTP;
підтримка сайтом браузерів різних типів (Opera, InternetExplorer, Firefox,
GoogleChrome), швидкість доступу до Інтернету з сайту; наявність
функції пошуку інформації по усіх базах даних архівних установ; зв’язок
з архівним порталом; наявність функції для слабкозорих та інформації
про графік роботи архіву, про правила роботи в читацькій залі та правила
копіювання і роботи з документами. Усереднена характеристика процесів
доступності сайтів архівних установ, складає 47%. Сайти обласних
архівів 100% підтримувались браузерами Opera, InternetExplorer, Firefox,
GoogleChrome. Функція для слабкозорих функціонувала на веб-сайтах
Державних архівів Київської, Рівненської та Харківської областей, що
становило лише 13%.
Реактивність: отримання консультацій через сайт; наявність дати
оновлення інформації на сайті; облік користувачів сайтів та форумів;
вихід у Facebook, Google та інші соціальні мережі; використання на сайті
хмар тегів. Усереднений показник реактивності сайтів склав 19%.
Державні архіви Рівненської, Сумської, Дніпропетровської, ІваноФранківської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської
областей вели облік користувачів сайтів, що становило 36% від загальної
кількості протестованих веб-сайтів. Консультації он-лайн здійснювались
через сайти Державних архівів Одеської, Рівненської, Сумської,
Черкаської областей. Державний архів Харківської області представляє
архів у різних соцмережах; Державний архів Одеської області – у
Facebook, Twitter, Вконтакте; Державний архів Рівненської області –
ВКонтакте, Facebook; Державний архів Хмельницької області – в Яндекс;
Державний архів Чернівецької області в – Google.
Засоби доступу: наявність на сайтах електронних путівників;
електронних каталогів; електронних анотованих реєстрів метричних книг;
інформації про розсекречені матеріали та їхні анотовані електронні
реєстри описів; науково-довідковий апарат. Усереднений показник засобів
доступу до архівних фондів становив 73%. Електронні каталоги
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метричних книг були розміщені станом на жовтень 2014 р. на сайтах
Державних архівів Дніпропетровської, Житомирської, Кіровоградської,
Рівненської, Одеської, Волинської, Київської, Миколаївської, Харківської,
Херсонської, Черкаської, областей.
Електронні документи / електронні архіви: бази даних; електронні
виставки документів; електронні колекції документів: колекції унікальних
документів, колекції фотодокументів, колекції карт, листівок тощо;
електронний репозитарій; наявність наукового апарату опублікованих
електронних документів. Так, 95% сайтів архівних установ мали
електронні виставки документів. З колекціями унікальних документів
можна було ознайомитись на веб-сайтах Державних архівів Вінницької,
Одеської, Чернігівської областей; з колекціями фотодокументів – на
сайтах Державних архівів Запорізької, Полтавської, Херсонської,
Чернігівської областей. На веб-сайті Державного архіву Одеської області
функціонує значний за обсягом електронний депозитарій, який уміщує
електронні видання з 1961 по 2015 роки та має дві електронні бази даних.
Вони дозволяють віднайти прізвища відомих осіб, інформація про яких
міститься в бібліотечних виданнях та виявити інформацію про наявність
путівників по архівам України та країн СНД, передивитися топографічну
картотеку, картотеку газет дорадянського і радянського періодів до 1950 р.
включно [7]. Загалом говорити про електронні архіви як бази даних
електронних документів ще зарано. Це вимагає значних фінансових
ресурсів, відповідного рівня інформатизації архівних установ,
підготовлених кадрів тощо.
Актуальність інформації: закони, нормативно-правові акти,
стандарти; інформація про діяльність архівних установ; інформація про
визначні ювілейні події та дати, персоналії; наявність архіву новин, час
його створення; статистика відвідування новин. Станом на жовтень
2014 р. за визначеними параметрами інформацію на сайтах подавали
Державні архіви Запорізької, Закарпатської, Полтавської, Тернопільської
областей, що становило 22%. Решта сайтів архівних установ (78%)
подавали інформацію за групами окремих рубрик. Статистику новин,
щодо ознайомлення з нею користувачів в он-лайн режимі вели 11% сайтів,
з-поміж яких сайти Державних архівів Сумської, Кіровоградської
областей. У ході експертизи було вивчено наявність архіву новин. Так,
82% сайтів державних архівів областей мали архів новин, відсоток яких
по архівам розподілений наступним чином: 6% сайтів – з 2004 р.
(Державний архів Чернігівської області); 6% сайтів – з 2006 р.
(Державний архів Кіровоградської області); 11% сайтів – з 2007 р.
(Державний архів Одеської, Сумської областей); 33% сайтів – з 2010 р.
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(Державні архіви Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської
Херсонської, Хмельницької, Чернівецької областей); 6% сайтів – з 2011 р.
(Державний архів Волинської області); 16% сайтів – з 2012 р. (Державні
архіви Львівської, Полтавської Рівненської областей); 16% сайтів – з
2013 р. (Державні архіви Дніпропетровської, Миколаївської, Черкаської
областей); 6% сайтів – з 2014 р. (Державний архів Київської області).
Зворотній зв’язок: можливість користувачів залишити свою
інформацію або допис, опитування користувачів сайту; наявність
електронних приймалень; надання електронних адміністративних послуг.
Лише 36% веб-сайтів, а це сайти Державних архівів Житомирської,
Закарпатської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Сумської,
Тернопільської, Харківської областей, станом на жовтень 2014 р. надавали
можливість користувачам залишати свою інформацію, або коментар.
Мови сайтів: аналіз мов, якими представлений сайт. Експертиза вебсайтів станом на жовтень 2014 р. показала, що сайти Державних архівів
Вінницької,
Житомирської
Закарпатської,
Івано-Франківської,
Миколаївської, Чернігівської областей надають інформацію 1 мовою –
українською, що становило 27% від загальної кількості сайтів; Державні
архіви Запорізької, Кіровоградської, Рівненської областей надавали
інформацію 2 мовами (укр.+анг або укр.+рос.), що становило 14% від
загальної кількості сайтів; 81% сайтів надавали інформацію 3 мовами;
Державний архів Дніпропетровської області надавав інформацію 6
мовами, що становило 5% від загальної кількості сайтів. Однак переклади
на вказані мови переважно торкались головної сторінки та загальних
відомостей про архіви. На сайтах державних архівів Київської та
Тернопільської областей здійснювався автоматичний переклад через
програму GoogleTranslate на задані мови. Отже, веб-сайти державних
архівів областей України вкрай потребують фахових перекладів
інформації, викладеної не лише на головній сторінці веб-сайтів, а й на
інших сторінках, зокрема йдеться про електронні каталоги, новини,
виставки тощо.
Обсяг електронного архіву / електронних документів: визначення
загальної кількості / обсягу електронних документів. Обсяги електронних
архівів або кількості електронних документів викладених на веб-сайтах
встановити не вдалося через відсутність такої інформації.
Збереження: наявність на сайті політики постійного, тривалого та
тимчасового зберігання інформації; план збереження резервних копій;
план відновлення інформації на випадок техногенних катастроф;
можливість створення резервних копій у режимі off-site; формати
збереження інформації. Загалом політика збереження документів у тому
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числі і електронних визначається Законом України «Про національний
архівний фонд та архівні установи» прийнятим 24.12. 1993 р. (останні
зміни від 21.05.2015 р.). Міністерство юстиції України зареєструвало
наказ від 11.11.2014 р. «Про затвердження Порядку роботи з
електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання
на архівне зберігання», який лише частково вирішує проблему роботу з
електронними документами на веб-сайтах системи державних архівів
областей.
Отже, результати експертної оцінки веб-сайтів системи державних
архівів областей показали наявність сучасних та достатньо зручних вебсайтів, інформація на яких уміщується та оновлюється відповідно до
законодавчої бази України. Водночас сьогодні існує потреба у розробленні
політики щодо управління електронними документами на веб-сайтах
архівних установ, як комплексу взаємопов’язаних заходів, що торкаються
управління, вимог зберігання, відповідальності, порядку роботи з
електронними документами, роботи з віртуальною аудиторією у
соціальних мережах, громадськістю тощо.
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В статье рассматривается содержание экспертной оценки,
которая применялась при мониторинге веб-сайтов архивных учреждений
для решения задач, определенных международным проектом InterPARES
Trust.
Ключевые слова: архивы, экспертная оценка, веб-сайт,
информационная структура веб-сайта, порядок функционирования вебсайта.
The article is about the content of a peer review which is used to
monitoring websites of archival institutions to meet the challenges identified by
international project within InterPARES Trust.
Keywords: archival institutions, methodology of peer review, website,
informational structure of website, working arrangements of website.
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FROM THE WORKFLOW MANAGEMENT,
KNOWLEDGE MANAGEMENT, COLLABORATION
TO ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT:
THE MISSION OF THE NEW TECHNOLOGIES
IN THE ENTERPRISE
The study analyzes the new information technologies and techniques used
in the US as enterprises make up the concept of Enterprise Content
Management.
Keywords:
Workflow
Management, Knowledge Management,
Collaboration, Web Content Management, Enterprise Portal, Enterprise
Content Management.
The relevance of the chosen research topic that enterprises all over the
world is the consistent implementation of the concept of Enterprise Content
Management (ECM).
The object of research, new technologies in enterprises USA.
Subject of research – the methodology and information technology.
The purpose of research – the definition of the mission of the new
information technologies and techniques in the enterprise.
Prehistory. In the previous articles we have already partly were described
information technologies and techniques used by information managers,
analysts and US logistics enterprises [1-3].
The enterprises of the United States until the 1980s, IT was concentrated
in the remote site. These were data centers, remote from the daily workflows of
most employees. It is most often been cumbersome monster, containing
corporate information database.
Introduction to PC in the early 1980s marked the beginning of the
computing revolution. It soon became apparent that the new standards require
the computation an ever-growing level of technical support. This support came
in the form of computer departments that are created when a member of the
team. This has led to an alarming drop in productivity, since the documents
were created first on paper and then transferred to the electronic.
By the early 1990s, respected consulting group advised its customers that
organizations have spent money on specialized information and technical
support will be at a disadvantage.
Against this background, data centers have lost their monopoly on
computing, creating a power vacuum that has been used to effectively address
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the problems of IT resources. Some organizations have created customized
solutions for standardizing and automating processes.
Workflows supported services in the early 1990s were relatively simple:
the problems reported fixed technician and decided to shut down. With the
decentralization of computing have been developed customized workflow
solutions (eg, change management, configuration management, and problem
management). There are more opportunities to solve problems and deploy new
applications more quickly, reliably and with greater ease.
Today mature enough service also includes business rules to automate
workflow and issue warnings of impending failures and breaches in service
level.
Modern trends. Information management companies in the USA together
with the developers to offer such a «recipe» for a successful documentinformation support of the company: to base the system of document and
information management technologies [4, 104-191], add Web Content
Management, using techniques Workflow Management, Collaboration and
Knowledge Management, and connect all with Enterprise Portal.
All of this is integrated into the concept. While ECM – a new area, the
terminology in which not finalized, and even the experts’ give sometimes very
divergent definitions.
Basically, the concept is the result of the convergence of ECM document
management systems, information on the Web-site, automation of business
procedures, collaboration, and knowledge management with a number of other
technologies. It is a comprehensive solution that provides the accumulation and
systematization of unstructured information, support documents oriented
business processes and information analysis capabilities.
Before you do anything with the documents, you need to learn how to
store and organize. Therefore, organizations that have decided to build a
system of the ECM, must start with document management. This will bring
order to the documents, give an immediate effect in the form of timesaving for
search, and exclude the cost of re-creating documents.
Despite all the advances of electronics, paper documents have not
disappeared from our tables. In addition, do not go away for quite a long time.
Therefore, the composition of ECM solutions necessarily present paper input
means, naturally, by scanning.
For the user, ECM-system should provide a means of navigation, which
would map the logical and conceptual structure of a repository of information,
like a systematic catalog of the library. The core of any ECM-system is a
powerful full-text search server.
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Come to the aid as a means of automatic categorization of information
that allow you to automatically build taxonomy, and then distribute the
available documents and additions for its divisions.
The modern system of ECM needs to provide support to the life cycle of
information objects, and the use of proven technologies of information
management seems the most reasonable solution.
In turn, Web Content Management helps companies improve the
efficiency and accuracy of Web site implementation. Web Content
Management facilitates the transfer of the right information to the right
audience when it is needed.
In order to ensure the coordinated work of people and units in the use
metodikuWorkflow Management.
Methodology Workflow Management (by definition T. Biryukova) – is
the management of business processes based on process-oriented technology,
by constructing and using appropriate automated information system.
Position of Workflow – work together to ensure not only people, but also
a variety of applications.
Collaboration allows you to support the processes of interaction in
weakly formalized environment. When using the technique of collaboration
businesses are able to include in the business process outsourcing and external
consultants, to implement the concept of "extended enterprise» (Extended
Enterprise).
Collaboration is needed in an environment where there are creative
processes that are difficult to formalize, where most activities are organized on
the principle of the project where you want to support the work of distributed
teams and working groups.
Knowledge Management – this Systematic processes by which the
knowledge necessary for the success of the company, created, stored,
distributed and used. The knowledge base is the most important asset of the
modern enterprise. Recently in the US there is the conversion of highintelligence systems Knowledge Management.
Enterprise Portal connects all sources of information, internal and
external, structured and unstructured, as well as all enterprise applications. The
portal is not formally part of the ECM, but without it is impossible to imagine
the overall system. The portal provides a representation of information, its
personalized and unified working environment and provides a unified access
control and security policy. The portal serves as the «front-end» for the ECM
providing a user interface, and on the other side – «back-end», supporting the
traditional service functions for data access and security system.
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Conclusions. Probably ECM initiative should come not from the IT
manager and the financial director. Money invested in content creation should
just make a profit as the money invested in the production.
The mission of the new information technologies and methods is that the
integration of all the above components can increase the service efficiency by
reducing information databases and the usual problems of time, space and
organizational structure.
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І.М. Сілютіна

АУТСОРСИНГ АРХІВНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ
ЯК ПРОВІДНА ТЕХНОЛОГІЯ СЬОГОДЕННЯ
Розглянуто можливість і доцільність використання технології
аутсорсингу в організації архівного зберігання документів.
Ключові слова: архів, аутсорсинг, аутсорсингові послуги, зберігання
документів.
Сучасний
етап
розвитку
засобів
інформаційного
та
документаційного забезпечення управління обумовив появу і подальший
розвиток тенденції, що проявляється у передаванні тих чи інших функцій
на зовнішнє виконання, яка отримала назву аутсорсингу. Технічні
передумови такої передачі полягають в тому, що “зовнішні” виконавці,
тобто інші підприємства, організації, (аутсорсери), володіють
надсучасними інформаційними технологіями, які за різних обставин є
недоступними для “організацій-замовників”. Зокрема, це може бути
промислове обладнання світових виробників, сертифіковане програмне
забезпечення, захист інформації такого рівня, що не може бути
забезпечений власними зусиллями.
Фахівці наголошують на тому, що аутсорсинг є гарним способом
податкової та бізнес-оптимізації, який дозволяє замовнику зосередитися
на базовій діяльності і суттєво зменшити витрати на організацію
процесів, що її супроводжують. Сьогодні у всіх сферах суспільної
практики так чи інакше використовують вказану технологію. Провідні
позиції у цьому напрямку займає аутсорсинг високих технологій,
виробничий, маркетинговий, фінансовий, кадровий, юридичний тощо. На
Заході дана практика використовується активно не лише у сфері
приватного бізнесу, але й в роботі державних органів. У деяких країнах
близько 80 % функцій міністерств і відомств віддається “на сторону”,
державне управління при цьому диверсифікується і стає прозорішим.
Отже, аутсорсинг однозначно повинен використовуватися як інструмент
підвищення прозорості регуляторних процедур і запобігання
провокаційних корупційних схем. На жаль, в Україні дана технологія поки
доступна середньому та великому бізнесу, проте фахівці одностайні в
тому, що український бізнес слід привчати “жити в оренду”, доводячи
ефективність інструменту [3].
Одним з відносно нових видів аутсорсингу є позаофісне зберігання
документів, яке дозволяє передати турботи з організації зберігання,
55

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

якісного управління і контролю професійній фірмі, що має спеціалізоване
архівне обладнання, відповідні технології, фахівців, досвід зберігання і
роботи з документами підприємств і компаній різного профілю.
Історія позаофісного зберігання документів сягає 50-х років
минулого століття. Саме в цей післявоєнний час воно стає самостійним
бізнесом у Сполучених Штатах Америки й Великобританії. Перші
приватні архіви створювалися тоді у занедбаних соляних і вугільних
шахтах, оскільки температура й рівень вологості в них ідеально підходили
для зберігання паперів. У наш час даний вид аутсорсингових послуг є
доволі розповсюдженим на Заході, до нього звертаються підприємства
незалежно від масштабу діяльності. У світі, згідно даних 2011 р., 50-60 %
компаній використовують аутсорсинг для зберігання власної
документації; їх кількість щорічно збільшується приблизно на 15 %
незалежно від економічної ситуації [1]. І це не дивно, адже, як
стверджував П. Двиведі, на початку ХХІ ст. людство створило стільки
даних за кілька секунд, скільки з’явилося за останні 2000 років разом
узятих. Науковець називає цифру – yottabyte (1024 байт). У наступному
десятилітті, це число буде перевищувати кількість зірок у Всесвіті [6].
У РФ активна поява на ринку архівних послуг недержавних
організацій, що надають послуги з архівної обробки і зберігання
документів датується кінцем ХХ – початком ХХІ століття. На сьогодні
лише в Москві їх кількість перевищує шістдесят одиниць [5].
На українських теренах доволі важко підрахувати загальну кількість
операторів ринку аутсорсингових послуг позаофісного зберігання
документів. Моніторинг мережі Інтернет дозволив виділити декілька
столичних “ключових гравців”, це: Консалтингова група «А. Р. Т.
ФІНАНС», Українська Архівна Компанія, Комора-С, СРТ-Центр, АРХІВЦЕНТР, а також інших, які на відміну від згаданих, що надають повний
спектр послуг у царині зберігання та управління документацією,
спеціалізуються лише на утилізації архівних документів, іноді
доповнюють спектр послуг палітурними роботами.
Показовим є той факт, що в Києві відкрито представництво
засновника архівного аутсорсингу, світового гіганту у цій галузі,
американської фірми “Iron Mountain”, яка обслуговує понад 140 000
клієнтів у 39 країнах п’яти континентів [2]. Ще один провідний
поставщик послуг з архівного зберігання документів і управління даними
для компаній, що працюють в країнах СНГ і ЄС має представництво в
Києві. Це ОСГ Рекордз Менеджмент, що пропонує цілий ряд послуг, у
тому числі технологію i-Архіву з постійним доступом через Інтернет і еАрхіву, а також низку унікальних послуг, зокрема, IT-Архів. Ця
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інноваційна технологія здійснює безперервне кодування і передачу даних
у режимі реального часу на спеціальний сервер ОСГ [4]. Наявність
представництв провідних архівних аутсорсингових компаній в Києві
свідчить про перспективність розвитку даного напрямку в Україні.
Основними користувачами архівного аутсорсингу традиційно є
торговельні, експлуатаційні та будівельні підприємства, банки, страхові та
мобільні оператори, тобто компанії, що мають великий документообіг, а
також роздрібні фірми, які зберігають інформацію про значну кількість
клієнтів. Проте кожна фірма самостійно приймає рішення передання
сторонньому виконавцю повного спектру послуг з архівного зберігання
документів у тому випадку, коли виникає необхідність оптимізації
офісних приміщень, економії коштів тощо.
Зважаючи на те, що вказана технологія в Україні все більше
завойовує прихильників, і безумовно, є перспективною, доцільним
виглядає знайомство з нею майбутніх фахівців з документознавства та
інформаційної діяльності, які в перспективі будуть визначати
документаційно-інформаційну політику організацій, підприємств різних
форм власності. Вважаємо за необхідне включення до змісту фахових
дисциплін спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”
відомостей щодо використання технології аутсорсингу як в області
архівного зберігання документів, так і в інших сферах суспільної
практики.
Можна передбачати подальший розвиток аутсорсингу в його нових
формах, а також пов’язані із цим нові можливості, нові виклики, нові
небезпеки.
Таким чином, виникає загальна проблема оцінки й прогнозування
розвитку технології аутсорсингу в сфері документно-інформаційної
діяльності як комплексної тенденції сучасності, та більш конкретна усвідомлення
смислового наповнення даного терміну в контексті
архівознавства, управлінського документознавства, кадрового діловодства
тощо, доцільність його використання у професійному спілкуванні
фахівців, а також місця у терміносистемі наук інформаційнодокументаційного циклу взагалі.
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Ю.І. Палеха

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуто нові підходи забезпечення конкуренто-спроможності
та підвищення престижу підприємства шляхом використання
інформаційного забезпечення.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, інформаційні технології,
інформаційні ресурси, інформаційна система, конкурентоспроможність,
управлінська діяльність.
Постановка проблеми. У сучасному конкурентоздатному середовищі
та за умов нестабільної економічної ситуації в країні для правильного
прийняття
рішення
керівниками
фірм,
забезпечення
конкурентоспроможності та підвищення престижу підприємства,
розробки стратегій і тактик, укріплення фінансового підґрунтя,
визначення напрямів і можливостей розвитку фірми пов’язано із
необхідністю володіти інформацією про стан і перспективи розвитку всіх
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складових освоюваного ринку, що досягається за умови дієвої системи
інформаційного забезпечення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Критичний аналіз
наукових праць останніх років показав, що вивчення проблем
інформаційного забезпечення (ІЗ) на всіх рівнях управління становило
інтереси вітчизняних та зарубіжних дослідників. У цьому зв’язку
необхідно виділити дисертаційне дослідження «Організаційно-методичні
засади інформаційного забезпечення управління підприємствами»
К. С. Жадька, в якому вчений розглядав питання інформаційного
забезпечення в умовах конкурентоздатності [6];
публікацію
Є.А. Бельтюкова, Г.І. Задорожка, в якій висловлюються позиція авторів
щодо основних шляхів вдосконалення системи інформаційного
забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства,
пропонується удосконалення системи інформаційного забезпечення,
спрямована на підвищення конкурентоспроможності продукції та
підприємства в цілому [3]; працю М.М. Матліної, присвячену
інформаційно-документаційному забезпеченню діяльності підприємства
[8], дисертаційну роботу В.В. Смирнової «Інформаційне забезпечення
діяльності підприємств» [11], в якому висвітлено роль інформації й
інформаційних ресурсів у діяльності сучасних підприємств, обумовлено
їх безпосередню участь в економічних процесах в умовах зростаючого
рівня інформатизації як ринкового середовища, так і суспільства в цілому.
Мета статті. Розглянути основні аспекти інформаційного
забезпечення підприємства; визначити шляхи розвитку інформаційного
забезпечення з метою підвищення рівня конкурентоздатності
підприємства.
Виклад основного матеріалу. Сучасні підприємства, діючи в умовах
нестабільного розвитку ринкових та інформаційних відносин, посилення
конкурентної боротьби, намагаються по максимуму передбачити та
забезпечити своє майбутнє. Доведеним фактом є те, що для досягнення
ефективного управління системою фірми необхідно мати достовірну,
найсвіжішу та своєчасну інформацію про її діяльність та конкурентів на
ринку продуктів і послуг. На основі отриманої інформації успішно
здійснюється аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища, формується
підприємницька політика, виробляються та приймаються управлінські
рішення. Відповідно, процес інформаційного забезпечення є
безперервним і для ефективного виконання поставлених завдань потребує
організації системи інформаційних ресурсів. Сучасні інформаційні
ресурси являють собою відомості, дані, представлені таким чином, щоб
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забезпечувати зручність ухвалення вірних управлінських рішень в області
конкретної діяльності.
Під поняттям інформаційного забезпечення підприємства розуміємо
відомості, які отримуються, обробляються, аналізуються, зберігаються та
накопичуються, а також надання результативної інформації для прийняття
управлінських рішень. Різноаспектні погляди щодо визначення цього
поняття, представлені у працях вітчизняних та зарубіжних вчених,
наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Визначення сутності інформаційного забезпечення*
№
п/п
1

Автор
Товкес Е. Н.

2

Черваньов Д. М.

3

Денисенко М. П.

4

Ковтенко А.Н.

5

Авер’янов В. Б.

6

Симоненко Т.В.

7

Сухарева Л. А.

8

Мельник О. Г.

9

Балабанова Л. В.

10

Бондаренко Є. Д.

11

Жадько К.С.

Визначення
масиви даних, аналізуючи які інвестор (приватна,
юридична особа або держава) приймає рішення щодо
інвестування [13].
сукупність інформаційних ресурсів, засобів, методів і
технологій, що сприяє ефективному проведенню
всього процесу управління, у тому числі розробці й
реалізації управлінських рішень [14, 786].
сукупність даних, організація їх введення, обробка,
збереження і накопичення, пошук, а також поширення
в межах компетенції зацікавленим особам в зручному
для них вигляді [5, 44].
інформація, необхідна для управління економічними
процесами, яка знаходиться в базах даних
інформаційних систем [7].
сукупність методів і засобів, які забезпечують
функціонування інформаційних процесів [1].
використання інформації для забезпечення діяльності
різних поживачів [10].
інформаційне обслуговування управління [12].
система одержання, оцінки, зберігання та переробки
даних, яка спрямована на вироблення ефективних
управлінських рішень [9].
сукупність дій з надання необхідної інформації для
управлінської діяльності на основі певних процедур із
заданою періодичністю [2].
сукупність вихідної інформації різного характеру, що
призначена для прийняття рішень у сфері виробничого
підприємництва [4].
сукупності форм, засобів і методів забезпечення
процесу управління, що здійснюють своєчасне
надходження необхідної інформації для якісного
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12

Смирнова В.В.

13

Матліна М.М.

виконання управлінських функцій і прийняття
рішень [6].
інформаційне забезпечення діяльності підприємства
має грунтуватися на комплексному використанні
потенційних і наявних інформаційних ресурсів з
урахуванням їх основних особливостей [11].
ІЗ можна визначити як діяльність спеціальних
працівників або підрозділів (управління справами)
щодо
створення,
фіксації
та
оформлення
документаційно-інформаційної бази на різних носіях
для використання суб’єктом діяльності в процесі
реалізації його функцій [8].

*Систематизовано автором
На нашу думку, інформаційне забезпечення – це комплексна
система з організації, ведення, аналітико-синтетичного опрацювання,
збереження, накопичення та забезпечення ефективного доступу до
інформації в межах визначеної компетенції.
Інформаційне забезпечення має вплив на різні засоби та технології
підвищення конкурентоздатності підприємства. До цих засобів
(технологій) відносяться:
- використання інформаційно-комунікаційних технологій для
успішного управління;
- поглиблене вивчення запитів споживачів і аналіз конкурентів;
- обґрунтована рекламна політика;
- створення рекламної продукції;
- виявлення і забезпечення переваг продукту порівняно з його
замінниками;
- підвищення техніко-економічних і якісних характеристик
продукції;
- виявлення переваг і недоліків товарів-аналогів, які виробляються
конкурентами, і використання одержаних результатів у діяльності
фірми;
- виявлення і використання цінових факторів підвищення
конкурентоспроможності продукції;
- пристосування продукції до роботи в різних умовах;
- всебічне зниження витрат;
- посилення впливу на споживачів.
Але, найбільш важливим засобом в управлінні підприємством в
умовах ринкової діяльності є фактор конкуренції. Саме підприємство, не
може існувати без розвинутих форм конкуренції. Конкуренція – це
суперництво між учасниками ринкового господарства за найвигідніші
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умови виробництва, продажу і купівлі товарів та послуг, за привласнення
найбільших прибутків [6].
Можливість та ступінь адаптації підприємства до умов ринкової
конкуренції
визначається
його
конкурентоспроможністю.
Конкурентоспроможність підприємства – це здатність створювати,
виробляти і продавати товари та послуги, цінові й нецінові якості яких
привабливіші, ніж в аналогічної продукції конкурентів. При оцінюванні
конкурентоспроможності фірми необхідно враховувати стратегію
основних конкурентів [11].
Конкурентоспроможність підприємства розглядаємо як комплекс
економічних характеристик, орієнтованих на потреби споживачів і
здібності конкурентів, знання стану і тенденції розвитку ринку, уміння
створювати продукцію і доводити її до споживачів, які віддадуть перевагу
їй над іншими товарами на ринку.
Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринку допускає
вивчення його середовища, що впливає на відношення покупців до
підприємства та її продукції і як результат – зміна частки продукції
підприємства на ринку. Конкурентоспроможність досліджується у рамках
системи ІЗ в аспектах внутрішнього та зовнішнього середовища
підприємства (рис. 1) [6,45]:

Рис. 1. Підприємство: складові дослідження внутрішнього і зовнішнього
середовища
Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в
системі ІЗ дозволяє підвищити оперативне надходження інформації, що
сприятиме своєчасному прийняттю управлінських рішень на різних
рівнях, у тому числі, спрямованих на підвищення конкурентоздатності та
виведення фірми на новий рівень можливостей. Електронні комунікації і
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технології, пов’язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою та
управлінням інформацією, в системі ІЗ мають бути спрямовані на
опрацювання даних в контексті різних видів інформації, представлених в
таблиці
2 «Інформаційне забезпечення конкурентоспроможності
підприємства».
Таблиця 2
Інформаційне забезпечення
конкурентоспроможності підприємства
№
п/п

Основні дані (інформація)

1

Статистична (сукупність
відомостей, що
характеризують розвиток
підприємства, а також
взаємозв’язки між його
ланками)
Масова (публічно
поширювана друкована
інформація)

2

3

Інформація про діяльність
підприємства

4

Правова (будь-які відомості
про право, юридичні факти,
правовідносини суб’єктів
господарювання)

Аналітикосинтетичне
опрацювання
інформації
Збирання даних
про конкурентів

Аналіз потреб
постійних та
потенційних
покупців
Аналіз цін
споживання

Параметри, які
підлягають оцінці:
економічні,
технічні,
нормативні

Основні напрямки
(завдання) прийняття
рішень
Визначення групових
показників

Розрахунок
показника
конкурентоспроможн
ості
Розробка шляхів
підвищення та
оптимізації
конкурентоспроможн
ості
Формулювання вимог
до вибору

У кінцевому результаті буде досягнутий стійкий розвиток
підприємства та істотне підвищення рівня конкурентоспроможності на
основі створення і широкомасштабного використання перспективних
інформаційно-комунікаційних технологій і комунікаційних послуг.
У результаті налагодження ефективної системи інформаційного
забезпечення конкурентоздатності
та формування інформаційної
політики на підприємстві вирішуються такі завдання:
5. удосконалення управління бізнес процесами, пов’язаних з посиленням
конкурентоспроможності підприємства;
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6. визначення стратегічних цілей та вироблення тактичних завдань,
спрямованих на підвищення якості та розширення асортименту
продукції;
7. інформаційна підтримка діяльності окремих структурних підрозділів
на основі ІКТ і інтелектуальних систем;
8. формування і розвиток спеціалізованої внутрішньої структури, надання
інформаційних і телекомунікаційних послуг у стратегічно значимих
підрозділах.
Вирішення цих масштабних завдань буде означати реальне
перетворення інформації і знань у справжній ресурс економічного й
стратегічного розвитку підприємства.
Сучасний інформаційний простір будь-якої організації переповненої
надмірною, іноді спотвореною та суперечливою інформацією. Виникає
необхідність систематизування шляхів розвитку інформаційного
забезпечення, що, в свою чергу, потребує вирішення організаційних,
технічних, управлінських завдань високого рівня. На думку українських
розробників це досягається при створенні інформаційної системи
управління підприємством (ІСУП) [3, 12]. Вона дозволяє задовольнити
потреби підприємства у збиранні, опрацюванні, зберіганні, аналізі
внутрішньої
і
зовнішньої
інформації
для
забезпечення
конкурентоспроможності. ІСУП виступає у ролі інтелектуального
органайзера роботи суміжних підрозділів, виконуючи роль основного
координатора робіт. Визначальними критеріями цієї системи є:
– функціональність;
– єдиний інформаційний простір;
– адаптивність та можливість розвитку підприємства в різних умовах;
– можливість поетапного впровадження.
Система повинна управляти виробничим процесом і безперервно
контролювати його параметри. Вона може в собі поєднувати максимально
можливий комплекс функцій для управління всіма процесами на
підприємстві: управління маркетингом і продажами, управління
постачанням, управління фінансами, управління життєвим циклом товару
і його сервісного обслуговування.
Необхідність успішного функціонування в умовах жорсткого
конкурентного середовища диктує свої вимоги до ефективності прийняття
управлінських рішень. Підвищення конкурентоспроможності при
використанні ІСУП забезпечить правильне прийняття управлінського
рішення. Це досягається за рахунок:
- більш повного обліку наявної інформації при проектуванні і прийнятті
управлінських рішень оскільки особи, які приймають рішення мають
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оперативний доступ до баз даних всіх автоматизованих систем і , отже,
зможуть оптимізувати плани робіт, зміст заявок, розподіл виконавців,
виділення фінансів та ін.;
- скорочення матеріальних і тимчасових витрат на проектування і
виготовлення виробу оскільки опис раніше виконаних успішних
розробок зберігатиметься в базах даних;
- скорочення витрат на експлуатацію завдяки реалізації функції
інтегрованої інформаційної підтримки.
У системі ІЗ управління підприємством потрібен комплексний підхід
до організації діяльності та розвитку інформаційних продуктів і послуг з
урахуванням наявного вітчизняного і закордонного досвіду, застосування
нових прийомів управління для досягнення ефективних цілей.
Рівень розвитку інформаційних продуктів і послуг підприємства
можна розглядати як один із найбільш надійних індикаторів рівня
розвитку різних сфер діяльності. Вагомими результатами щодо розвитку
даного напрямку мають бути показники стабільності діяльності
підприємства та зацікавленість споживачів у продукції. Це дасть
можливість збільшити обсяги виробництва і продажу продукції,
розширення сфери послуг, що надаються, розвинути систему електронної
торгівлі, а також зменшити витрати на рекламну діяльність. У свою чергу,
буде досягнуто підвищення конкурентоспроможності продуктів і послуг
вітчизняного виробництва і забезпечений їх вихід на світовий ринок.
Висновок. Таким чином в статті зроблена спроба проаналізувати
основні аспекти та визначити шляхи розвитку інформаційного
забезпечення
підприємства
з
метою
підвищення
рівня
конкурентоздатності підприємства та виходу його на новий рівень
можливостей.
Основними шляхами розвитку інформаційного забезпечення
підприємства визначено наступні: використання інформаційних систем
управління підприємством, які надають можливість оперативного
збирання, аналітико-синтетичного опрацювання та зберігання інформації
(даних); створення якісної структури, що забезпечить послідовності
процесів діяльності підприємства; підготовка висококваліфікованих
кадрів.
Основними аспектами інформаційного забезпечення підприємства є
вивчення складових елементів зовнішнього і внутрішнього середовища:
політична ситуація в державі, економічні зв’язки, наявність конкурентів,
рівень техніки та технологій, система управління підприємством,
законодавча база, системи та методи управління підприємством, рівень
організації процесу виробництва на підприємстві, прогнозування та
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планування, інноваційні технології виробництва, ступінь задоволення
потреб споживачів.
Узагальнюючи результати нашого дослідження, можна зробити
висновок, що налагоджена схема інформаційного забезпечення
забезпечить поставлені завдання управління підприємством. Тобто весь
потік інформації проходить через керуючу ланку управління (дирекцію,
головних менеджерів). Тому, застосування різних моделей інформаційного
забезпечення надасть змогу підвищити результати прийнятих рішень на
якісно новий рівень, що сприятиме удосконаленню процесу управління
підприємством. Але відповідно, механізм ефективного процесу
інформаційного забезпечення, як ключового інструменту процесу
управління вимагає подальшого удосконалення.
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Т.Ф. Коляда-Березовська, А. Марченко

АНАЛІТИЧНА КОМПОНЕНТА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ
В МЕЖАХ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ
Йдеться про необхідність вдосконалення аналітичної підготовки
спеціалістів документно-інфомаційної сфери діяльності шляхом
впровадження у навчальний процес інноваційного інструментарію
вивчення, оцінювання й прогнозування е-комунікацій; надані визначення
понять «інновація» та «інноваційний процес».
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Ключові слова: аналітична компетенція, інновація, інноваційний
процес, інноваційна культура, документно-інформаційна діяльність, вебаналітика, алгоритм аналізу і прогнозування.
Проблема модернізації науково-освітнього середовища, що
орієнтоване на реформування структури і змісту освіти в Україні на етапі
трансформаційного розвитку сучасного суспільства, не втрачає своєї
актуальності. В цьому контексті інноваційний процес в освіті як один з
векторів соціокомунікаційних процесів набуває особливої значущості.
Інтеграція науково–освітнього потенціалу творчих освітян розглядається
нами як інструмент створення повноцінної системи управління якістю
освіти, вирішення завдань щодо вивчення, аналізу і впровадження
кращого науково-методичного досвіду, адже на зламних етапах (а у даний
час саме такий етап) є всі підстави розглядати нове, новаційне,
інноваційне як спеціальний предмет методологічних досліджень, зокрема,
в галузі документознавства та інформаційної діяльності.
Поняття нового є філософською, соціальною, політичною,
психологічною, педагогічною категорією. Нове відображає перехід від
одного якісного стану до іншого в процесі розвитку, під новим
розуміється не тільки те, що виникає вперше, а, передусім, те, що
визначається перспективністю, що за певних історичних і соціальноекономічних умов має забезпечувати розвиток явища, що є більш
прогресивним, за умови збереження класично-традиційних суспільних
цінностей.
Щодо визначення та співвідношення понять «інновація»,
«педагогічна інновація» та «інноваційний процес». Термін інновація
перебуває в науці з 40-х років ХХ століття. У Положенні «Про порядок
здійснення інноваційної діяльності в системі освіти України» зазначено:
інноваціями є цілеспрямоване та кероване внесення змін в освітню теорію
і практику з метою удосконалення або оновлення [1]. «Педагогічною
інновацією» вважається новизна, яка істотно змінює обсяги, структуру та
якість педагогічного процесу. Оскільки процес інноваційних змін має
бути керованим та цілеспрямованим, то це пояснює незникаючу
актуальність проблеми експертного оцінювання освітніх інновацій, яка, з
огляду на її складність, активно і достатньо тривало розробляється
вітчизняними й зарубіжними вченими (Н.І. Лапін, А. Пригожин,
В.Ф. Паламарчук, Л.І. Даниленко, О.Я. Савченко, В. Зомбарт,
В. Метчерліх, Й. Шумпетер та ін.), що підтверджує наявність багатьох
експертних систем – кваліметричної, діагностуючої, інтерпретуючої,
моніторингової, проектної тощо [2, 46].
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Термін «інноваційний процес» вбирає не тільки механізм створення
нового, а й акумулює спектр глобальних проблем та визначає умови,
процедури його використання, доведення до реалізації на практиці і
детермінує цілий рід філософських, методологічних питань, що
ґрунтуються на вивченні нового в педагогіці: специфіка методів, умови
вивчення нового, основи оцінювання і класифікація новизни,
усвідомлення та ставлення до нового науковців, поєднання нового з
рівнем розвитку конкретних об’єктів, наявними науковими знаннями,
практичним досвідом, розвитком інфокомунікаційних технологій [3;8].
Перспективи розвитку документознавства та інформаційної
діяльності сьогодні визначаються, на наше переконання, оптимальним
поєднанням у спеціалістів даної галузі фахових знань, вмінь, навичок та
високої професійної мобільності, коли вирішального значення у цьому
комплексі надається аналітичній компоненті фахової компетенції та
інноваційній культурі особистості.
Будучи прихильниками екоантропоцентричної теорії соціальної
комунікації, підтримуємо думку про те, що в людині від її народження
закладена певна «архітектура», що уточнюється і викарбовується в
перебігу її «дозрівання», – набір мислеформ та мислеобразів, який
залежить від процесу виховання й освіти. Однією зі стратегічних цілей
освітньо-виховного
процесу,
як
відомо,
є
вироблення
трансдисциплінарного принципу створення й обробки інформації [4; 90],
а в світлі сучасних інфокомних технологій – розробки алгоритмів
інформаційного аналізу і прогнозування соціокомунікаційних процесів.
Освітньо-кваліфікаційна
характеристика
підготовки
докумнтознавців, інформаційних аналітиків передбачає, що майбутній
фахівець має володіти навичками роботи з документною інформацією на
основі
використання
традиційних,
автоматизованих,
гнучких,
інтелектуальних алгоритмів, тобто інноваційних технологій, спроможний
розробляти, впроваджувати та забезпечувати функціонування єдиного в
організації технологічного процесу документування, інакше кажучи, в
результаті навчання за спеціальністю в нього має бути сформована
аналітична компетенція, оскільки саме вона як складова підготовки
магістрів з документознавства та інформаційної діяльності, на наше
переконання, є запорукою конкурентоспроможності і професійної
актуалізації в тій сфері діяльності, що зумовлює необхідність аналітикосинтетичного опрацювання документної інформації, баз і банків даних.
Документна аналітика конкретного спрямування/призначення
передбачає визначення і оперування конкретним алгоритмом дій, як то:
- оцінка стану розвитку відповідної галузі (науки, техніки, виробництва
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тощо) з метою визначення проблеми, яка вирішується, і реалізації у
подальшому новітніх досягнень для підвищення ефективності управління
/діяльності / навчання тощо;
- виявлення тенденції розвитку основної і суміжних галузей (науки,
техніки, виробництва тощо) і
- формулювання прогнозу щодо науково-практичних, технікоекономічних, організаційних, соціокомунікаційних показників або
результатів.
Прогнозування розвитку стану (результатів, ходу процесу і т.п.),
зокрема, соціокомунікаційних процесів на основі алгоритмічної
технології як окремий аспект аналітичної компетенції складно
переоцінити в контексті суміжної (для документно-інформаційної освіти)
проблеми – створення системи «людино-машинної взаємодії» як базису
інноватики, що детермінована розвитком високих інформаційнокомп’ютерних технологій, і є особливо цінною для аналітики в
автоматизованому режимі, веб-аналітики.
Веб-аналітика як галузь набирає обертів у нашій країні, на відміну
від Заходу, де ринок веб-аналітики вже сформувався. Пітер О'Ніл,
головний аналітик Forrester, трактує веб-аналітику як використання даних
для прийняття найкращих рішень…, як можливість аналізувати рекламні
кампанії, оцінювати витрати на певний канал реклами для найбільш
ефективного використання рекламного бюджету, аналізувати структуру та
контент сайту, а також отримувати вичерпну інформацію про відвідувачів
[5,5].
У зв'язку з поширенням веб-аналітики, виникає потреба підготовки
фахівців – документно-інформаційних аналітиків, обізнаних з цим
напрямком. Розуміння взаємозв’язку веб-аналітики із завданнями
документно-аналітичного
характеру
дозволить
сучасному
інфопрацівникові більш ефективно виконувати виробничі обов’язки в
межах своєї компетенції. Розробці проблем веб-аналітики присвячені
наукові праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема
Тихомирової Є., Малигіна О., Брайана Клінтона та ін., а результати
вивчення проблем документно-інформаційної аналітики відображають
наукові праці Гордукалової Г., Ільганаєвої В., Силкової Г., Сляднєвої Н. та
ін. Названі вчені розглядають такі важливі аспекти, як сутність та
напрями інформаційно-аналітичної діяльності.
Обізнаність, розуміння й вміння реалізовувати веб-аналітичний
інструментарій в процесі професійної реалізації випускників кафедри
документознавства та інформаційної діяльності має стати одним з
освітньо-педагогічних завдань магістерського рівня підготовки за
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вказаною вище спеціальністю, котра враховує престиж рекламнокомунікаційної взаємодії, зокрема, контекстної. Це продиктоване тим, що
сьогодні глобальна мережа включає майже 80% актуальної інформації з
різних сфер життя, а відсоток проникнення Інтернет-технологій в усі
сфери життя щодня зростає. Доступність інформації змінює принципи
поведінки людини, і переважна більшість вже надає перевагу Інтернет як
основному ресурсу новин порівняно з телебаченням. За результатами
проведених в Україні досліджень (репрезентативне національне онлайнопитування серед користувачів, які використовують Інтернет щонайменше
раз на тиждень; розмір репрезентативної вибірки n = 543, віком 18-59
років, (inmind.com.ua), офіційна інформація, що розміщена в Інтернеті, за
ступенем довіри до неї посідає друге місце (65%) після думок та порад
друзів і родичів (77%) [6; 11-12]. Отже, зрозуміло, що особливу увагу
потрібно приділяти навчанню документознавців-аналітиків, інноваційним
технологіям аналізу, веб-аналітиці.
Б. Клифтон переконує в тому, що веб-аналітика надає широкі
можливості для аналізу порівняно з будь-якими іншими формами
традиційного маркетингу [7;33]. Вона є невід'ємною частиною успішного
інформаційно-аналітичного обслуговування, адже забезпечує
1) контроль та аналіз таких типів якісних даних, як:
- враження від бренду і відстеження думок-суджень,
- задоволення вимог замовника,
- показник мережевого просування,
- відкритий аналіз думок клієнта,
- лояльність відвідувача,
- прихильність [8; 38];
2) дає можливість створювати якісний контент, орієнтований на залучення
користувачів і підвищення ефективності роботи сайту і, використовуючи
веб-аналітику, контролювати, які результати дає виконана робота і що є
значним для організації;
3) створювати звіти щодо оцінювання контенту з визначенням відсотку
успішних заходів та поясненням їх передумов. При цьому важливим є
з'ясовування того,
- чи спонукали відвідувачів виконувати конверсії?
- яка інформація цікава для потенційних клієнтів?
- які маркетингові канали і рекламні оголошення залучили відвідувачів,
які в результаті мали конверсії?
- які розділи сайту зацікавили відвідувачів?
- чи є "погані сторінки", які не викликають інтерес відвідувачів? [5; 72].
Крім перерахованого, аналітична компетенція, - це, по-перше,
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вміння адаптувати й інтерпретувати звіти, враховуючи те, що читати їх
належить не аналітикам, а це означає, що в матеріалах аналізу і
рекомендаціях технічні дані, цифри мають бути зрозумілими; моніторинг
слід проводити, використовуючи схему ЗВАТ /алгоритм: залучення
відвідувачів – вимірювання ефективності – аналіз тенденцій – тестування
для поліпшення [7;27].
По-друге, чітке усвідомлення відмінності між системами статистики
та аналітики. Системи статистики дозволяють зібрати інформацію про
кількість відвідувачів, визначити, з яких сайтів прийшли ці відвідувачі
(реферали), з яких країн та міст і за якими ключовими словами, а системи
веб-аналітики дозволяють не тільки зібрати ці дані, але і проаналізувати.
Тільки за допомогою інтелектуальних і деталізованих систем вебаналітики можна точно визначити, чи ознайомився відвідувач з контентом
(статтею, інформаційним бюлетнем, з інформацією про товар/послугу),
або побіжно «просканував» його чи взагалі проігнорував. Звичайні
системи статистики, навіть ті, які показують час перебування відвідувача
на сторінці, не можуть надати подібні дані [9; 101-102]. До систем
статистики відносять LiveInternet, SpyLog, HotLog, ZurStat і т.п. До систем
веб-аналітики, з російських - Яндекс.Метрику, західних систем - безліч,
наприклад,
GoogleAnalytics,
UrchinSoftware,
MicrosoftadCenterAnalyticsbeta (MicrosoftGatineau), AdWatcher, Snoobi,
OmnitureSiteCatalyst, ClickTracksOptimizer, ClickTale, CrazyEgg та ін.
системи [5; 3].
По-третє,
здатність
вибудовувати
стратегію
веб-розвитку,
використовуючи різні підходи. Основним вважається підхід Trinity
(Трійця). Це відносно новий спосіб прийняття рішень в веб. Trinity - це ще
й середа виконання, здатна реалізувати прийняту веб-стратегію.
Застосування Trinity дозволяє побудувати платформу прийняття рішення
світового класу, здатне допомогти знайти реальні переваги в конкуренції.
Ця стратегія стимулює правильну поведінку організації та допомагає
ключовим учасникам проекту приймати нагальні рішення з розподілу
ресурсів і включає:
1) аналіз поведінки,
2) аналіз результатів діяльності,
3) аналіз враження.
Веб-аналітичний
підхід
Trinity
покликаний
забезпечити
орієнтованість аналітичної стратегії на клієнта [8;102]. Орієнтованість на
клієнта - це світоглядна позиція фахівця в галузі інформаційної
діяльності.
Зважаючи на все вищевикладене, можна зробити висновок, що
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діяльність документознавця-інформаційного аналітика не може повністю
охопити весь спектр необхідних даних без використання веб-аналітики, а
саме визначити, який вплив справляють відвідувачі веб-сайту на
конверсії, які канали залучення працюють найкраще і якою мірі їх
потрібно збільшити або зменшити, щоб отримати найкращий ефект, і чи
має сенс створювати контент іншими мовами для іноземних відвідувачів.
Тому освітня програма з даної спеціальності має включити окрему
дисципліну, що присвячена інноваційним інформаційним продуктами,
включає інструментарій веб-аналізу.
Втім, викликає стурбованість те, що участь в інноваційних
інформаційних проектах часто вимагає від навчальних закладів, у яких і
так відчутний брак коштів, фінансових витрат: як то утримання сайту (як
приклад - "Єдине інформаційне вікно"), або придбання програмного
забезпечення (як, приклад - експеримент ІСУО-2012) тощо. Потрібна
тісна взаємодія між усіма зацікавленими сторонами процесу розвитку
єдиного інформаційно-інноваційного простору освіти: викладачами,
студентами,
програмістами-співробітниками
компаній-розробників
інноваційних ІТ-послуг. І, як вважає Л. Бородуліна, виконавчий директор
консорціуму АСТЕК, коренем усіх проблем є відсутність державного
стандарту при впровадженні інформаційних технологій, усі проблеми
впровадження інноваційних технологій в освітній простір залежать від
держави. Директор освітніх програм корпорації INTEL Т. Нанаєва
підкреслює: "Всі країни розвивають економіку знань й інформаційне
суспільство, яке живить цю економіку знань. І, відповідно, у рамках цього
формується освітня політика, яка повинна підтримувати створення
економіки знань" [10].
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подготовки
специалистов
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деятельности путем внедрения в учебный процесс инновационного
аналитического инструментария, в том числе веб-аналитического
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прогнозирования.
Raised the issue of improving the analytical training of specialists
document-information sphere of activity, given the definitions of "innovation"
and "innovation process", stressed the need to introduce in the educational
process web analyzes Internet communications as an innovative analytical
tools.
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В.В. Добровольська

КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА:
СТРУКТУРА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
В публікації розглядається структура і основні тенденції розвитку
системи комунікаційного середовища документознавства, основна увага
приділяється аналізу фахових часописів та інтернет-ресурсів як
пріоритетних
напрямів
забезпечення
комунікаційної
взаємодії
документознавців.
Ключові слова: документознавство, комунікаційне середовище,
чинники комунікаційної взаємодії, структура, періодичні видання,
інтернет-ресурси.
Комунікаційне середовище документознавства розглядається нами
як сукупність матеріально-речових, змістовних, технологічних,
організаційних умов в яких реалізуються процеси комунікаційної
взаємодії документознавців.
До основних елементів цієї системи ми відносимо професійні
друковані видання – журнали, дисертації, монографії провідних вчених,
збірники наукових праць, матеріали конференцій; неформальні
комунікації – проведення семінарів, конференцій, що відбуваються в
асоціаціях професійних об’єднань, та нові види комунікацій, насамперед,
використання постійно зростаючих можливостей мережі Інтернет.
Значні перспективи мають дослідження еволюції створення
документознавчих ресурсів в мережі Інтернет і побудова нових
консолідованих інформаційних об'єктів професійної комунікації.
Найбільш розповсюдженими є фахові видання які діляться на суто
документознавчі і ті в яких друкуються документознавчі статті.
В Україні виходить низка фахових часописів: «Студії з архівної
справи
та
документознавства»
(видавець
–
УНДІАСД);
«Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» (видавець –
НАКККіМ); «Вісник Харківської державної академії культури» (видавець
– ХДАК); «Бібліотечний вісник» (видавець – НБУВ); «Вісник Книжкової
палати» (видавець – Книжкова палата України).
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Фахові періодичні видання посідають особливе місце у розвитку
комунікаційного середовища документознавства.
На сторінках щорічника «Студії з архівної справи та
документознавства» переважно друкуються публікації з проблем історії,
теорії архівної справи і документознавства, історії установ, товариств,
об’єднань, джерелознавчі студії. Значна увага приділяється біографістиці
як новому напряму документознавчих досліджень.
На
сторінках
фахового
часопису
«Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія» розглядється широке коло теоретикометодологічних,
історичних
та
соціально-комунікаційних
проблем
документознавства, що сприяють розв'язанню дискусійних питань сучасної
документології та основних напрямів документознавства: теорії
документальних комунікацій; теорії документних потоків; електронного
документознавства; управлінського документознавства; теорії та історії
діловодства; підготовки та підвищення кваліфікації документознавців. Цей
журнал відрізняється міждисциплінарним характером і залученням до числа
авторів не лише вітчизняних але й зарубіжних дослідників. Він виходить із
щоквартальною періодичністю.
Журнал «Вісник Книжкової палати», розглядає на своїх сторінках
результати
досліджень
і
практики
різноманітних
аспектів
книговидавничої індустрії, бібліографознавства, бібліотекознавства та
документознавства. Цей часопис випускається із щомісячною
періодичністю.
«Бібліотечний вісник» - фахове науково-теоретичне та практичне
видання, в якому висвітлюються актуальні проблеми бібліотечноінформаційної діяльності, бібліографознавства, книгознавства, соціальних
комунікацій у бібліотечно-інформаційній галузі. Значна увага
приділяється також проблемам документознавсвта та архівознавства; що
висвітлюється
переважно
на
прикладі
діяльності
Інститутів
Архівознавства; Рукопису та Стародруків НБУВ.
Виходить з
періодичністю шість разів на рік.
Збірник наукових праць «Вісник Харківської державної академії
культури», висвітлює методологічні, теоретичні, історичні, методичні та
організаційні проблеми, інформаційної та бібліотечної діяльності; сучасні
тенденції розвитку інформатики, книгознавства, документознавства,
бібліотекознавства та інших наук документально-комунікаційного циклу.
Виходить із періодичністю два рази на рік.
Важливу
роль
у
розвитку
комунікаційного
середовища
документознавства відіграють дисертаційні дослідження, монографії,
підручники, навчальні посібники, матеріали наукових конференцій.
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Особливе місце посідають інформаційні ресурси мережі Інтернет,
Веб-сайти провідних наукових установ, таких як Держкомархів,
УНДІАСД, НБУВ, НПБУ, Книжкова Палата України, ВНИИДАТ, Гильдия
управляющих документацией та сайти вишів в яких готують фахівців зі
спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».
Таким чином в Україні склалась цілісна система комунікаційного
середовища документознавства яка потребує комплексного дослідження
як основи її подальшого вдосконалення.
В публикации рассматривается структура и основные тенденции
развития системы коммуникационной среды документоведения, основное
внимание уделяется анализу профессиональных журналов и интернетресурсов как приоритетных направлений обеспечения коммуникационного
взаимодействия документоведов.
Ключевые слова: документоведение, коммуникационная среда,
коммуникационное
взаимодействие
документоведов,
структура,
периодические издания, интернет-ресурсы.
The article describes the structure and development trends of the
communication environment of Documentation focuses on the analysis of
professional journals and Internet resources as a priority to ensure
communication interaction documentologists.
Keywords: records management, communication media, communication
interaction documentologists structure, periodicals, Internet resources.
УДК 001.891

В.М. Варенко

МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ СТВОРЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ:
АНАЛІЗ, ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОБЛЕМИ
У статті проаналізовано технології та проблеми створення та
оформлення інформаційно-аналітичних документів як важливого чинника
управлінської діяльності.
Ключові слова: аналіз, технологія, методика, інформаційноаналітичний документ, управлінська діяльність.
В сучасних умовах потреба в написанні тих чи інших інформаційноаналітичних документів об’єктивно зростає, так як на підставі них
формуються ефективні, чи не надто (що безпосередньо залежить від
якості документів!) управлінські рішення. Коло учасників процесу значно
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розширилось – це не тільки, так би мовити, «чисті» аналітики, але й
менеджери різних ґатунків і рангів, офісні працівники, економісти,
працівники органів управління, бібліотечні фахівці, бізнесмени, юристи,
журналісти… Повсякчас зростає і кількість та різноманіття таких
документів. Ось неповний перелік, який наводить Г.Ф. Гордукалова:
аналітичний огляд, аналітичний звіт, аналітична доповідь, аналітична
довідка (ситуативна довідка, експрес-довідка, моніторингова довідка,
ретроспективна оглядова довідка, оглядова довідка нормативно-правової
інформації,
статистична
довідка,
оглядова
довідка
про
зовнішньоекономічну діяльність підприємства, бізнес-довідка, оглядова
довідка про товар), дайджест, аналітичний прогноз[1]. Перед багатьма із
згаданих фахівців виникає непроста проблема – як правильно написати і
оформити той чи інший аналітичний документ? Питання не надумане,
оскільки на відміну від службових (організаційно-розпорядчих,
документів щодо особового складу, обліково-фінансових документів),
щодо яких написано масу довідників та посібників, методику та форму
написання аналітичних документів відшукати складно. Отже, спробуємо
проаналізувати дану проблему.
Спеціальний розділ у своєму посібнику[2] присвятили методиці
підготовки інформаційно-аналітичних документів вітчизняні дослідники
І.В.Захарова та Л.Я. Філіпова. На їх думку, досвід зарубіжної практичної
інформаційно-аналітичної діяльності свідчить про умовну, вироблену
схему роботи над інформаційно-аналітичними документами [2, с.242].
Спрощено процес роботи над аналітичним документом включає кілька
стадій:
- постановка дослідницького завдання;
- загальне знайомство з проблемою;
- визначення використовуваних термінів і понять;
- накопичення знань і відомостей;
- пошук, відбір, перевірка необхідної для аналізу інформації;
- аналіз зібраної інформації (побудова гіпотези, виявлення причиннонаслідкових зв’язків, визначення тенденцій, прогнози);
- формулювання підсумкових висновків;
- оформлення документа і передача його адресату.
Автори особливо наголошують, що саме наявність висновків відрізняє
просто інформаційну довідку від аналітичного матеріалу. Змістом
висновків визначається цінність і корисність аналітичного документа.
Отже, саме тут аналітик повинен оцінити ступінь достовірності
використаної інформації і, відповідно, встановлених ним на основі її
аналізу причинно-наслідкових зв’язків, визначити можливі варіанти
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розвитку подій і з’ясувати ймовірність вирішення проблеми [2, с.243].
Найбільшу увагу дослідники приділяють аналітичній довідці, як одному з
найпоширеніших аналітичних документів.
Так, під аналітичною довідкою вони розуміють систематизовані,
узагальнені і критично оцінені відомості з проблеми із зазначення
тенденцій і усіх важливих характеристик [2, с.247]. Щодо методики
написання, то автори обмежуються загальними рекомендаціями:
аналітична довідка містить інформацію з питання чи проблеми, яка
потребує вирішення; текст документу зазвичай поділяється на три
частини; у першій частині викладається підстава для складання, у другій
– аналіз ситуації чи питання, у третій – висновки і пропозиції. Як
зазначають автори, зазвичай аналітичні довідки мають значний обсяг
інформації [2, с.248]. Зрозуміло, що таких методичних рекомендацій явно
недостатньо для написання якісної аналітичної довідки.
На думку інших дослідників, І.Т. Муковського, А.Г. Міщенка,
М.М. Шевченка [4], аналітичний документ містить два основних
функціональних
підрозділи:
інформаційний
та
безпосередньо
аналітичний. Залежно від характеру дослідження інформаційний та
аналітичний розділи можуть бути рівнозначними або асиметричними за
обсягом, проте жоден з них не повинен складати виключний зміст проекту.
Автори вважають, що разом з тим інформаційний та аналітичний розділи,
безперечно, мають власну специфіку. Вона визначає їх змістовий склад, а
також форму подання матеріалу та особливості відповідних
лінгвістичних конструкцій. Зокрема, інформаційний розділ переважно
орієнтований на відображення релевантних для дослідження відомостей.
Ці дані можуть мати різноманітну природу та бути представлені порізному (наприклад, як опис основних характеристик ситуації, хронологія
подій, статистика, результати застосування аналітичних методик тощо), їх
можна представити у вигляді текстової інформації або у вигляді таблиць,
графіків, схем. Проте головною умовою оформлення інформаційного
розділу є акцент на фактологію та мінімізацію інтерпретації фактів.
У свою чергу, аналітичний розділ проекту переважно містить логічні
міркування при зіставленні різних фактів, пояснення явищ і їхніх
взаємозв'язків, а також у ньому формулюються загальні висновки та
прогнози розвитку ситуації. Змістові розходження між інформаційним та
аналітичним розділом проявляються в стилістичних особливостях викладу
матеріалу, а також можуть визначати послідовність включення цих розділів
у структуру єдиного підсумкового аналітичного документа. Роль
інформаційного розділу визначається залежно від цілей і завдань
дослідження. Разом з тим загальноприйнятим у підготовці підсумкових
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документів є певне звуження рамок інформаційного розділу проекту
порівняно з аналітичним розділом [4, с.56].
Автори більш докладно характеризують такі види аналітичних
документів:
Аналітична записка. Це детальний аналіз проблеми, висновки та, у
разі потреби, практичні рекомендації. Визначальним при підготовці
аналітичної записки є термін її підготовки - важливо, щоб після її
закінчення інформація не втратила своєї актуальності. Під час підготовки
аналітичної записки доцільно залучати максимальну кількість матеріалів,
навіть тих, які раніше вже використовувалися. Обсяг аналітичної записки
в основному дорівнює 5-10 сторінкам. Іноді аналітична записка може бути
підготовлена у формі ризиків - специфічного аналізу (в основному,
короткострокового) основних загроз розвитку геополітичної та
геоекономічної ситуації.
Аналітичний звіт. Відрізняється від аналітичної записки більшим
обсягом, який становить 20-30 сторінок. Крім того, до звіту часто
додаються різноманітні таблиці, діаграми, схеми тощо. Значна увага при
складанні аналітичного звіту приділяється висновкам та рекомендаціям,
які займають до 1/4 частини тексту. Поширеною практикою у багатьох
країнах є публічна презентація звіту - наприклад перед командою
замовника і т. ін. У такому випадку окремо готується резюме звіту
обсягом 1-2 сторінки.
Оглядова записка. Під час складання оглядової записки інформація з
документів, що використовуються, подається, як правило, у вигляді прямих
цитат (допускається їх скорочення з відповідними застереженнями). На
відміну від аналітичної записки, висновки та рекомендації не робляться.
Крім того, інформація з оглядової записки може потребувати додаткової,
більш глибокої перевірки. Враховуючи все вищесказане, оглядова записка
в основному використовується для аналізу публікацій у ЗМІ з того чи
іншого питання. Обсяг оглядової записки може коливатися від 5 до 20
сторінок.
Довідка. Найбільш поширений вид аналітичної документації, являє
собою короткий огляд окремого аспекта конкретної події (в основному це
інформація статистичного та іншого характеру), а також може стосуватися
політичних, державних та громадських діячів, питань функціонування
політичних структур тощо. Обсяг довідки зазвичай невеликий - не більше
2-3 сторінок.
На нашу думку, кількість сторінок, зазначена при написанні того чи
іншого документа, досить умовна, бо всі ми розуміємо, що це залежить
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від побажань та потреб замовника, наявності часу та, головне, специфіки
документа.
Як зазначають автори, у випадку, якщо аналітичний документ за
розмірами суттєво переважає описані вище види, доцільно розділити його
на дві окремі частини. В основній аналітичній записці на 4-5 сторінках
подати основні оцінки, висновки та прогнози розвитку проблемної
ситуації. Основну ж інформацію, статистичні дані тощо викласти в
розгорнутому документі, який може бути використаний замовником у разі
потреби для більш детального заглиблення у проблему.
Як підсумок, автори наголошують, що складання будь-якого аналітичного
документа повинно відповідати принципам, головними серед яких є
наступні:
- орієнтація на потреби замовника;
- формулювання загальної картини проблеми, що розглядається;
- розташування на першому місці основних висновків з проблеми;
- матеріал має бути структурованим та логічно викладеним, при цьому
рекомендовано використовувати чіткі, зрозумілі фрази, намагатися уникати
бюрократичного жаргону [4, c.57].
Російський вчений-практик Нежданов І.Ю. [5] вважає, що
запропонована аналітична інформація повинна бути зрозумілою тому, на
кого вона орієнтована, повинна мати привабливий вигляд. Ось кілька
правил для підготовки аналітичних документів:
- назва повинна відображати сутність і зміст документа, вона має бути
достатньо короткою і зрозумілою;
- мова викладу повинна бути простою, зрозумілою, по можливості
повинна бути виключена спеціальна і професійна лексика;
- пропозиції мають бути короткими, без складної структури;
- матеріал повинен бути чітко структурований;
- по можливості текст повинен бути візуалізований [5,c.267].
На думку автора, залежно від мети проведених робіт кінцева форма
документа може бути наступна:
- періодичний огляд подій (дайджест новин);
- інформаційна записка з проблеми;
- аналітичний огляд з теми;
- звіт чи доповідь з конкретного питання.
Залежно від особливостей замовника необхідно робити наголос на:
– візуалізації даних;
– усних повідомленнях;
– коротких текстах.
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Періодичний огляд подій (дайджест) представляє собою вижимки
подій за певний період з певної тематики. Це перелік подій, що відбулися
і не більше того.
Інформаційна записка - це коротка інформація про щось або про
когось (людина, об'єкт, організація, подія - все що завгодно).
Аналітичний огляд являє собою добірку подій за певний період з
певної теми з описом зв'язків з іншими подіями та об'єктами, з
можливими сценаріями розвитку і описом наслідків.
Доповідь на певну тему - це повноцінне дослідження з окресленої
замовником теми.
Періодичний огляд і аналітичний огляд досить прості за своєю
структурою. Інформаційна записка є, по суті, відповіддю на поставлене
питання або повідомлення про щось важливе. А найбільш складна
структура саме у доповіді. Вона повинна містити:
- висновок - короткий виклад результату дослідження;
–
рекомендації з використання ситуації у своїх інтересах (за умови, що
інтереси відомі);
–
узагальнення інформації - виклад найбільш суттєвої інформації, на
підставі якої зроблені висновки;
- джерела і надійність інформації - звідки отримана інформація та
результати оцінки її достовірності;
- основні і альтернативні гіпотези - виклад можливих варіантів
трактування зібраних даних;
- вказівку на те, якої інформації не вистачає для однозначних висновків
[5,c. 268].
Крім того, Нежданов І.Ю. пропонує дотримуватись загальних
принципів складання аналітичних документів: сувора побудова
документа, точність формулювань, стислість, ясність і зрозумілість
викладу матеріалу, знання запитів споживачів інформації [5,c.270].
Курносов Ю.В.[3] вважає, що до «аналітичної продукції» відносимо
досить широке коло матеріалів, які отримуємо «на виході», в результаті
аналітичної роботи. Фактично будь-який інтелектуальний продукт - від
статті, аналітичної довідки до дисертації, концепції, книги є таким.
Ступінь аналітичності роботи багато в чому визначає її якість. Щодо
методики, то автор наголошує, що досить складно сформулювати вимоги
до аналітичних матеріалів. Найчастіше їх не усвідомлюють і самі
замовники, тому визначення інформаційних інтересів конкретного кола
споживачів являє собою одну з найбільш складних задач для аналітиків.
Курносов Ю.В. підкреслює, що у середовищі аналітиків широко
відомо «правило п'яти сторінок», яке говорить, що при поданні висновків
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на вищий рівень управлінської ієрархії організації обсяг «аналітичної
довідки повинен становити не більше п'яти сторінок, що приблизно
відповідає 16 кілобайтам тексту. На практиці нерідко ці п’ять сторінок
йдуть разом з додатком, в якому міститься необхідна цифрова фактура,
графіки і моделі, що наглядно представляють досліджувані параметри,
більш розгорнуто показують необхідні дані [3, c.186].
На думку автора, аналітична довідка, коротке резюме, реферат - це
ідеальна форма подання інформації як результату проведення експресаналізу. Питання в тому, а що саме повинно бути включено в цей короткий
аналітичний документ? Поки обмежимося коротким, не коментованим
переліком вимог до нього:
- найменування організації - виконавця;
- сувора і ємна назва документа, відповідна стилю організації;
- дата виконання документа, прізвище відповідального особи (якщо
передбачено стилем організації виконавця);
- зміст, що відображає логіку викладу (можливо використання прийомів
ієрархічного упорядкування із застосуванням відступів, при значному
обсязі документа - понад 100 сторінок - може бути використаний прийом
«подвійного заголовку» - короткий поміщається на початку, а розгорнутий
- в кінці);
- короткий вступ в проблему - формулювання загальної проблемної
ситуації - не більше 2-3 абзаців або 2/3 сторінки;
- розкриття структури проблеми через її складові частини - кризові,
«больові» точки - і їх коротка сутнісна характеристика;
- пропоновані шляхи вирішення проблеми на рівні концептуальних
підходів і базових показників, що відображають обсяги витрат,
ефективність і так далі;
- короткий висновок - вимоги до обсягу ті ж, що і до вступу.
В результаті отримуємо приблизно наступний розклад:
- найменування, що не входить в обсяг довідки - плюс 1 стор. до обсягу;
- зміст або зміст, зазвичай не розглядається як сторінка документа, але
все ж переглядається - плюс 1 стор.;
- вступ у проблему (звідси починається рахунок сторінок) - 1 стор.;
- змістовна частина документа - 3-3,5 стор. (в залежності від
компонування висновків);
- висновки -0,5-1,0 стор.[3, с.187].
Як зазначає Ю.В. Курносов,часто зміст роблять стислим і розміщують на
одній сторінці з вступом. Виходить майже сім сторінок - в принципі, на
думку автора, завжди достатньо для викладення суті навіть самої
важливої інформації [3, с.187].
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Виклад основних положень, що стосуються характеристики виявлених і
сформульованих проблем доцільно завершити теоретичною моделлю
проблемного поля. Шляхи вирішення проблеми припускають, що в
аналітичному документі будуть представлені напрямки роботи, її форми і
методи, сили і засоби, механізми реалізації завдань. Кортше кажучи,
повинно бути зрозуміло: що, хто, як, в які терміни і з використанням
яких фінансових і матеріальних коштів буде діяти.
Курносов Ю.В. акцентує увагу на деяких принципових речах, які
дозволять виконавцям (аналітикам) не тільки прискорити роботу і зробити
більш її ефективно, але і дасть їм, так би мовити, «стратегічну
орієнтацію». Наприклад, дуже важливо, щоб аналітик усвідомив, що його
робота конструктивно складатиметься з трьох базових блоків:
- теорія питання (теоретико-методологічний блок);
- всебічна характеристика та аналіз проблеми;
- шляхи вирішення проблеми.
Природно, що в роботі повинен бути вступ, де будуть викладені такі
моменти як актуальність, об'єкт, предмет, мета, завдання, гіпотеза
дослідження. Будуть і пропозиції з висновками, список використаних
джерел, відповідні додатки [3, с.194].
На часі зробити певні висновки:
1) Як бачимо, єдиних вимог до методики написання аналітичних
документів на сьогодні не існує, оскільки форма, зміст, кількість сторінок,
та навіть назва документа залежить від таких факторів, як уподобання
замовника, специфіка документа (проблеми, яку необхідно вирішити),
вимог самої організації, наявності часу, достатньої первинної інформації
та інших факторів;
2) Очевидно, що при написанні аналітичного документа дослідник
(аналітик) повинен дотримуватись загальних принципів: точність
формулювань, стислість, ясність і зрозумілість викладу матеріалу, знання
запитів замовників інформації, а також розумна доцільність та здоровий
глузд;
3) В сучасних умовах швидкоплинності всіх процесів і явищ та
постійного браку часу в особи, що приймає рішення, існує постійна
тенденція «мінімізації» об’єму та кількості сторінок аналітичного
документа.
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ТВОРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ БІБЛІОТЕКА-ОСВІТА
ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РЕСУРСУ
У статті аналізується творче об’єднання Бібліотека-Освіта як
складова розвитку національного інтелектуального ресурсу.
Ключові слова: бібліотека, освіта, творче об’єднання,
студентський клуб, національний інтелектуальний ресурс.
Актуальність дослідження полягає у тому, що бібліотечний
документно-комунікаційний інститут постійно працює над поглибленням
взаємозв’язків у соціальних комунікаціях, насправді дієвих і необхідних
споживачеві. Така співпраця має, у першу чергу, функціональне підґрунтя.
Інформаційна, кумулятивна, меморіальна, культуро-виховна та
комунікаційна функції бібліотеки, засновані на загальних функціях
документу, поступово вивели документно-інформаційні ресурси та
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послуги бібліотек за межи приміщень – сприяли віртуалізації. Але
інтелектуальний ресурс створюється безпосередньо в бібліотеці. І сприяє
відточенню його багатогранності взаємодія з інституціями освітнього та
творчого напрямків.
Об’єктом дослідження є чинники розвитку національного
інтелектуального ресурсу.
Предметом – творче об’єднання Бібліотека-Освіта.
Мета статті – побудова моделі розвитку національного
інтелектуального ресурсу за сприянням творчого об’єднання БібліотекаОсвіта.
Національний інтелектуальний ресурс (НІР) – це скарбниця
держави. Він, як відомо, складається з творчих сил (різноманітних спілок
та окремих письменників, художників, інженерів, архітекторів, науковців
тощо) та матеріалізованого творчого надбання (літературних, художніх,
музичних, наукових творів, архітектурних споруд і т.п.). Створення
необхідних умов для його розвитку є запорукою визнання держави в світі.
На наш погляд, розвиток НІР, залежить від наявності таких
чинників:
- виявлення творчих здібностей протягом всіх етапів розвитку
людини;
- розвиток творчих здібностей людини відповідними освітніми
закладами (отримання знань і навичок за обраною спеціальністю);
- підтримка творчих здібностей у процесі навчання в інших закладах
освіти (участь у роботі студентських гуртків, клубів за інтересами,
додаткових курсів);
- можливість реалізації творчих здібностей у соціумі (творчі
об’єднання).
Творче
об’єднання
сприяє
швидкому
оприлюдненню
інтелектуального продукту, його авторизації та отримання результату у
вигляді обговорення, подальшого просунення, публікації, визнання. Тобто
інтелектуальний продукт потрапляє до споживача найбільш зручним
способом.
Але, для того, щоб інтелектуальний продукт став частиною НІР, він
повинен пройти тестування у відповідному середовищі. Тобто до складу
творчого об’єднання повинні входити особи, освітній рівень яких та
посада дозволяє проводити рецензування інтелектуального продукту
(також це можуть бути і запрошені фахівці).
Розвиток комунікаційної функції сучасної бібліотеки підтримує
появу саме таких творчих об’єднань, що доводять інтелектуальний
продукт до споживача. Наприклад, творче об’єднання Бібліотека-Освіта
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сприяє виявленню талановитих особистостей і допомагає їм поліпшити
свої здібності безпосередньо у діалозі зі споживачем і фахівцями, довести
власний інтелектуальний продукт до рівня складової НІР.
Взаємодія бібліотеки та освіти завжди була підґрунтям піднесення
культури в суспільстві [1]. Прикладом творчого об’єднання БібліотекаОсвіта є робота кафедри документознавства та інформаційної діяльності
Одеського національного політехнічного університету й Одеської
обласної універсальної наукової бібліотеки ім.. М. Грушевського зі
створення студентського гуртка Культура-Інформація-Освіта (керівники:
доц. каф. ДІД Т. Ф. Коляда-Березовська та ст. викл. каф. ДІД
Т. Л. Бірюкова) та студентського клубу «Літературний сад» (керівники:
Т.Л. Бірюкова, Ю. В. Коляденко).
Студентський гурток Культура-Інформація-Освіта здійснює наукові
дослідження, проводить заходи науково-аналітичного та культурноінформаційного напрямків [5]. Це, як відмічено у попередньому
дослідженні [2], сприяє закріпленню знань та навичок, отриманих
студентами під час вивчення дисциплін «Інформаційні ресурси».
«Інформаційно-бібліографічні технології», «Інформаційний менеджмент»,
«Аналітико-синтетична обробка документів». Також це допомагає
виявленню науково-дослідницьких здібностей студентів та вибору тем
наукових досліджень.
Студентський клуб «Літературний сад» сприяє виявленню творчої,
літературно обдарованої молоді, допомагає авторові вийти на «свого
читача» і «свого видавця». Цьому сприяє участь молодих авторів у
заходах ОУНБ, зустрічі з вже відомими поетами та письменниками,
літературознавцями, видавцями. Сторінки клубу, що є у соціальних
мережах надають змогу опублікувати твір, отримати відгуки від читачів
[3]. В електронній газеті ОУНБ «Бібліо Пульс», яку редагує
Ю. В. Коляденко, також є куточок поезії від членів клубу «Літературний
сад» [4].
Отже, творче об’єднання Бібліотека-Освіта, як доведено на прикладі
взаємодії кафедри ДІД ОНПУ та Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського,
сприяє виявленню, розвитку, підтримці творчої молоді, надає можливість
підвищити якість інтелектуального продукту до рівня складової НІР.
Замість висновків побудуємо модель розвитку НІР за сприянням
творчого об’єднання Бібліотека-Освіта (рис. 1.).
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ДОКУМЕНТНА ЛОГІСТИКА ЯК НОВІТНІЙ НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ВЕКТОР ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
З позиції інтегрування документологічних підходів і сучасних
інформаційно-аналітичних практик пропонується концептуалізація
явища і поняття документная логістика як особливого вектору
соціальної та професіональної комунікації.
Ключові слова: документна логістика, інформаційно-аналітична
діяльність, професійна комунікація.
В сучасних умовах інтенсифікації виробничих зв'язків та
розповсюдження
новітніх
інформаційних
технологій
особливу
актуальність набуває дослідження адміністративно-управлінських
практик диспетчеризації документопотоків
у діяльності установ,
підприємств. Тому, саме зараз в системі соціогуманітарного знання
формується окремий науково-практичний вектор – документна логістика.
При широкому, активному, стрімкому розвитку логістики як виду
управління
товарно-транспортними процесами та комерційною
діяльністю цілісного єдиного уявлення про документну логістику, як
особливого вектору соціально-практичної та аналітичної діяльності на
сьогодні не існує.
Тому, дійсно актуальним в сучасному документознавчому просторі є
з’ясування специфіки інформаційно-аналітичного аспекту документної
логістики у виробничої галузі, узагальнення наукових уявлень щодо
теоретико-методологічних засад інформаційно-аналітичного забезпечення
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документної логістики, розробка та впровадження моделей, схем,
логістичних алгоритмів в структурі документаційного забезпечення
діяльності сучасних установ, організацій, підприємств.
В сучасних умовах практично неможливо забезпечити ефективність
будь-яких логістичних операцій без застосування інформаційних
технологій і програмних комплексів для аналізу, планування, підтримки
та ухвалення оптимізаційних рішень. Тому сутність інформаційноаналітичного забезпечення логістики пояснюється особливим впливом
інформаційної складової електронних баз даних та програмного
забезпечення.
Методикою підготовки інформаційно-аналітичних документів в
контексті розвитку документної логістики може бути методика
інформаційного аналізу і синтезу, тобто зосередження на основних
положеннях, фактах, даних з відкиданням надлишкової інформації.
Принципами організації документно-логістичних практик сучасного
інформаційно-орієнтованого суспільства є централізація інформаційноаналітичної роботи в загальнодержавному масштабі; відокремлення
інформаційно-аналітичної функції від оперативно-виконавчих; широке
використання електронно-обчислювальної техніки в інформаційноаналітичних процесах; спеціалізація інформаційно-аналітичної діяльності
відповідно до основних завдань держави та суб'єкта господарювання у
галузі правоохоронної і господарської діяльності, науково-технічного та
економічного співробітництва, внутрішньої і зовнішньої політики;
економічної та військової стратегії, оборони і безпеки; перетворення
інформаційно-аналітичних підрозділів у головну ланку в механізмі
інформаційного обслуговування державного апарату, керівництва
транснаціональної чи національної неурядової структури - суб'єктів
міжнародно-правових відносин чи простих учасників міжнародних
відносин, світогосподарських зв'язків.
Саме інформаційно-аналітичне забезпечення є основним вектором
документно-логістичної діяльності, адже воно відповідає сучасним
вимогам функціональної цілісності установи. Аналітичні завдання
вирішують штабні, функціональні і навіть лінійні підрозділи
підприємства, включаючи служби маркетингу, фінансів, контролю,
персоналу, інформаційних технологій.
Інформаційно-аналітичне забезпечення підприємств є основою для
прийняття управлінських рішень відносно документопотоків, вивчення
форм і методів організації функціонування інформаційно-аналітичних
документів дає підстави для висновку про подібність основних процесів
роботи з документами на підприємстві. Основна відмінність полягає у
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більшій регламентації цих процесів на підприємствах, що є позитивним в
умовах забезпечених сучасними інформаційними технологіями змін
процесів створення, отримання та використання документованої
інформації.
Інформаційно-аналітична діяльність на підприємстві в умовах
інформатизації сучасного суспільства відзначається специфікою
управління документопотоками та диспетчеризацією документопотоків,
що є основною функцією документної логістики. Серед сучасних
підприємств
процеси
документообігу,
диспетчеризація
та
документопотоки взвємопов’язані, що ототожнюється з документною
логістикою.
Таким чином, документна логістика розробляє ретельно зважені та
обґрунтовані пропозиції, які сприяють досягненню найефективнішої
роботи підприємства. Вона передбачає системний підхід до інтегрованого
та динамічного управління документно-інформаційними потоками, а
інформаційно-аналітичний аспект документної логістики у виробничої
галузі є потужним фактором оптимізації адміністративно-управлінських
зв’язків, оскільки сприяє раціоналізації документних потоків, більш
ефективнішій організації професійних комунікацій та детермінує її
окремі грунтовні дослідження.
С позиции интегрирования документологической подходов и
современных информационно-аналитических практик предлагается
концептуализация явления и понятия документная логистика как особого
вектора социальной и профессиональной коммуникации.
Ключевые слова: документная логистика, информационноаналитическая деятельность, профессиональная коммуникация.
From the standpoint of integration documentological approaches and
modern information-analytical practices offer a conceptualization of the
phenomenon and the concept dokumentnaya logistics as a special vector of
social and professional communication.
Keywords: Document logistics, information-analytical work, professional
communication.
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УДК 651.1:658.562

В.О. Кудлай

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ
ФОРМ КОМУНІКАЦІЇ
Проаналізовано наукові принципи та практичні засади організації
системи керування документаційними процесами на сучасному
підприємстві на основі положень стандартів ISO серії 30300.
Ключові слова: система керування документаційними процесами,
комунікація, керування документацією, система, управління якістю,
документ, підприємство.
Специфіка розвитку сучасного суспільства полягає у стрімкому
зростанні рівня інформатизації суспільства, прагненні збалансувати
можливості доступу до інформації, забезпеченні надійності її збереження
та захисту. Саме надійність є фундаментальним принципом, що має
супроводжувати всі елементи виробничого процесу підприємства. Однією
з найнадійніших моделей управління діяльністю вважається система
управління якістю на основі стандартів ISO 9000. Як перевагою, так і
недоліком можна назвати загальність цієї моделі, наприклад: екологічний
менеджмент та керування документацією донедавна були лише її
другорядними елементами. У 2011 році ситуація змінилась з появою нової
серії стандартів ISO 30301 «Інформація і документація. Системи
керування документацією», за якими з системи управління якістю
виділяється система керування документаційними процесами (надалі –
СКДП).
Проблема розгортання СКДП на підприємствах в умовах
формування інформаційного суспільства з кожним днем набуває все
більшого значення. Культура документаційного забезпечення управління
на українських підприємствах тільки починає складатися як системна
форма діяльності. Її основу складає документальна комунікація, що є
однією з підсистем соціальної комунікації. Актуальність означеної
проблеми визначається тим, що питання оперативної, економічної та
якісної організації СКДП підприємств в умовах поширення електронної
форми комунікації у глобальному суспільстві залишається недостатньо
вивченим.
Електронна форма комунікації в контексті модернізації діловодства,
розвитку систем управління досліджується у наукових працях
В. І. Звоннікова, М. В. Малікової, В. І. Потьомкіна, М. В. Самсонової та
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А. М. Сокової. У вітчизняній науці досі бракує публікацій, в яких
розглядається СКДП як явище соціально-комунікаційної діяльності
підприємства.
Сьогодні на вітчизняних підприємствах документальні комунікації
як в традиційній, так і в електронній формах та, зокрема, діяльність служб
діловодства регламентується стандартами СКДП, стандартами якості.
Зазначимо, що аналіз проблеми з’ясування зв’язку між СКДП та
традиційним діловодством у структурі соціально-комунікаційної
діяльності підприємства є важливим завданням. На наш погляд, цей
зв’язок є прямим, оскільки соціально-комунікаційна діяльність
підприємства складається з підтримки глобальних та локальних
комунікацій. Глобальні комунікації підприємства зазвичай здійснюються
через зв’язки «знання-інформація» на основі корпоративних ЗМІ.
Локальні корпоративні комунікації найширше представлені зв’язками
«знання-документ», наприклад, за допомогою інформаційно-пошукової
системи підприємства, служби діловодства.
Кожний документ підприємства функціонує разом з іншими
документами у комплексі матеріальних, субстанційно-змістовних,
технологічних, організаційних умов комунікаційної взаємодії, тобто у
комунікаційному середовищі підприємства. Сукупність взаємопов’язаних
документів, що застосовуються у певній сфері чи галузі, утворюють
систему документації [1]. Виділяють системи організаційно-розпорядчої,
фінансової, звітно-статистичної, планової, торговельної, нормативнотехнічної та іншої документації.
Елементами локальних комунікацій є заходи щодо підвищення
якості продукції і послуг, управлінської діяльності, роботи з персоналом.
Вони визначаються відповідними документами, які, у свою чергу, також
повинні відповідати національним стандартам якості, що розроблені на
основі міжнародних стандартів. Ці вимоги закріплені у статті 5 Закону
України від 16 липня 2006 року «Про стандарти, технічні регламенти та
процедури оцінки відповідності» [5].
Для досягнення чіткості та налагодженості у комунікативному
менеджменті підприємства важливо виявити пріоритетні напрямки
документаційного забезпечення управління. Одним з них є система
нормативно-технічної документації. Комплекс нормативно-технічних
вимог до продукції та послуг підприємства визначається системою
управління якістю, яка має підтримуватись у актуальному стані
відповідно до міжнародних стандартів.
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Розробник стандартів системи управління якістю – Міжнародна
організація зі стандартизації (ISO), до якої входять національні органи зі
стандартизації. Членом ISO є Держспоживстандарт України.
Традиційно
організацією
документальних
комунікацій,
документування діяльності організації займається служба діловодства
(канцелярія, загальний відділ, відділ кадрів, департамент документальних
комунікацій, управління справами). Питаннями діловодства також
займається служба стандартизації. Зокрема, ця служба зобов’язана
наглядати за відповідністю до державних стандартів правил оформлення
організаційно-розпорядчих та інших документів, на які є затверджені
уніфіковані форми.
Завданнями служби діловодства є:
- визначення назв видів документів, у яких відповідно до діючих
нормативів фіксується необхідна інформація, розробка бланків або
уніфікованих форм документів;
- встановлення порядку оформлення документів і надання їм юридичної
сили відповідно до чинних державних стандартів;
- контроль за дотриманням правил документування та розроблення
заходів відповідальності за їх недотримання;
- контроль за виконанням документів, що дозволяє виробляти ефективні
та погоджені з усіма зацікавленими сторонами вимоги до якості;
- оперативне зберігання документів, забезпечення їх пошуку тощо.
Документування вимог до якості продукції й послуг повністю
відповідає функціям традиційного діловодства. Питання полягає у
визначенні назви цього виду діловодства та системи документації. Це
може бути підсистема документації з якості у межах УСОРД як системи
адміністративного управління.
У системі якості безпосередньо задіяна група організаційнорозпорядчих документів, пов’язаних з управлінням, розробкою та
функціонуванням самої системи якості. Зокрема:
–
встановлюються обов’язки та повноваження посадових осіб у
сфері розробки, впровадження та ведення системи якості (регламенти,
положення та ін.);
–
розробляються технологічні інструкції, посадові інструкції,
положення, методичні рекомендації, нормативні документи з питань
управління якістю;
–
акти, договори, протоколи погоджувальних нарад, конкурсних
комісій та інші документи.
Важливою групою документів у системі управління якістю є
документи служби кадрів, що фіксують прийом, переміщення та
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звільнення працівників, їх атестацію, службові відрядження, заохочення,
стягнення тощо.
Вимоги до документів і умов їх зберігання та знищення перебувають
у сфері повноважень Державної архівної служби України (Укрдержархів)
та досить детально відпрацьовані в нормативно-методичних
рекомендаціях системи діловодства та архівної справи.
Строки зберігання документів встановлюються переліками типових
документів, зокрема, «Переліком типових документів, що створюються
під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування,
інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків
зберігання документів» [4].
На нашу думку, на підприємстві має діяти єдиний орган для роботи з
документацією. Таким органом може бути служба документації,
управління документації та інформації, департамент документальних
комунікацій або підрозділ під іншою назвою, до складу якого ввійде
діловодство, архів управлінських документів і архів «електронних
документів», підрозділ інформаційного забезпечення впровадження
автоматизованих технологій, підрозділ з розробки стандартів організації з
різних груп документації. Встановлення вимог до кадрових документів за
рішенням підприємства також може здійснювати єдиний орган керування
документацією в системі управління якістю підприємств.
Основним кроком щодо вдосконалення документаційного
забезпечення управління підприємством є запровадження СКДП за
вимогами ISO серії 30300 [7].
Важливою проблемою в рамках документування системи якості є
співвідношення ISO 15489-1:2001 і стандартів ISO серії 9000. Під час
аналізу цих стандартів основним є питання їх «ієрархії» у структурі
міжнародних документів. ISO 15489-1:2001 не дає відповіді на поставлене
питання, не пропонує чітких шляхів взаємодії з іншими системами
керування. На практиці стандарти ISO серії 9000 виявилися «вищими»,
тому що ISO 15489-1:2001 не позиціонується міжнародною організацією в
якості стандарту, що виділяє окрему систему керування, аналогічну
системам керування навколишнім середовищем, охороною праці,
захистом інформації та іншим системам керування. Таким станом справ
пояснюються причини того, що під час впровадження стандартів ISO серії
9000 базовою ланкою у вирішенні питань галузі керування
документаційними процесами в організаціях стала не служба
документаційного забезпечення управління, а служба якості, що не
найкращим чином відбилося на якості прийнятих рішень у досліджуваній
галузі [3].
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З розробкою стандартів ISO серії 30300 зазначене питання
врегульовується. Стандарти ISO серії 30300 виділяють керування
документаційними процесами в окрему систему, поряд з іншими
системами управління, визначаючи стратегічні напрями документування,
організації роботи з документами.
ISO 30300:2011 та ISO 30301:2011 є частиною серії міжнародних
стандартів під загальною назвою «Інформація і документація. Системи
керування документацією» (ISO 30300 «Інформація і документація.
Системи керування документацією. Основні положення та словник», ISO
30301 «Інформація і документація. Системи керування документацією.
Вимоги).
ISO 30300 визначає термінологію для стандартів серії, а також цілі та
переваги СКДП. ISO 30301 встановлює вимоги до СКДП, виконання яких
підтверджує здатність підприємства створювати документи та управляти
ними протягом необхідного періоду часу.
У межах СКДП, засади керування документаційними процесами та
їх контролювання мають бути чітко спланованими, впровадженими та
перевіреними, щоб була відповідність до вимог політики, цілей і
директив.
Для
цього
необхідно
визначити,
як
керування
документаційними процесами та їх контролювання узгоджуються з
системами документації, і як документація узгоджується з усіма
системами управління для їх аналізу в якості доказів результативності.
Документи СКДП і засоби управління ними з використанням
зворотного зв’язку забезпечують виникнення нових організаційних
заходів, таких як розробка нових продуктів або послуг. За стандартом ISO
30300:2011 документи також використовуються для моніторингу
функціонування систем керування і для визначення того, наскільки добре
ці системи та їх діяльність відповідають вимогам підприємства [7, c.2].
Отже, СКДП керує вимогами до всіх систем управління.
Підприємство отримує інформацію в результаті аналізу робочих
процесів. Як один із видів інформаційних ресурсів, документи є частиною
інтелектуального капіталу, і, отже, активом установи.
СКДП застосовується для систематичного управління інформацією,
документами про підприємницьку діяльність. Документи СКДП
підтримуватимуть поточні управлінські рішення та подальшу стратегію
діяльності, а також забезпечуватимуть підзвітність зацікавлених сторін.
Метою реалізації СКДП є системне, підконтрольне створення і
керування документами для: а) ефективного надання послуг;
б) дотримання законодавчих, нормативних вимог та підзвітності;
в) оптимізації процесу прийняття рішень, оперативності їх узгодження і
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стабільності організації; г) сприяння ефективної роботи організації в
умовах стихійного лиха; д) забезпечення захисту та підтримки у судових
розглядах (наявність документованих доказів організаційної діяльності);
е) захисту інтересів організації та прав співробітників, клієнтів тощо;
ж) підтримки наукових досліджень і розробок; з) підтримки рекламних
комунікацій підприємства; к) формування корпоративної культури
діловодства та соціальної відповідальності.
Успішність досягнення цілей документування залежить від якості
керування документацією, яка в умовах СКДП стає надійною,
достовірною, цілісною та придатною для задоволення комунікаційних
запитів.
Актуальним залишається питання про застосування процесного
підходу в межах СКДП. ISO 15489-1:2001 пропонує перелік процесів
керування документацією та дає їм коротку характеристику. На практиці
цього виявилося замало. Про це свідчать численні приклади організацій,
що відображають різні підходи щодо виділення процесів [2, c.125].
Процесний підхід до СКДП підкреслює важливість: а) визначення
вимог документування підприємницької діяльності, зокрема, потреб і
очікувань зацікавлених сторін, і запровадження політики та цілей для
документації; б) впровадження та оперування засобами контролю для
керування ризиками в контексті документаційного забезпечення
підприємства; в) моніторингу та аналізу продуктивності та ефективності
СКДП; г) постійного удосконалення на основі об’єктивного оцінювання.
СКДП враховує вимоги до керування документаційними процесами
та очікування зацікавлених сторін, а також за послідовністю необхідних
процесів, забезпечує на виході створення документів, що задовольняють
наявні вимоги і очікування [7, c.6].
У стандарті ISO 30301:2011 деталізуються вимоги, що забезпечують
ефективність СКДП. Стандартом, наприклад, закріплюється вимога до
визначення підприємством сфери поширення СКДП, що обов’язково
документується.
СКДП може поширюватись на всю діяльність установи, окремі
функції діяльності, конкретні підрозділи підприємства, або на одну чи
декілька функцій в межах декількох партнерських підприємств.
Для запровадження СКДП враховується важливість комунікаційних
заходів. Підприємство встановлює, запроваджує, документує і
дотримується правил щодо здійснення внутрішніх комунікацій стосовно
власної СКДП, її стратегії та цілей. Внутрішні комунікації для
ефективного застосування СКДП мають враховувати встановлені
настанови, оперативні процедури та засади доступу до документації.
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Підприємство обов’язково приймає рішення щодо доцільності
забезпечення комунікацій в СКДП з іншими суб’єктами за наявності
спільних бізнес-процесів. За умови прийняття рішення про встановлення
комунікацій між підприємствами створюються спільні засоби зв’язку. В
залежності від рівня взаємодії із зовнішніми сторонами (підрядниками,
клієнтами і постачальниками), комунікація може бути у формі обміну
інформацією про настанови та цілі СКДП або документацією щодо
конкретних технологічних процесів.
За призначенням документація СКДП може поділятися на загальну
та регулятивну [8, c.7].
Оскільки підприємство має документувати свою СКДП, то
передбачається ведення санкціонованих настанов щодо: а) сфери
застосування СКДП; б) політики та цілей; в) взаємозалежності та
взаємозв’язку між СКДП та іншими системами управління на
підприємстві; г) задокументованих процедур, ведення яких вимагає
стандарт ISO 30301:2011; д) документації, яку визначає підприємство для
забезпечення результативного планування, функціонування та управління
процесами СКДП.
Однією з умов СКДП є забезпечення керованості документації.
Регулятивна документація в СКДП представлена задокументованими
процедурами, що визначають необхідні засоби керування для:
а) підтвердження відповідності до вимог СКДП документації, що
подається на затвердження;
б) перегляду, оновлення та перезатвердження документації;
в) забезпечення визначення змін та статусу поточного перегляду
документів;
г) забезпечення доступу до актуальних версій службових
документів;
д) забезпечення чіткої та оперативної ідентифікації документації для
персоналу;
е) забезпечення ідентифікації документації зовнішнього походження
та контролю за подальшим її розповсюдженням;
ж) запобігання ненавмисному застосуванню застарілих документів,
які зберігаються до запитання (з метою подальшого ретроспективного
використання на прохання клієнта) [8, c.8].
Створення документації СКДП та керування відповідними
процесами має узгоджуватись з процедурами створення документів.
Покращання підприємством власної СКДП передбачає, по-перше,
проведення регулярного контролю невідповідностей та коригувальних
дій, по-друге – її безперервне удосконалення.
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Для забезпечення контролю невідповідностей та коригувальних дій
слід: визначити наявні невідповідності, вплинути на невідповідність і, за
необхідності, вжити заходів для контролю, стримування і виправлення їх
та виявлених наслідків.
Підприємство має також визначити необхідність проведення заходів
для усунення причин невідповідностей, а також: а) проаналізувати
невідповідності; б) з’ясувати причини виникнення невідповідностей;
в) виявити наявність потенційних аналогічних невідповідності в інших
елементах СКДП; г) встановити рівень необхідності проведення заходів
для уникнення повтору цих невідповідностей або їх виникнення в будьякій іншій частині СКДП; д) визначити та виконати необхідні заходи;
е) проаналізувати ефективність коригувальних заходів; ж) за необхідності
внести зміни до СКДП.
Коригувальні заходи визначають відповідно до наслідків виявлених
невідповідностей.
Необхідно зберігати документовану інформацію в якості доказу
встановлення характеру невідповідностей, їх наслідків та досягнення
результатів коригувальних дій.
Безперервне покращання ефективності СКДП забезпечується
застосуванням політики, цілей, результатів аудиту, аналізу інформації,
коригувальних
та
попереджувальних
заходів,
удосконалення
управлінських методів у сфері документування.
Проаналізувавши положення МС ISO серії 30300, можна
констатувати, що: 1) принципи процесного підходу, викладені в МС ISO
серії 30300, повторюють положення МС ISO серії 9000, не конкретизуючи
їх щодо СКДП. 2) термінологія, яка застосовується у стандартах ISO серії
30300 щодо опису процесів у рамках СКДП, не є вичерпною і точною.
Основні поняття процесного підходу до СКДП не розкриті. Відсутні
визначення базових термінів, що становлять основу концепції процесного
підходу, таких як «процес керування документацією», «власник процесу
керування документацією», «ресурси процесу керування документацією».
Стандарти ISO серії 30300 оперують двома поняттями в контексті
процесного підходу до СКДП: «процеси керування документацією»
(«records management processes») і «документні процеси» («records
processes»). При цьому визначення цих понять у розглянутих документах
відсутні. У ISO 30301 інформація про процеси керування документацією
представлена побіжно, водночас головна увага приділяється документним
процесам. Вони згруповані згідно з цілями створення та керування
документами. Проведений аналіз документних процесів, які представлені
в стандартах ISO серії 30300, дозволяє зробити висновок про те, що
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поняття «документні процеси» ширше ніж «процеси керування
документацією». Воно охоплює всі операції з документами, починаючи з
визначення умов створення документів, включаючи процеси керування
документацією, представленими в стандарті ISO 15489-1:2001, і
закінчуючи процесами, що встановлюють умови для адміністрування та
збереження документних систем. 3) стандарти ISO серії 30300 містять
зразковий перелік документних процесів і дають їм коротку
характеристику. Однак застосування на практиці процесного підходу
вимагає конкретних методів і розробленої методології щодо виокремлення
та описування процесів у межах СКДП із застосуванням блок-схем для
наочного представлення кожного процесу. Розглянуті стандарти такої
методології не містять. 4) згідно з ISO 9000:2005 «Системи управління
якістю. Основні положення та словник» для того, щоб результативно
функціонувати, організація повинна визначити та здійснювати управління
численними взаємозалежними і взаємодіючими процесами. Часто вихід
одного процесу є безпосереднім входом наступного [6]. Стандарти ISO
серії 30300 не пропонують шляхів взаємодії документних процесів з
іншими процесами організації.
Отже, можна зробити висновок про те, що в стандартах ISO серії
30300 процесний підхід щодо СКДП відображений фрагментарно. Це
свідчить про необхідність подальшої роботи над стандартами ISO серії
30300 з можливою розробкою окремого стандарту, об’єктом розгляду
якого мають стати процеси, що є невід’ємними елементами СКДП.
В контексті впровадження електронних форм комунікації у межах
СКДП перспективним заходом є створення надкорпоративної
партнерської мережі інформаційно-документаційних ресурсів, що здатні
забезпечувати надійні міжорганізаційні комунікації.
Наявність СКДП дозволяє підприємствам у глобальних масштабах
здійснювати комерційні комунікації мережевими засобами, в тому числі, в
онлайн-режимі обговорювати, погоджувати та затверджувати необхідну
комерційну документацію.
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УДК 021.64:061.2](100)+378:02

Л.С. Прокопенко

МІЖНАРОДНІ БІБЛІОТЕЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
І БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА:
ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗДОБУТКИ
Стаття присвячена вивченню основних напрямів та результатів
діяльності Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій і закладів
(ІFLA) та Європейської асоціації з бібліотечної освіти та досліджень
(EUCLID) у сфері бібліотечно-інформаційної освіти
Ключові слова: бібліотечно-інформаційна освіта, міжнародне
бібліотечне співробітництво, Міжнародна федерація бібліотечних
асоціацій і закладів, Європейська асоціація з бібліотечної освіти та
досліджень, BOBCATSSS.
Необхідність інтеграції України у європейський та світовий
освітній і науковий простір сьогодні актуалізує питання модернізації
концептуальних засад вітчизняної вищої освіти, зокрема, запровадження
нової парадигми навчання – студентоцентрованого навчання, в основу
якого покладено компетентнісний підхід до побудови та реалізації
освітніх програм; розроблення і впровадження нової структури вищої
освіти, стандартів нового покоління, навчальних програм; забезпечення
якості вищої освіти і науки шляхом розвитку незалежної системи
забезпечення якості вищої освіти; розширення академічної мобільності,
академічної, кадрової, організаційної та фінансово-економічної автономії
вищих навчальних закладів тощо.
Прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.)
також ставить на порядок денний пошук спільних рішень практичних
проблем удосконалення існуючої практики визнання дипломів та надання
цій процедурі більшої прозорості і кращої відповідності сучасному стану
вищої освіти, чинним міжнародним стандартам.
У цьому контексті особливої уваги набуває вивчення зарубіжного
досвіду бібліотечно-інформаційної освіти. Відзначимо, що хоча сьогодні
вирішення нових завдань і проблем галузевої освіти і є нагальним
питанням вітчизняної науки і практики, а провідні науковці та знані
фахівці у сфері бібліотечно-інформаційної освіти (Н.А. Бачинська [1],
В.В. Загуменна [2], Н.М. Кушнаренко, Т.В. Новальська, А.А. Соляник [6]
та ін.) активно висвітлюють ці питання у публікаціях та пропонують для
обговорення на різноманітних фахових зібраннях, теоретичні
напрацювання і практичний досвід міжнародних професійних організацій
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з питань бібліотечно-інформаційної освіти, на жаль, не є об’єктом пильної
уваги вітчизняних науковців [3-5].
Безперечно, важливим чинником, що стримує такі дослідження, є
відсутність вітчизняних фахівців з провідних вищих навчальних закладів
серед членів структурних підрозділів міжнародних професійних
організацій, у межах компетенції яких є питання фахової освіти.
Можливо, перші кроки у вирішенні цього завдання вже зроблено:
красномовним свідченням посиленої уваги бібліотечної громадськості до
сучасного стану вітчизняної бібліотечно-інформаційної освіти стало
заснування у березні 2015 р. у структурі Української бібліотечної асоціації
Секції з бібліотечно-інформаційної освіти.
Метою даної роботи є висвітлення змісту основних проектів одного з
найавторитетніших світових форумів міжнародного співробітництва
освітян бібліотечно-інформаційної галузі – Міжнародної федерації
бібліотечних асоціацій і закладів (ІFLA), а також регіонального фахового
об’єднання – Європейської асоціації з бібліотечної освіти та досліджень
(EUCLID) і визначення можливостей використання їх результатів у
вітчизняній практиці.
Увага до проблем бібліотечно-інформаційної освіти в рамках ІFLA
має давні традиції та потужні напрацювання. З перших років існування
федерації у її структурі функціонували підрозділи, пов’язані з
бібліотечною освітою, зокрема, з 1928 р. діяв спеціальний підкомітет [12].
Сьогодні у цьому напрямі працює Відділ підтримки бібліотечної професії,
який складається із семи секцій, п’яти робочих груп, в рамках яких
проводяться відповідні дослідження, обмін ідеями, досвідом, освітніми
програмами та стандартами, реалізуються три Стратегічні програми ІFLA
[8].
Ще 1973 р. було засновано Секцію освіти і підготовки кадрів, яка у
відділі є найстарішою. Основною метою її діяльності визначається
сприяння покращенню якості бібліотечної освіти у всьому світі та
підвищенню академічного статусу професії шляхом міжнародного
визнання кваліфікаційних характеристик бібліотечних кадрів [4, 144].
Наразі особливий інтерес фахівців зосереджено на питаннях
всебічного поліпшення рівня бібліотечно-інформаційної освіти у всьому
світі, зміцнення зв’язків між фундаментальною освітою та безперервним
професійним розвитком бібліотечних фахівців; пильна увага приділяється
проблемам бібліотечної освіти у країнах, що розвиваються; вивчається
процес реалізації міжнародних директив у відповідності до
кваліфікаційних вимог, укладених секцією впродовж останніх років,
розробляються засади реалізації рівноцінності та прозорості освіти,
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міжнародного
визнання
дипломів
національних
бібліотечноінформаційних освітніх закладів тощо [8].
Проекти Секції освіти і підготовки кадрів сприяють розвитку
співпраці між викладачами, роботодавцями, представниками професійних
об’єднань та відповідних органів державної влади, надаючи можливість
обговорення нагальних проблем бібліотечно-інформаційної освіти і
обміну відповідним досвідом.
У межах всієї федерації секція працює як консультативний орган з питань,
пов’язаних із бібліотечно-інформаційною освітою.
Програма діяльності Секції освіти і підготовки кадрів сьогодні
визначає такі її основні завдання:
– гармонізація академічного і професійного статусу освітян бібліотечноінформаційної сфери;
– розробка рекомендацій щодо забезпечення рівноцінності професійної
освіти в різних країнах світу і нострифікації дипломів;
– підтримка поточного покажчика освітніх бібліотечно-інформаційних
проектів і програм, закладів, центрів безперервної освіти, а також
національних освітніх стандартів у галузі;
– забезпечення мультикультурних принципів ІFLA;
– поширення інформації про інноваційні освітні програми і творчі
методики викладання у бібліотечно-інформаційних вищих школах;
– розробка професійних рекомендацій щодо інтеграції знань, навичок і
компетенцій як у традиційних, так і у дистанційних освітніх бібліотечноінформаційних програмах;
– сприяння розвитку і поширенню культури наукових досліджень проблем
бібліотечно-інформаційної освіти;
– проведення Конкурсу студентських наукових робіт ІFLA тощо [8].
Важливим здобутком секції є робота над «Керівництвом з
професійних бібліотечних/інформаційних програм». Цей документ був
розроблений ще 1976 р. та оновлений – 2000 р. [6].
Основоположні засади «Керівництва» потребували перегляду і нової
редакції з метою включення матеріалів, пов’язаних з розробкою сучасних
освітніх програм і навчальних планів, орієнтованих на оновлення змісту
бібліотечно-інформаційної освіти, яке б адекватно відображало зміни у
діяльності бібліотечно-інформаційних служб ХХІ ст. У 2012 р. шляхом
тісної співпраці з партнерами з інформаційного і культурного секторів,
такими як архіви, музеї, різноманітні інформаційно-аналітичні служби і
центри тощо, «Керівництво з професійних бібліотечних/інформаційних
програм» було оновлено.
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У матеріалах відображені рекомендації щодо розробки,
удосконалення освітніх програм і навчальних планів, орієнтованих на
оновлення змісту бібліотечно-інформаційної освіти. Зокрема, визначені
місія, цілі, завдання, планування й оцінка бібліотечно-інформаційних
освітніх програм; охарактеризовані вимоги до їх основних складових,
зокрема, до обов’язкових і варіативних складових навчальних планів
(«ядро» і «корисні елементи»), до навчальних закладів в цілому та
професорсько-викладацького складу і студентів зокрема; акцентується
увага на важливості інформаційної підтримки, розвитку бібліотек
навчальних закладів та інших ресурсів. Окремо розглядаються
управлінські, фінансові та організаційні аспекти освітнього процесу у
бібліотечно-інформаційних вишах [11].
Від 1977 р. і до цього часу об’єктом постійної уваги Секції освіти і
підготовки кадрів є робота над проблемами визнання рівноцінності
дипломів і міжнародної нострифікації наданих кваліфікацій [8]. Так, у
2003 р. на конференції у м. Берлін (Німеччина) секцією був
започаткований проект, спрямований на дослідження діяльності з
визначення якості професійної освіти у різних країнах світу.
Вивчення спеціальної літератури, стандартів та анкетування 160
бібліотечно-інформаційних вищих навчальних закладів із 45 країн світу
показали, що процедура акредитації переважно здійснюється
уповноваженими органами державної влади (64%), національними
професійними об’єднаннями (14%), роботодавцями, випускниками або
міжнародними експертами (до 20%).
Дослідження також виявило, що процес оцінювання якості освіти
відбувається, як правило, у чотири етапи:
1) періодична зовнішня оцінка освітнього процесу (раз на два – п’ять
років);
2) самоаналіз;
3) безпосереднє відвідання об’єкта зовнішніми експертами;
4) оцінювання на основі оприлюднення звітів про діяльність навчального
закладу [13].
У процесі реалізації проекту було також встановлено, що
найпоширенішими у світі є три моделі визначення забезпечення якості
бібліотечно-інформаційної освіти:
– орієнтація на освітню програму (76%),
– орієнтація на освітній процес (64%) та
– орієнтація на результати навчання (52%).
Представниками секції виявлено, що показниками ефективності й якості
навчання найчастіше є зміст і ресурсна база освітнього процесу. Зокрема,
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100% респондентів назвали розробку і зміст освітніх програм і
навчальних планів найважливішим показником якості. Інші показники
стосуються оцінки результатів навчання, якості професорськовикладацького складу (наприклад, професійного досвіду, академічної
освіти, внеску у професійний розвиток тощо), продуктивності науководослідної роботи, цінової політики на освітні послуги, організації
культурно-дозвіллєвої роботи у рамках освітньої програми, міжнародної
діяльності, роботи допоміжного персоналу тощо [13].
З 2009 р. Секцією освіти і підготовки кадрів розробляються
«Міжнародні керівні принципи для рівноцінності і взаємовизнання
кваліфікацій бібліотечно-інформаційних спеціалістів». У цьому
документі, зокрема, визначена «необхідність розробки відповідних
критеріїв, стандартів, норм і процедур з метою 1) забезпечення
прозорості; 2) стимулювання взаємодії між бібліотечно-інформаційними
школами; 3) сприяння міжнародній співпраці для забезпечення якості
бібліотечно-інформаційних освітніх програм» [14]. Визнаючи потужний
досвід у цьому напрямі, ІFLA взяла на себе ініціативу розробки вказаної
програми для професійної світової спільноти.
Варто відзначити ще один із здобутків Секції освіти і підготовки
кадрів ІFLA у розвитку галузевої освіти. Йдеться про укладання вже
третього видання довідника з бібліотечної, архівної та інформаційної
освіти «World Guide to Library, Archive and Information Science Education»
(Мюнхен, 2007), в якому подано інформацію більше ніж про 900
університетів та інших навчальних закладів світу, більше 1500 освітніх
галузевих програм. У виданні представлені адреси і контактні дані,
інформація про викладачів, студентів, зміст програм, їх тривалість, умови
прийому і навчання, ціни на навчання, можливості вишівських бібліотек,
технічні засоби, дистанційне навчання тощо.
Цікавим напрямом роботи, що значно сприяє розвитку з багатьох
причин достатньо гострого для вітчизняної освітньої і наукової практики
питання академічної мобільності студентів, є організація і проведення під
егідою Постійного комітету Секції освіти і підготовки кадрів конкурсу на
Премію ІFLA за найкращу студентську роботу з бібліотекознавства. 2015
р. Постійний комітет Секції вже всьоме координуватиме цей захід.
Завданням конкурсу є щорічне заохочення студентів бібліотечних
спеціальностей до наукової роботи шляхом підготовки дослідження в
межах теми поточного Всесвітнього бібліотечного та інформаційного
конгресу IFLA. Подібна акція сприяє поширенню знань про федерацію
серед студентів, надає можливість взяти участь у Конгресі, готує і
спонукає їх до майбутньої діяльності в організації. У конкурсі можуть
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взяти участь студенти будь-якої країни світу, які навчаються для
отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або магістра.
Студентські дослідження надаються в ті секції, напрямам діяльності яких
відповідає тематика роботи, або у Секцію освіти і підготовки кадрів [8].
Отже, досвід діяльності та результати проектів Секції освіти і
підготовки кадрів ІFLA свідчить про те, що ця організація робить значний
внесок у розбудову галузевої освіти і дійсно є авторитетним міжнародним
форумом, який надає світовій громадськості потужну платформу для
співпраці.У європейському просторі здійснює свою діяльність
Європейська асоціація з бібліотечної освіти та досліджень (European
Association for Library&Information Education and Research – EUCLID) як
незалежна регіональна неурядова некомерційна організація. Головною
метою EUCLID як органу, який представляє європейські інтереси у сфері
бібліотечно-інформаційної освіти і науки, є сприяння міжнародному
співробітництву у цьому напрямі.
У розвиток своєї місії EUCLID ставить такі цілі:
– сприяти обміну студентами між країнами-членами організації,
розвиваючи їх академічну мобільність;
– заохочувати обмін представниками професорсько-викладацького складу
між країнами-членами асоціації;
– просувати кроки щодо взаємовизнання освітніх програм і навчальних
планів або їх частин;
– розвивати багатостороннє співробітництво у бібліотечно-інформаційних
дослідницьких проектах;
– активізувати співробітництво з іншими глобальними і регіональними
міжнародними бібліотечними організаціями;
– забезпечувати обмін інформацією щодо діяльності з розвитку освітніх
програм, навчальних планів та наукових досліджень;
– допомагати в організації різноманітних зустрічей з тем, що входять до
сфери компетенції організації;
– надавати всебічну підтримку членам організації у їх професійній
діяльності;
– офіційно репрезентувати асоціацію у різноманітних міжнародних та
європейських органах;
– розбудовувати інші напрями діяльності у цілях організації;
– організовувати належне ведення архіву документації асоціації та
своєчасне і якісне видання її Бюлетеня [9].
Членами EUCLID можуть бути вищі навчальні заклади країн
Європи, які працюють у сфері бібліотечно-інформаційної освіти. Подібні
навчальні заклади з інших регіонів світу, а також бібліотеки або асоціації
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можуть брати повноцінну участь у діяльності організації, але їх категорія
членства не передбачає обрання до складу Правління EUCLID.
Правління є тим органом, який здійснює керівництво діяльністю
асоціації. Воно складається з 5-7 членів, включаючи Голову та
представників різних географічних регіонів Європи. Правління і Голову
обирає Рада, котра формується кожні три роки і є найвищим органом
асоціації. Кожна установа-член EUCLID направляє до Ради свого
представника, який може бути переобраний ще на один термін. Правління
збирається щонайменше двічі на рік і здійснює керівництво асоціацією у
період між засіданнями Ради. У межах компетенції Правління є розподіл
обов’язків між скарбником, секретарем, редактором Бюлетеня. Сьогодні
Правління EUCLID очолює Serap Kurbanoğlu (, а до його складу входять
представники Іспанії, Нідерландів, Німеччини, Франції, Чехії та Швеції
[15].
EUCLID була заснована 1991 р. Установча конференція пройшла у м.
Штутгарт (Німеччина) 5-6 жовтня 1991 р. У її роботі взяли участь
представники 29 закладів з 14 країн, а саме: Бельгії, Великої Британії,
Данії, Естонії, Іспанії, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі,
Угорщини, Фінляндії, Франції, Швейцарії та Швеції. Під час цієї зустрічі,
зокрема, було запропоновано назву новоутвореної організації, визначено її
статус, обрано керівний склад, який повинен представляти різні частини
Європи. Так, першим головою EUCLID став Ole Harbo (Королівська
школа бібліотечно-інформаційних наук у Копенгагені, Данія) –
представник Північної Європи. Tom Wilson (Західна Європа), Merce Bosch
Pou (Південна Європа), Geza Fulop (Східна Європа) та Peter Vodosek
(Центральна Європа) утворили Правління асоціації [15].
У нинішній термін діяльність EUCLID визначається Стратегією і Планом
дії, прийнятих 2014 р. Згідно з цим документом Правління EUCLID,
обране у січні 2014 р., до 2016 р. планує таке:
«Стратегічний план:
– сприяти дослідженням у сфері бібліотечно-інформаційної освіти та
публікації їх результатів, зокрема, щодо новітніх освітніх програм і
навчальних планів;
– заохочувати співпрацю та створення корпоративної мережі, зокрема,
організовувати заходи, які б створювали можливість спільних зустрічей
для обговорення розвитку, викликів і рішень, які стосуються бібліотечноінформаційної освіти в Європі;
– підтримувати і розвивати співпрацю з членами асоціації, партнерськими
інституціями та іншими асоціаціями та організаціями, такими як iSchools,
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ЮНЕСКО, ІFLA, EBLIDA, ALISE, національними професійними
асоціаціями тощо.
План дій:
1. Кількісне розширення членства: як за рахунок поновлення та
продовження участі в роботі тих, хто вже є членом організації, так і
залучення нових представників бібліотечно-інформаційних навчальних
закладів та факультетів. Також передбачається розширення членства від
установ поза межами Європи, так само як і організацій, які підтримують
освітні та дослідницькі проекти в галузі, як наприклад, окремі бібліотеки
та асоціації.
2. Проведення такої діяльності:
– започаткування та організація Міжнародної конференції з бібліотечноінформаційної освіти (планується проводити раз на два роки). Перша
конференція запланована на 2016 р. з нагоди відзначення 25-ої річниці
EUCLID. Передбачається публікація матеріалів конференції й очікується,
що ця зустріч ефективно сприятиме перегляду засад бібліотечноінформаційної освіти в Європі, необхідність чого вже зараз є очевидною;
– розвиток бази даних учасників EUCLID;
– створення електронного архіву матеріалів конференцій.
3. Поліпшення діяльності з інформування про EUCLID шляхом оновлення
дизайну, вдосконалення та оновлення вебсайту асоціації, публікації
Бюлетеня EUCLID двічі на рік та розширення його розповсюдження;
публікації щорічних звітів, протоколів засідань структурних підрозділів
на сторінках вебсайту організації для забезпечення прозорості діяльності;
проектування логотипу для створення інституційної ідентичності
EUCLID.
4. Продовження різнобічної підтримки BOBCATSSS.
5. Розвиток ефективних комунікаційних стратегій для членів організації.
6. Забезпечення прозорості фінансового управління асоціацією» [10].
Одним із напрямів діяльності EUCLID є вручення нагороди BOBCAT
Award, що представляє найвищі досягнення та повагу до професіоналів,
які зробили значний видатний внесок у розвиток і просування
бібліотечно-інформаційної освіти у Європі. Офіційно ця нагорода була
інституційована рішенням Правління 2006 р. З того часу вручається
щорічно під час церемонії закриття Симпозіуму BOBCATSSS.
BOBCATSSS – це щорічний симпозіум, який за сприяння EUCLID
проводять студенти, що навчаються на бібліотечно-інформаційній
спеціальності у європейський вишах. Кожного року симпозіум
відбувається в іншій країні. Планування і реалізація, як щодо змістовного
наповнення, так і управління симпозіумом в цілому, повністю
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покладається на студентські команди під керівництвом професорськовикладацького складу. Студенти несуть відповідальність за кожен аспект
організації заходу – від маркетингу та фінансування до логістики і
управління процесами підготовки матеріалів симпозіуму.
Цільовою аудиторією симпозіуму є інформаційні спеціалісти,
бібліотечно-інформаційні навчальні заклади та факультети, дослідники,
бібліотекарі та студенти. BOBCATSSS є унікальним місцем зустрічі
майбутніх фахівців з професіоналами сьогодення.
Назва BOBCATSSS є акронімом, який відображає перші літери
(англійською мовою) європейських міст, університети яких ініціювали
проведення симпозіуму у 1993 р.: Budapest, Oslo, Barcelona, Copenhagen,
Amsterdam, Tampere, Stuttgart, Szombathely and Sheffield. Впродовж
наступних років до них приєдналися студенти з Анкари, Берліна,
Братислави, Буроса, Варшави, Задара, Кракова, Любляни, Москви, Осієка,
Парми, Порто, Потсдама, Праги, Риги, Софії, Таллінна, Торуня, Харкова
[7].
У розвиток однієї з пріоритетних цілей EUCLID, спрямованої на
просування
міжнародної
співпраці
європейських
бібліотечноінформаційних навчальних закладів, з 2014 р. асоціацією започатковано
ще одну премію. Internationalization Award у розмірі €500 вручатиметься
навчальним закладам, які зробили значний внесок у розбудову
міжнародної співпраці впродовж останніх двох років. У такий спосіб
асоціація сподівається надати підтримку тим ініціативам, що вже діють,
та стимулювати нові [15].
Отже, у сучасних умовах, коли у нашій державі гостро стоять
питання «реформування системи і змісту бібліотечної освіти (підготовки і
перепідготовки) відповідно до міжнародних освітніх стандартів та
кваліфікаційних вимог, збільшення обсягів підготовки бібліотечних
фахівців за державним замовленням; створення сприятливих умов
(фінансових, соціальних) для залучення випускників навчальних закладів,
молодих спеціалістів до роботи у бібліотеках; розвитку системи
безперервної бібліотечної освіти на основі центрів підвищення
кваліфікації бібліотечних фахівців різних систем і відомств,
впровадження нових форм сертифікованого підвищення кваліфікації,
включаючи дистанційне навчання» [3, с. 12] важливим завданням є
вивчення і впровадження міжнародного позитивного досвіду у вітчизняну
практику.
Саме міжнародні бібліотечні організації мають потужний освітній
потенціал для галузі, який дозволяє створювати умови для формування
гнучких освітніх траєкторій і вирівнювання доступу до якісної освіти на
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всіх рівнях освітньої системи. Включення України у систему цих проектів
повинно стати вкладом у подальшу демократизацію суспільства, а також
сприяти посиленню позиції людини в професійній діяльності.
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Статья посвящена изучению основных направлений и результатов
деятельности Международной федерации библиотечных ассоциаций и
учреждений (ІFLA) и Европейской ассоциации по библиотечному
образованию и исследованиям (EUCLID) в сфере библиотечноинформационного образования.
Ключевые слова: библиотечно-информационное образование,
международное
библиотечное
сотрудничество,
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The article is devoted to the study of basic directions and results of
(ІFLA) and European Association for Library&Information Education and
Research (EUCLID) activity in the field of library and information science
education.
Keywords: library and information science education, iibrary
cooperation,, European Association for Library&Information Education and
Research, BOBCATSSS.
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О.В. Шевченко

ДЕТЕРМІНАНТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
В ГАЛУЗЕВОМУ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВІ УКРАЇНИ
Проаналізовані основні ключові позиції щодо місця торговельної
документації
в
комунікаційному
середовищі
галузевого
документознавства України.
Ключові слова: торговельна документація, комерційна галузь, галузеве
документознавство України.
Актуальність теми полягає в тому, що для розуміння місця і значення
торговельної документації в сучасному галузевому документознавстві
України
необхідно визначити її змістову складову в документно113
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інформаційних відносинах галузі, оскільки торговельна документація
стала повноцінним ресурсом вітчизняного виробництва Спираючись на
думку
провідних
учених-документознавців
Н.М. Кушнаренко,
С.Г. Кулешова, Л.Я. Філіпової, М.С. Слободяника, В.Г. Спрінсяна,
К.І. Рудельсон, Г.М. Швецової-Водки та інших [1-7], ми розглядаємо
торговельну документацію за ознаками, які зумовлені її галузевою
специфікою.
Результативність цієї роботи визначається знаходженням точок
дотику, що забезпечують ефективне використання різних документів у
межах певної установи, галузі чи економіки країни загалом.
Нині є всі підстави зарахувати торговельну документацію до
інфраструктурного виду документації галузевого документознавства,
оскільки вона функціонує в комерційній базовій сфері.
В основу класифікації торговельної документації покладено п’ять
ознак:
- характер знакових засобів фіксації інформації,
- канал сприйняття інформації,
- ступінь розповсюдженості,
- рівень узагальнення інформації,
- зміст документа.
Оскільки торговельна документація функціонує в комерційній
діяльності, її різноманіття пов’язане зі змістом цієї сфери економіки
країни, тому основна увага приділяється саме змістовій класифікаційній
ознаці.
В розробці, затвердженні документації галузі беруть участь Кабінет
Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України, Державні комітети і комісії, головні управління та управління
при Кабінеті Міністрів України, виконкоми рад народних депутатів,
власники промислових, виробничих об'єднань, підприємств та ін.
Нині нараховується 28 основних нормативно-законодавчих
документів, які регулюють комерційну діяльність країни, серед них лише
Цивільний кодекс України і Господарський кодекс України побіжно
висвітлюють укладення окремих господарських договорів і регулюють
господарську діяльність. У комерційній діяльності України відсутні базові
галузеві документи, які б регулювали її документаційне забезпечення.
Набуває актуальності потреба удосконалення нормативно-правової бази
документаційного забезпечення комерційної діяльності на державному
рівні.
Стандарти та сертифікати відіграють провідну роль у класифікації
торговельної документації, оскільки фрагментарно подають галузеву
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термінологію, створюють основу для узгодженості державних і
європейських стандартів та ін. Стандартизація галузі направлена на
забезпечення єдності технічної політики комерційної діяльності країни.
Але, основоположних стандартів, які б визначали організаційнометодичні положення для функціонування торговельної документації,
наразі не існує.
Серед 18 чинних у комерції державних класифікаторів лише у
Державному класифікаторі управлінської документації ДК 010-98 ( 8 і 9
класи) представлена торговельна і зовнішньоторговельна документація і у
ньому вміщено 155 назв документів, проте не розкрита торговельна
документація, яка наразі функціонує в галузі.
Основною групою документів, яка найчастіше використовуються в
комерційній діяльності є господарські договори як універсальна форма
опосередкування товарно-грошових відносин, яких нараховується більше
90 назв, з яких 14 - біржові угоди, 30 – контракти. Другу позицію
займають документи з комерційної логістики, які включають до свого
складу 71 документ. Далі – грошові і товарні документи, що засвідчують
майнові права – 43, серед яких 31 різновид векселів, акції, облігації, чеки,
депозити та інвестиційні сертифікати, акцепти, паї, ноти, бони,
комерційні папери, коносаменти, варранти (складські свідоцтва) – 12.
Документи орендних і лізингових операцій включають до свого складу 32
лізингові угоди і акт приймання – передачі об’єктів лізингу в
експлуатацію. Первинно-облікова документація включає 10 документів,
серед яких: розпорядницьких – 2; виконавчих – 1; комбінованих – 2;
бухгалтерського оформлення – 2; разових – 2; накопичувальних – 1.
Тендерна документація включає чотири основні документи: запрошення
до участі у конкурсі, інструкцію постачальникам, замовлення на поставку
продукції та технічні вимоги до продукції і основні умови контракту.
Однакові позиції за кількісними показниками - 4 займають документи
сумісної діяльності комерційних підприємств, документи у міжнародній
торгівлі і дозвільні документи на здійснення торговельної діяльності.
Всього нами нараховані функціонуючих в комерційній діяльності 263
назви торговельної документації (табл. 1).
Таблиця 1
Загальна кількість функціонуючої торговельної документації
Назва виду торговельної документації
Господарські договори
Документи з комерційної логістики
Грошові і товарні документи, що засвідчують майнові
права
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Документи орендних і лізингових операцій
Первинно-облікова документація
Тендерна документація
Документи сумісної діяльності комерційних підприємств
Документи у міжнародній торгівлі
Дозвільні документи на здійснення торговельної діяльності
Всього

33
10
4
4
4
4
263

Джерело: укладено автором
Варто звернути увагу на те, що в Державному класифікаторі
управлінської документації ДК 010-98 (8 і 9 класи) представлено 155 назв
торговельної документації, отже 108 назви
- не враховані, які
функціонують в галузі[8].
Необхідно врахувати і функціонуючу в галузі організаційнорозпорядчу документацію, яка
включає 28 основних документів:
організаційних - 4, розпорядчих – 5, довідково-інформаційних - 9.
кадрових – 5, особистих офіційних - 5.
Необхідно зважити на те, що серед переліку торговельної
документації зовнішньоторговельні контракти, рахунки–фактури, чеки
належить до комбінованих документів, а саме: зовнішньоторговельні
контракти одночасно належать як до господарських договорів, так і до
документів у міжнародній торгівлі; рахунки – фактури – до первиннооблікової документації і до документів з комерційної логістики; чеки – до
первинно-облікової документації і до грошових і товарних документів, що
засвідчують майнові права.
Крім того, торговельна документація функціонує в тісному
взаємозвʼязку з фінансовою, бухгалтерською та іншими видами галузевої
документації. На основі викладеної позиції вченого К.В. Безверхого,
набуває актуальності формування на рівні комерційної галузі окремої
документно-інформаційної бази, яка матиме властивості універсальноадаптивної, користування якою буде відкрите згідно запиту і рівня
доступу до комерційної інформації. Кроки в даному напрямку: стратегія,
кошторис на рівні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
згідно особливостей оптової, роздрібної торгівлі[9].
Отже, дослідження торговельної документації дає можливість
вирішити комплекс проблем, пов’язаних з аналізом місця досліджуваної
документації у вітчизняному галузевому документознавстві, системі
документаційного забезпечення комерційної діяльності України, пошуку
резервів підвищення конкурентоспроможності підприємств та ін.
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УДК 001.814/378.147

Г.В. Сілкова

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті зроблено спробу узагальнити основні проблеми
формування теорії та методики інформаційно-аналітичної діяльності з
погляду її системного зв'язку з інформаційною діяльністю. Інформаційні
центри, що працюють на ринку інформаційних послуг, спрямовують свою
діяльність на підготовку, передусім, аналітичної інформаційної
продукції, потребуючи, таким чином, відповідно підготовлених фахівців.
Тому питання трансформації наукового знання в начальну дисципліну
стає актуальним не тільки для навчальних закладів, але й для практиків.
Ключові слова: інформаційно-аналітична діяльність (ІАД),
інформаційна діяльність (ІД), інформаційно-аналітичні дослідження,
інформаційно-аналітична продукція, інформаційний документ, навчальна
дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність».
Актуальність проблеми функціонування інформаційно-аналітичної
діяльності (ІАД) в системі інформаційного забезпечення суспільства
пов’язана зі стрімким зростанням масиву інформації та ускладненням
процесів її виявлення. Це спричинило виникнення інформаційноаналітичних структур в країні та потребу підготовки фахівців, які
слідкуватимуть за потоками інформації, опрацьовуватимуть їх,
здійснюватимуть підготовку інформаційних продуктів та послуг, що має
забезпечуватись організацією спеціальної фахової підготовки у
навчальних закладах різного рівня. У статті ми робимо спробу
узагальнити основні аспекти формування та функціонування як самої
інформаційної діяльності (ІД), так й її основних видів, а також
характеризуємо формування навчальних дисциплін, спрямованих на
формування у майбутніх інформаційних посередників навичок
аналітичної роботи з інформацією.
Поняття «інформаційна діяльність» об’єднало всі напрямки
діяльності, пов’язані з процесами пошуку, опрацювання, та поширення
соціальної інформації. ІД пронизує всі сфери людської діяльності, проте
вирізнилася з них своїми цілями, завданням, засобами та результатами
роботи. Межі інформаційної діяльності можна визначити як сукупність
процесів пошуку, виявлення, одержання, збирання, аналізу, перетворення,
зберігання, накопичення, опрацювання та поширення інформації.
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З опрацюванням документної інформації пов’язані основні види ІД:
бібліографічна діяльність, науково-інформаційна діяльність, масовоінформаційна діяльність та ІАД.
Історично вихідним видом ІД, з нашого погляду, є бібліографічна
діяльність. Сутність бібліографії та її термінологічно-понятійний апарат
неодноразово ставали об’єктами стандартизації, що свідчить про її
соціалізацію у суспільстві. Ще у 1984 році Державним стандартом 7.0-84
«Библиографическая деятельность. Основные термины и определения»
вперше для визначення бібліографічної діяльності було використано
родове поняття – ІД. За названим стандартом бібліографічна діяльність
визначена як галузь ІД по задоволенню потреб в бібліографічній
інформації.
Бібліографічну інформацію розглядають як інформацію про
документи, створену для їх ідентифікації, виконання пошукової,
комунікативної, оціночної функцій та забезпечення документальних
потреб користувачів. Головною ознакою, що визначає специфіку
бібліографічної інформації, як посередника в системі документальних
комунікацій «документ – споживач», та критерію відмежування
бібліографічної діяльності від інших видів ІД, є те, що організовується
доведення до споживачів не самих документів, а лише відомостей про
них.
Розгляд сутності бібліографічної інформації не входить у наше
завдання, проте теорія бібліографічної інформації допомагає зрозуміти
функціональну сутність інших явищ ІД. З наведених визначень випливає,
що бібліографічна інформація є результатом опрацювання первинних
документів і має вторинну природу. Дії людини, що відокремила
відомості про документ від самого документа та стала використовувати їх
в інформаційних процесах, стали історично вихідним пунктом ІД.
Правові засади науково-інформаційної діяльності в Україні
відображено у Законі України «Про науково-технічну інформацію»
(1993 р.). У статті 1 названого закону науково-інформаційна діяльність
визначається як «сукупність дій, спрямованих на задоволення потреб
громадян, юридичних осіб і держави у науково-технічній інформації, що
полягає в її збиранні, аналітико-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні,
пошуку і поширенні». Як бачимо, наведена дефініція визначає спільність
процесів ІД та науково-інформаційної діяльності і розмежовує їх за
конкретним об’єктом, на який спрямована науково-інформаційна
діяльність. Це науково-технічна інформація, що визначається як відомості
про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки, виробництва,
одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно119
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технологічної, виробничої та громадської діяльності. Науковоінформаційну діяльність пов’язують, передусім, із галузями науки,
техніки, природничих наук, сільського господарства, але не виключається
інформаційне забезпечення громадської діяльності.
На відміну від інформаційних продуктів бібліографічної діяльності,
результати опрацювання інформації в установах науково-інформаційної
діяльності можуть вміщувати не тільки відомості про документи, що
містять науково-технічну інформацію, але й самі факти науково-технічних
досягнень, інформативні фрагменти з першоджерел, аналітичні матеріали,
тобто фактографічні відомості з сутності інформаційних запитів
користувачів.
Масово-інформаційна діяльність – один з найбільш невизначених
видів ІД. Цей вид ІД виник у засобах масової інформації і продовжує
функціонувати в них, досить часто у нерозривній єдності з формами і
методами журналістської діяльності. Масово-інформаційну діяльність
можна визначити як діяльність засобів масової комунікації (видань,
радіомовлення, телебачення тощо), спрямовану на передачу інформації в
суспільстві широкому загалу споживачів або будь-якому не визначеному
наперед споживачеві інформації. До результатів масово-інформаційної
діяльності можна віднести інформаційні огляди преси, рецензії на
видання, літературні огляди, пристатейні посилання на джерела, а також
синкретичні форми журналістської діяльності, наприклад, огляди подій
тощо. На сучасному етапі в Україні у ЗМІ одержала розвиток масова
аналітика, яка застосовується для аналізу та інтерпретації подій, фактів,
соціально-політичних та економічних процесів, формування громадської
думки щодо них.
Наразі у названих формах масово-інформаційної діяльності може
створюватися нове знання у вигляді висновків, прогнозів та, навіть,
рекомендацій щодо подолання проблем. Однак ЗМІ не ставлять перед
собою мети інформаційного управління обговорюваних проблем, названі
форми вивідного знання мають рекомендаційний характер. Головна мета
ЗМІ – звернути увагу спільноти на проблему, збудити у широкого загалу
розуміння її важливості та потреби її розв’язання.
Авторами продукції масово-інформаційної діяльності переважно є
журналісти. Їх діяльність тісно переплетена з інформаційними процесами,
тому в ЗМІ подекуди важко розмежувати власне масово-інформаційну
діяльність та форми журналістської діяльності.
ІАД
виокремилася
як
напрям
інформаційно-аналітичного
забезпечення користувачів у тих сферах людської діяльності, де
здійснення базової діяльності замовника інформації потребувало
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інформаційного супроводу прийняття управлінських рішень. У сфері
управлінської діяльності розв’язання проблемних ситуацій управління
має ґрунтуватися на такому інформаційному забезпеченні, яке дозволяє не
тільки оцінити поточний стан проблеми, але й проаналізувати її витоки,
визначити тенденції розвитку та можливі альтернативи розв’язання.
Тільки всебічний аналіз інформації з поставленої проблемної ситуації
дозволяв прийняти оптимальне управлінське рішення. Завдання
інформаційного забезпечення діяльності користувача в таких випадках
призвело до вироблення різноманітних аналітичних методик опрацювання
інформації та появи особливих видів інформаційної продукції як
результатів такого опрацювання.
На відміну від вищенаведених термінів, що позначають види ІД,
термін «інформаційно-аналітична діяльність» не має чіткого визначення.
Тому слід докладніше розглянути це поняття, проаналізувати його та
зіставити з ІД. На даний час сформувалися два підходи до розгляду
функціональної сутності ІАД. Частина фахівців розглядає ІАД як
різновид наукової діяльності. Другий підхід представляють фахівці, що
розглядають ІАД як вид ІД. Аналіз функцій та завдань ІАД як виду ІД
зумовлює необхідність розгляду властивостей та завдань останньої.
Аналіз функціональної сутності ІАД ми здійснюємо через
належність її до ІД, що зумовлює потребу визначення властивостей та
завдань останньої.
ІАД може здійснюватися у будь-яких галузях базової діяльності
споживача інформації, проте інформаційно-аналітичного підґрунтя
потребує, передусім, управлінська сфера. На відміну від інформаційної
діяльності в цілому та від її окремих видів ІАД спрямовувалася, від
початку свого виникнення, на інформаційне забезпечення прийняття
управлінських рішень. В цьому полягає розмежування ІАД та інших видів
ІД. Виконання завдань інформаційного супроводу управління, як носія
інформаційних потреб, спричинило розвиток основних функцій ІАД та
вироблення форм, методів та засобів, що забезпечують створення
вивідного знання для інформаційної підтримки управлінських рішень.
Визначення функцій будь-якої діяльності справа невдячна, бо
окреслене коло функцій завжди буде неповним і дискусійним. Проте
маємо це зробити, інакше важко визначати теоретичні та методичні засади
ІАД. Отже, до основних функцій ІАД можна віднести:
– пошукову, що реалізується як виявлення релевантної інформації в
певному інформаційному масиві;
– оціночну, пов’язану з цілеспрямованим відбором інформації,
необхідної для користувача;
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– гносеологічну, що реалізується шляхом інформаційноаналітичного дослідження проблемних ситуацій та створення нового
знання для їх подолання;
– перетворюючу, пов’язану с процесами реалізації запропонованих
варіантів управлінського впливу;
– комунікативну, яка реалізується через доведення до користувача
впорядкованої та перетвореної за його вимогами інформації;
– корегуючу, що виконує завдання корекції управлінських рішень в
процесі їх реалізації.
Разом з тим, розгляд гносеологічної, перетворюючої та корегуючої
функцій не можна здійснювати без врахування допоміжної природи ІАД,
інакше ми вийдемо за її межи.
Розвиток ІАД, визначення необхідності інформаційно-аналітичної
роботи суспільством, сприяли формуванню різноманітних інформаційноаналітичних структур не тільки в органах влади, але й в інформаційних,
наукових, комерційних структурах. Разом з процесами демократизації
суспільства набула розвитку, як ми вже зазначили, масова аналітика,
завданням якої є аналіз подій, фактів, їх обговорення в ЗМІ, інтерпретація
їх змісту, причин виникнення та тенденцій розвитку для широкого загалу
громадян суспільства, формування у них інформаційної культури.
Слід зазначити, що основне коло дослідників ІАД – це представники
бібліотек, органів НТІ та ВНЗ, де здійснюється підготовка фахівців за
напрямами «Документознавство та інформаційна діяльність» й
«Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія». Такий підхід до
теоретико-методичних підвалин інформаційно-аналітичної роботи ми
вважаємо однобічним. Більшість науковців пов’язують ІАД з
інформаційним забезпеченням органів влади та управлінської сфери.
Саме в цих сферах виникли інформаційно-аналітичні служби та
започаткувалися методичні прийоми підготовки документів для
інформаційної підтримки управлінської діяльності. Проте працівники
інформаційних служб названих структур не беруть участі в обговоренні
теоретичних проблем інформаційно-аналітичної
діяльності. Можна
передбачити, що їх погляди на сутність інформаційно-аналітичної роботи
суттєво відрізнятимуться від підходів до розуміння її сутності з боку
бібліотекознавців та документознавців. Свою практичну діяльність з
підготовки інформаційного супроводу управління експерти та аналітики
інформаційних
служб
вважатимуть
як
науково-дослідницьку
політологічну або економічну експертизу самої проблеми управління.
Перша причина такого підходу полягає, передусім, у синкретичному
походженні та єдності багатьох напрямів управлінської та ІД, які ще не
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відокремилися за своїми функціями. Це й спричинило віднесення
окремими науковцями ІАД до різновиду наукової діяльності. Друга
причина зумовлена фаховою підготовкою працівників інформаційних
служб органів влади та управління. Аналіз освітньої підготовки
працівників інформаційних служб органів місцевої влади та місцевого
самоврядування свідчить, що серед них переважають журналісти,
економісти, політологи, юристи, історики, вчителі-предметники,
інженери. Інформаційний працівник з освітою за напрямом
«Документознавство та інформаційна діяльність» виглядає як виняток у
штаті інформаційного підрозділу органів місцевої влади.
Однак, саме галузеві співробітники інформаційних служб органів
влади є творцями інформаційно-аналітичного забезпечення потреб
управлінської діяльності, вони безпосередньо включені у процес
управління, знають його проблеми та інформаційні запити. Без
врахування цього чиннику не можна зробити повноцінний аналіз місця
ІАД в інфраструктурі суспільства та визначити зміст фахової підготовки
для працівників інформаційно-аналітичних служб.
По відношенню до базової (основної) діяльності користувача
інформації ІАД має допоміжний характер. Вона не замінює основну
діяльність користувача, а лише забезпечує її інформаційною підтримкою.
ІАД виникала в різних галузях окремо, разом із розвитком самої
галузі(мультидіяльністна генеза) та й на сучасному етапі організації ІАД
не має чіткої ієрархії та єдиного керуючого та координуючого центру
(поліцентризм ІАД).
Результати ІАД, засоби для їх створення та процеси підготовки
інформаційних документів об'єднує поняття "інформаційно-аналітичні
дослідження". Тому інформаційно-аналітичні дослідження можна
розглядати як критерій її відокремлення від інших видів ІД.
Інформаційно-аналітичні дослідження, як вихідне поняття ІАД,
формують такі складові: методи одержання, опрацювання, аналізу
інформації та створення інформаційних документів, процеси
інформаційно-аналітичної роботи, інформаційні документи як результат
змістового та текстового оформлення проведеного інформаційноаналітичного дослідження. Інформаційно-аналітичні дослідження
ґрунтуються на якісно-змістовому перетворенні вихідної інформації.
Методика інформаційно-аналітичних досліджень формується на перетині
наукової, інформаційної, управлінської діяльності та предметної сфери
функціонування ІАД. Для інформаційних документів, які створюються як
результат інформаційно-аналітичних досліджень, основна мета полягає у
створенні інформаційної моделі проблеми (теми запиту споживача
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інформації). Підсумовуючи викладені положення, зазначимо, що
інформаційно-аналітичні дослідження можна розглядати як основне
поняття та сутність ІАД.
Становлення та розвиток ІАД в інфраструктурі суспільства зумовив
особливості формування її терміносистеми шляхом взаємодії таких
чинників:
–
запозичення частини термінів зі споріднених сфер, передусім,
науково-інформаційної та бібліографічної, шляхом додавання до вже
існуючого терміну визначення «аналітичний»;
–
створення нового терміну, який починає використовуватися в
терміносистемі інших видів ІД. Цю групу утворюють терміни:
«інформаційно-аналітичні дослідження», «інформаційна аналітика»,
«оглядово-аналітичний документ» тощо;
–
використання термінів предметної сфери функціонування ІАД. До
таких термінів ми відносимо «маркетингові дослідження», «зведення
подій» для керівників органів влади тощо.
–
запозичення англомовних термінів, що позначають поняття і
методику створення інформаційних матеріалів, які вже відомі в
інформаційній сфері, але під іншими назвами. До цієї групи можна
віднести терміни: «прес-кліпінг», «інфопак» тощо.
Відсутність стандартів в галузі ІАД спричиняє якщо не протиріччя,
то, щонайменше, вільне трактування змісту та використання термінів
ІАД.
Термін «інформаційний документ» як узагальнюючий для різних
видів документів вторинно-документного рівня, що створюються в
системі «документ – споживач» вже неодноразово був об’єктом нашого
розгляду. Виокремимо характерні риси інформаційного документа, які
дозволять нам зіставити як спільне, так й особливе у кожного з видів
інформаційних документів, що набули поширення в системі
інформаційно-аналітичного забезпечення користувачів.
Спільними для інформаційних документів різних видів є:
–
цільове призначення документ. Мета його створення полягає в
оперативному ознайомленні користувачів із масивом інформації
первинно-документного рівня;
–
характер інформації в інформаційному документі, яка є
вторинною щодо опрацьованого масиву вихідної інформації та подається
у згорнутому (по відношенню до вихідної інформації) та/або
узагальненому вигляді;
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–
методика підготовки інформаційної продукції як сукупність
процесів аналітико-синтетична обробки інформації, що міститься у
вихідних документах.
Ці риси є сутнісними для всіх видів інформаційних документів, що
відрізняють їх від інших документів взагалі. Ця сутність незмінна по
відношенню до форми інформаційного документа. Зрештою, усна форма
передачі інформації, як результат аналітико-синтетичної опрацювання
матеріалу з метою інформування споживачів про ці матеріали (чи їх
зміст), теж відповідає названим ознакам.
Отже, в усіх означених випадках йдеться про інформацію вториннодокументного рівня. Окремі види інформаційних документів можуть
різнитися глибиною згортання інформації, методами її викладу, наявністю
чи відсутністю оціночного підходу до опрацьованої інформації тощо.
Можливі відмінності й в цільовому призначенні документа Проте, ці риси
є варіативними, вони не змінюють сутності інформаційного документа.
Документне оформлення управлінського рішення теж здійснюється у
вигляді організаційно-розпорядчих документів або інструктивнометодичних матеріалів, якими завершується сам управлінський цикл. Це
можна визначити як етап документного оформлення обраного
управлінського рішення. Проте у функціональному призначенні
інформаційних та службових документів полягає відмінність між
інформаційно-аналітичним
та
документаційним
забезпеченням
управлінської діяльності.
Підсумовуючи, вищенаведені положення, підкреслимо, що під
інформаційним документом ми розуміємо документ, який призначений
для оперативного ознайомлення із масивом опублікованих та
неопублікованих документів і є результатом аналітико-синтетичної
переробки інформації, що міститься в них шляхом згортання або
узагальнення вихідної інформації.
Для процесів інформаційно-аналітичного дослідження не має
значення форма та характер вихідного документа (джерела інформації).
Об’єктом переробки інформації є семантичні властивості першоджерел.
Саме зміст вихідного документа підлягає процесам аналітикосинтетичного оброблення.
Різноманітні завдання інформаційного забезпечення базової
діяльності споживачів інформації породжують необхідність створення
різних видів інформаційних документів. Вони мають певні спільні риси,
але й певні відмінності. Щоб визначити можливості різних
інформаційних документів для забезпечення інформаційних потреб, а
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також, щоб навчитися створювати такі документи, слід впорядкувати їх,
тобто класифікувати.
Класифікація інформаційних документів неодноразово була об’єктом
наукового дослідження фахівців. Пропонувалися різні ознаки
класифікації. Класифікації інформаційних документів можуть мати суто
теоретичний або теоретико-методичний характер. З погляду методики
створення інформаційної продукції та потреби у підготовці фахівців,
здатних готувати різноманітні інформаційні документи, ми вважаємо, що
основою класифікації мають бути ознаки методики створення
інформаційних документів. В такому разі класифікувати інформаційні
документи потрібно за видами вторинної інформації, що в них міститься,
та за рівнем опрацювання вихідної інформації.
Ми виокремимо ознаки класифікації, що зумовлені сутнісними
властивостями інформаційних документів й є визначальними для
підготовки та використання інформаційних документів. Це такі ознаки:
- характер вторинної інформації в інформаційних документах (рівень
опрацювання змістової інформації в результаті аналітикосинтетичної переробки інформації у вихідному документі);
- метод викладу інформації у вторинному документі (конструкція
інформаційного документа, спосіб викладення змістової інформації);
- об’єкт моделювання вихідної інформації.
За ознакою характеру вторинної інформації в інформаційних
документах виокремлюються такі види:
1) інформаційні документи з бібліографічною інформацією або
бібліографічні документи. В документах такого рівня згортання вихідної
інформації, відомості про первинний документ обмежуються лише
бібліографічним описом, тобто наведенням окремих даних про документ,
записаних за певними правилами і достатніх, щоб ідентифікувати його;
2) інформаційні документи з реферативною інформацією або
реферативні документи. Реферативна інформація являє собою стислий
виклад змісту вихідного документа (чи його частини) з основними
фактичними відомостями та висновками. Це може бути лише вказуванням
на зміст, призначення, форму та інші особливості первинного документа
(індикативний реферат), або виклад основної інформації зі змісту
вихідного
документа
(інформативний
реферат).
Інформаційне
реферування як спосіб інформаційно-аналітичного дослідження дозволяє
надати споживачеві стислу (згорнуту) за обсягом інформацію, проте
досить інформативні відомості;
3) інформаційні документи з оглядовою інформацією або оглядові
документи. Оглядова інформація являє собою якісно інший рівень
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згортання первинної інформації, порівняно із двома першими.
Принципово відмінним є те, що при підготовці оглядової інформації
виявляється, відбирається та узагальнюється первинна інформація з
різних джерел у відповідності до окремої проблеми, що цікавить
споживача (теми його запиту). Завдання оглядової інформації –
відтворити на вторинному рівні модель стану проблеми;
4) інформаційні документи з оглядово-аналітичною інформацією
або оглядово-аналітичні документи. Оглядово-аналітична інформація
являє собою зведену характеристику проблеми, створену шляхом
узагальнення вихідної документної інформації із формулюванням або
узагальненням оцінок, прогнозів, рекомендацій (чи інших суджень) щодо
поставленої проблеми з боку укладача інформаційного документа.
Ознака об’єкту моделювання вихідної інформації, дуже важлива для
методики підготовки інформаційних документів і зумовлена основними
властивостями інформаційних документів – згорнутість та моделювання
змісту. За цією ознакою можна виокремити такі інформаційні документи:
1) інформаційні документи, що є моделлю первинного документа
(бібліографічна інформація, інформаційний реферат, дайджест) або
документального масиву (бібліографічний посібник, РЖ, дайджест);
2) інформаційний документ, що є моделлю проблеми (проблемної
ситуації). Це, насамперед, огляд та його різновиди, інформаційноаналітична довідка, тематичне досьє, добірка та ін.;
3) інформаційний документ, що є моделлю події (інформаційний
реліз, прес-реліз);
4) інформаційний документ, що є моделлю базової діяльності
споживача інформації (інформаційний звіт про діяльність).
Наявність аналітичних міркувань в інформаційних документах, що є
умовою створення інформаційно-аналітичних матеріалів з метою
забезпечення інформаційного супроводу управлінської сфери, дозволяє
фахівцям розглядати їх як результат науково-дослідницької роботи. Ми не
поділяємо такого погляду, вважаючи, що цільове призначення
інформаційних документів з аналітичною інформацією полягає в
інформаційному забезпеченні базової діяльності користувача інформації.
Наявність в таких документах нового „вивідного” знання є лише
побічною функцією їх призначення. Слід зауважити, що створення будьякого інформаційного документа – це використання у процесі підготовки
аналітичних методів перетворення вихідної інформації. Аналітичним
такий документ стає лише за наявності вивідного знання. Саме у
функціональному призначенні інформаційних та службових документів
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полягає відмінність між інформаційно-аналітичним та документаційним
забезпеченням управлінської діяльності.
Отже, інформаційно-аналітичний документ можна визначити як
вторинний документ, спрямований на інформаційне забезпечення
користувача інформації шляхом надання йому аналітичної інформації,
розробленої укладачем документа у вигляді вивідного знання.
Інформаційні центри, що працюють на ринку інформаційних послуг,
спрямовують свою діяльність на підготовку, передусім, аналітичної
інформаційної продукції, потребуючи, таким чином відповідно
підготовлених фахівців. Тому питання трансформації наукового знання в
начальну дисципліну стає актуальним не тільки для навчальних закладів,
але й для практиків.
Прикладом такого формування навчальної дисципліни може бути
дисципліна «ІАД».
Методика аналітичного опрацювання інформації (інформаційна
аналітика) стала складовим елементом багатьох навчальних посібників з
різних спеціальностей. Основними аспектами висвітлення інформаційної
аналітики в них є наступні аспекти: методи аналітичного опрацювання
інформації, окремі види аналітичних документів, методика підготовки
аналітичних документів. При цьому в кожному з підручників
пропонується своє коло методів роботи, залежно від поглядів автора
навчального посібника та предметної сфери його діяльності, відсутні
виважені підходи до класифікації аналітичних документів (якщо вони
взагалі пропонуються), немає чітко розробленого алгоритму створення
аналітичного документа, відмінного від етапів наукового дослідження
проблеми.
Поява Галузевого стандарту вищої освіти України (ГСВОУ)
упорядкувала вимоги до фахових знань та змісту професійної підготовки
бакалаврів документознавства та інформаційної діяльності, проте, як
показала практика, не усунула розмаїття у навчальних планах вишів та
змісті навчальних дисциплін. Стандарт закріпив ІАД як нормативну
складову підготовки бакалаврів, визначив у освітньо-професійній
програмі (ОПП) її зміст, хоча й не ліквідував дублювання окремих
аспектів ІАД в різних дисциплінах.
Таким чином, анотація з ОПП стандарту передбачає формування у
студентів системного уявлення про ІАД, проте, з нашого погляду,
потребує узагальнення і вилучення тем, що розглядаються в інших
нормативних дисциплінах.
У 2013 році видано навчальний посібник «Основи ІАД»,
підготовлений І. В. Захаровою та Л. Я. Філіповою. Навчальний посібник
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можна розглядати як спробу узагальнити основні аспекти ІАД та
представити її як систему компонентів. Автори зазначають, що
навчальний курс «ІАД», спрямований на вивчення теоретичних,
методичних, організаційних та прикладних аспектів реалізації головних
напрямів інформаційно-аналітичної роботи. Така мета реалізована у
посібнику поданням навчального матеріалу з теорії ІАД, організації ІАД в
системі інформаційного забезпечення суспільства, методики підготовки
інформаційно-аналітичних продуктів та надання інформаційних послуг
користувачам аналітичної продукції. Як бачимо зміст навчального
посібника відображує основні аспекти ІАД як виду ІД і це дає право
розглядати його як віддзеркалення потреб сучасного етапу теоретичного
осмислення ІАД та потреб формування професійних компетентностей у
фахівців інформаційної сфери. Можна вважати дискусійними окремі
положення змісту та логіку формування його певних модулів. Проте
вказані дискусійні аспекти змісту та структури навчального посібника
можуть бути зумовлені авторським баченням навчального курсу та
недостатньо розробленими питаннями теорії та методики ІАД на
сучасному етапі.
Вважаємо, що структурно-змістова модель навчальної дисципліни
«ІАД», на сучасному етапі наукового осмислення теорії та методики
інформаційно-аналітичної роботи в різних установах, вже може бути
представлена в навчальному процесі як власна система в інфраструктурі
суспільства. Така модель має ґрунтуватися на анотації ОПП ГСВОУ зі
врахуванням нових наукових публікацій щодо теоретичних, методичних
та організаційних підвалин ІАД.
Таким чином, розвиток інформаційно-аналітичних центрів,
урізноманітнення інформаційно-аналітичних продуктів як віддзеркалення
змін інформаційних потреб в аналітичній інформації, потребують
подальшого теоретичного осмислення і розроблення дискусійних проблем
теорії та методики ІАД. Наукові дослідження фахівцями окреслених
проблем дозволять узгодити погляди на структуру і зміст навчальної
дисципліни, що має сформувати професійні компетентності у майбутніх
інформаційних працівників, і виробити узгоджені підходи до них.
Авторські підходи мають трансформуватися в окремі теми навчальної
дисципліни «ІАД» та у дисципліни і спецкурси вибіркового циклу
навчального плану спеціальності «Документознавство та інформаційна
діяльність».
В статье сделана попытка обобщить основные проблемы
формирования теории и методики информационно-аналитической
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деятельности с позиций ее системной связи с информационной
деятельностью.
Потребность
информационных
центров
в
специалистах, владеющих знаниями и практическими навиками
подготовки аналитической информационной продукции, обусловила
актуальность рассмотрения трансформации научного знания в учебную
дисципліну.
Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность
(ИАД),
информационная
деятельность
(ИД),
информационноаналитические исследования, информационно-аналитическая продукция,
информационный документ, учебная дисциплина «Информационноаналитическая деятельность».
The article attempts to generalize the principal problems of forming the
theory and methodics of information-analytical activity in terms of its system
connection with information activity. Information centers operating in the
market of information services, primarily seek to prepare informationanalytical products and is therefore in the need of qualified experts. So the
transformation of scientific knowledge into the academic discipline becomes
important not only for educational institutions but also for practitioners.
Keywords: information-analytical activity (IAA), information activity
(IA), information-analytical studies, information-analytical products,
information document, course of studies (study discipline), "Informationanalytical аctivity".
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О.М. Збанацька

БІБЛІОГРАФІЧНА ЕВРИСТИКА:
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Розглядаються поняття “евристика”, “бібліографічна евристика”,
“бібліографічний пошук”. Аналізуються значення та тлумачення цих
термінів.
Ключові
слова:
евристика,
бібліографічна
евристика,
бібліографічний пошук.
Поняття “бібліографічна евристика” походить від двох слів. Перше –
“бібліографічна” характеризує його взаємозв’язок із бібліографією,
бібліографознавством. Друге, “евристика”, походить від давньогрецького
“heureka”, що означає “відкрив, знайшов” [1, 7]. Згідно з легендою, саме
це слово вигукнув давньогрецький математик і механік Архімед (287–212
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до н.е.), винайшовши основний закон гідростатики. Від цього слова і
походить назва науки про знаходження істини – евристика, яка
сформувалася ще в античній філософії [8]. Відтоді слово “еврика” і
похідний від нього термін “евристика” використовують як культурну
парадигму тоді, коли люди щось шукають і знаходять, створюють дещо,
моделюють, відкривають, винаходять, формулюють, розробляють.
Поступово, в історичному аспекті, термін “евристика” став полісемічним і
набув специфічних значень у різних предметно-практичних та теоретикопізнавальних контекстах.
У наш час термін “евристика” використовують в різних значеннях.
Так, у “Новому тлумачному словнику української мови” (Київ, 2000)
зазначено, що евристика – це “сукупність прийомів дослідження і
навчання з допомогою навідних питань; теорія такої методики” [5, 876]; у
“Тлумачному словнику чужомовних слів в українській мові” .О. М.
Сліпушко (Київ, 2000) термін евристика має два значення: “1. В античній
філософії – сукупність прийомів навчання за допомогою навідних питань;
теорія такої методики.
2. Наука, що вивчає творчу діяльність” [6, 155]; у короткому
тлумачному словнику “Інформатика та обчислювальна техніка” (Київ,
2000) – це “науковий напрям у кібернетиці, психології, логіці й філософії,
що розкриває природу розумових операцій людини при розв’язуванні
задач незалежно від конкретного змісту останніх” [2, 96].
Узагальнюючи побутування терміна “евристика” в різних предметнопрактичних сферах Н.В. Карамишева зазначила що термін “евристика”
використовують у таких значеннях:
–
мисленнєвий процес, спрямований на пропонування нових ідей
та гіпотез, на формулювання та розв’язання практичних і теоретикопізнавальних задач та проблем, вироблення нової стратегії конкретної
діяльності;
–
логіка інтелектуальної діяльності, спрямована на пошук істини,
на відкриття та винаходи (“логіка пошуку”, “логіка наукового відкриття”,
“логіка винаходу”);
–
метод дослідження, що не має суворого логічного
обґрунтування, а спирається на досвід та інтуїцію;
–
інтелектуальний прийом, принцип або певна процедура, яку
знаходить або створює суб’єкт певного виду діяльності у процесі пошуку,
розв’язання задачі або вирішення проблеми для досягнення результату;
–
інтелектуальна або практична дія (акція, операція), що не
задана чітким алгоритмом;
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–
наука (теорія), яка вивчає особливості творчого мислення,
методологію здобуття нового знання в різних сферах пізнавальної
діяльності, методи розв’язання задач та вирішення проблем, що не задані
чітким алгоритмом [3, 9-10].
Залежно від напряму дослідження творчого мислення, на думку
Н.В. Карамишевої, вирізняють наукову евристику, юридичну, інженерну,
педагогічну тощо. Цей перелік можна продовжити, виокремивши,
інформаційну, документну, бібліографічну, архівну та інші евристики.
Кожна з них має свої особливості творчого мислення, методологію
здобуття нового знання та методи розв’язання задач та вирішення
проблем, що не задані чітким алгоритмом.
Від терміна “евристика” походить прикметник “евристичний”, який
позначає все те, що пов’язано з пошуком та знаходженням нового.
Наразі проблеми пошуку інформації вирішують декілька наук –
історичне
джерелознавство,
книгознавство,
бібліографознавство,
інформологія та ін. Множина підходів свідчить про важливість самої
проблеми пошуку інформації, а також про остаточну невирішеність її,
про необхідність визначеної та цілісної теорії [7].
Найбільший інтерес представляє досвід бібліографознавчої
розробки інформаційного пошуку. Саме в межах бібліографознавства
набуто, теоретично і методично узагальнено великий історичний досвід
пошуку та використання інформаційних (бібліографічних) джерел. Саме
в бібліографознавстві давно сформувалася і нині цілеспрямовано
розвивається спеціальна наукова дисципліна – бібліографічна евристика
[7].
На думку Є.М. Тодорової, бібліографічна евристика – наукова
дисципліна, об’єкт якої – бібліографічний пошук як особливий вид
професійної і непрофесійної діяльності. Вона водночас є і самостійною
наукою, і розділом загального і спеціального бібліографознавства.
Предмет бібліографічної евристики – теорія, історія, методика і
технологія бібліографічного пошуку [7].
Бібліографічна евристика – бібліографознавча дисципліна, яка
розробляє історію, теорію і методику бібліографічного пошуку [1, 4].
Бібліографічний
пошук
розглядається
як
частковий
процес
бібліографічного обслуговування, бібліографування та як самостійний
процес бібліографічної діяльності. Бібліографічний пошук – логічний
процес, підсилений інтуїцією. Інтуїція активізується за наявності
конкретних якостей, властивих суб’єкту пошуку, а саме: професійного
досвіду, здібності до передбачення та емоційного переживання процесу
пошуку [4]. Саме з бібліографічного пошуку починається бібліографічна
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робота. В свою чергу, бібліографічний пошук має власну науку –
бібліографічна евристика.
Поняття “бібліографічний пошук”, “бібліографічне розшукання” та
“бібліографічне виявлення” є близькими за значенням і співвідносяться
наступним чином:
–
бібліографічне розшукання – бібліографічний пошук, включений у
науково-дослідну діяльність; його здійснення передбачає залучення
широкого кола пошукових джерел, у тому числі бібліографічного
характеру;
–
бібліографічний пошук – основний процес бібліографічної
діяльності, загальний для бібліографування та бібліографічного
обслуговування;
–
бібліографічне виявлення – один з видів бібліографічного пошуку, а
саме – тематичний, який в бібліографії – має самостійне значення в
якості одного з його основних процесів [4].
Отже, евристика, в широкому сенсі, – наука про творчість; у
вузькому, – теорія і практика організації вибіркового пошуку при рішенні
складних інтелектуальних завдань, а бібліографічна евристика – це наука
про бібліографічний пошук; теорія і практика організації такого пошуку.
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ЕЛЕКТРОННІ ВИСТАВКИ ТА ВІРТУАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ
ЯК УМОВА ДОСТУПУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЦИФРОВОЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА
САЙТАХ ОБЛАСНИХ КРАЄЗНАВЧИХ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ
Стаття присвячена проблемі збереження історико-культурної
спадщини України за допомогою сучасних електронних технологій і
доступу до неї через сайти обласних краєзнавчих музеїв України.
Ключові слова: історико-культурна спадщина, електронні
технології, веб-сайт, доступ, електронна виставка, віртуальна екскурсія,
краєзнавчий музей, інформація.
Важлива роль у розбудові незалежної України, відродженні
духовності, історичної пам’яті народу належить національній культурній
спадщині та її складовій – пам’яткам історії та культури. Завдяки
пам’яткам створюється унікальний, за своїми виховними можливостями,
ефект особистої причетності до визначних подій минулого, що сприяє
самоствердженню особистості в реальному світі та її національній
ідентифікації. Підвищення інтересу суспільства до джерел духовності,
вивчення багатовікових традицій актуалізує дослідження проблем
збереження історико-культурної спадщини, застосування новітніх форм
доступу та поширення національного культурного спадку в країні та за її
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межами. Світова спільнота є вкрай зацікавленою у вирішенні проблеми
збереження історико-культурної спадщини найсучаснішими методами в
кожній із країн світу.
Саме на вирішення цієї проблеми націлений Міжнародний проект,
учасником якого є кафедра історії та документознавства ГМІ НАУ, під
загальною назвою «Соціально-етичні основи збереження цифрової
історико-культурної спадщини» (Social and
Ethical Foundations of
Preservation of Digital Historical-Cultural Heritage), підпроект «Умови
цифрового збереження історико-культурної спадщини на веб-сайтах
архівних і музейних установ України». Керівником підпроекту є завідувач
кафедри історії та документознавства, професор, доктор історичних наук
Ірина Іванівна Тюрменко. В робочу групу входять ряд викладачів
кафедри, в тому числі і автор цієї статті. Колектив, що працює над
виконанням Міжнародного проекту складається із двох підгруп, одна
опікується проблемою збереження та доступу до історико-культурної
спадщини архівних установ, інша – вивчає ступінь збереженості і
поширення інформації про пам’ятки, що зберігаються в музейних
установах України, зокрема, в обласних краєзнавчих музеях. Краєзнавчі
обласні музеї були обрані для проведення даного дослідження в силу того,
що такі музеї мають комбінований склад фондів (містять матеріали
історичного, природничого, меморіального та ін.. характеру). Подібні
музеї не мають аналогів за кордоном і є «родзинкою» української
музейної справи.
У ході реалізації першого етапу підпроекту (станом на квітень 2014
року) дослідницькою групою, що зосередила свою увагу на збереженні
історико-культурних пам’яток на сайтах музейних установ було здійснено
ознайомчий аналіз середовища веб-сайтів краєзнавчих музеїв. Було
з’ясовано, що в Україні в 24 областях нараховується 19 обласних
краєзнавчих музеїв в яких зберігається приблизно 3 млн. 355 тисяч
музейних пам’яток. Такі області як: Київська, Чернігівська, Львівська,
Дніпропетровська та Харківська не мають обласних краєзнавчих музеїв.
На територіях цих областей діють потужні історичні музеї обласного та
республіканського значення, які мають ряд філій, які і ведуть краєзнавчу
роботу в зазначених областях. В ході роботи було відмічено, що не всі
обласні краєзнавчі музеї України мають свої офіційні сайти. Краєзнавчий
музей Чернівецької області свого власного сайту не має. Інформація про
цей музейний заклад, склад його фондів , виставкову та наукову діяльність
представлена на офіційному сайті ОДА. На початку роботи над другим
етапом підпроекту (протягом червня – жовтня 2014 р.) робочою групою
було прийнято важливе рішення не долучати до аналізу веб-сайти
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краєзнавчих музеїв Донецької та Луганської областей через військові
події на сході України. Таким чином, на другому етапі реалізації
підпроекту детальному аналізу підлягали веб-сайти 16 обласних
краєзнавчих музеїв. Крім того, на другому етапі була розроблена
програма експертної оцінки збереженості та доступу до історикоцифрової спадщини на веб-сайтах музейних установ. Програма
експертної оцінки мала на меті визначити контекстну поведінку системи
веб-сайтів протягом шести місяців за такими процесами: прозорість,
ефективність, доступність, реактивність, засоби доступу, наявність
електронних документів, актуальність інформації, наявність зворотного
зв’язку з користувачем веб-сайту, мови сайту, збереження інформації,
обсяг оцифрованих музейних предметів, соціальну відповідальність та
довіру до сайту.
Одним із важливих показників доступу до історико-культурної
спадщини є наявність на сайтах музеїв віртуальних екскурсій та
електронних виставок, адже демонстрація оцифрованих культурних
пам'яток із фондів музею, інтерактивних експонатів, віртуальної 3Dекскурсії по конкретному музейному закладу дає можливість перейти на
якісно новий рівень збереження та передачі нащадкам культурної
спадщини. Цей показник в системі оцінки доступності інформації на вебсайтах музеїв відноситься до засобів доступу. До засобів доступу до
історико-культурної спадщини відноситься також наявність на сайті
електронних документів, тобто оцифрованих музейних предметів.
Опрацьований матеріал дає підстави стверджувати, що загалом
обласні краєзнавчі музеї України не повністю використовують можливі
засоби доступу до історико-культурної спадщини, що зберігається у їх
фондах, через власні веб-сайти. Загальний показник використання
сучасних засобів доступу до музейних колекцій дорівнює лише 19,7%.
При виведенні цього показника враховувались наявність на сайтах
електронних виставок, оцифрованих колекцій музейних предметів із
науковим описом, присутність віртуальної екскурсії по музею або його
відділам, розміщення на сайті наукових публікацій співробітників музею,
де б презентувались колекції музею тощо. На жаль, на сайтах обласних
краєзнавчих музеїв взагалі не представлені анотовані реєстри музейних
колекцій, каталоги та науково-довідковий апарат. Оцифровані музейні
предмети представляють на своїх сайтах лише 18,9% музейних установ:
Херсонський, Кіровоградський і Вінницький музеї. Вони ж мають і
науковий апарат до оцифрованих колекцій, але опис музейних предметів є
дуже різнорідним і фрагментарним. Говорячи про рівень оцифрування
музейних предметів в обласних краєзнавчих музейних установах України
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хотілося б відмітити, що мова іде лише про розміщення на сайтах
окремих знакових експонатів, які презентують колекції окремих відділів
музею або виставок. 25 % музеїв анонсують нові виставки цікавими
оцифрованими музейними предметами, тобто використовують їх в
рекламних цілях. Жодної згадки про політику оцифрування музейних
предметів в конкретному музеї, відбір об’єктів оцифровки, комплексних
колекцій оцифрованих предметів, сформованих за певними конкретними
ознаками на сайтах виявлено не було. Можливо, програми оцифрування
музейних предметів і існують в практиці роботи конкретних музеїв, але
інформація про це недоступна як науковцям, так і пересічним
відвідувачам їх музеїв.
Дещо краще виглядає показник наявності електронних виставок на
сайтах музеїв. Їх представляють 75% досліджуваних музейних установ.
Виставки репрезентують музейні колекції за різною тематичною
направленістю, вони присвячуються певним подіям в житті краю,
видатним особам, результатам реставраційних робіт тощо. На деяких
сайтах існує навіть архів виставок, щоправда у вигляді простого переліку
їх назв із датами проведення. В більшості випадків електронні виставки
складаються із дуже різнопланових об’єктів показу. Як правило, в них
містяться фотографії музейних предметів, описи розділів виставки, зрідка
оцифровані предмети із відповідним розрішенням зображення, тобто
можливістю наблизити його, роздивитись деталі. На сайті жодного з
музеїв не вдалося знайти виставки, яка б складалась тільки із
оцифрованих предметів, або віртуальної виставки, якої б не існувало в
реальному музейному житті і яка б була сформована саме для музейного
сайту. Такий досвід доволі широко використовується в практиці
діяльності більшості національних музеїв України, але обласні краєзнавчі
музеї до нього, на жаль, не долучені.
Щодо розміщення віртуальних екскурсій на сайтах обласних
краєзнавчих музеїв, то їх вдалось виявити у 12,5 % випадків. Віртуальні
екскурсію по музею у 3D форматі розмістили на своїх сайтах лише
Вінницький та Хмельницький обласні краєзнавчі музеї, а віртуальну оnline подорож по діючим в музеї виставкам лише Одеський історикокраєзнавчий музей, що складає лише 6,25 % від загальної кількості
досліджуваних музеїв.
Електронні наукові публікації на своїх сайтах розміщують 25%
музеїв: Волинський, Полтавський, Запорізький, Вінницький музеї, в тому
числі і з повнотекстовими версіями.
Отже, з’ясовано, що сучасні електронні технології, зокрема
електронні виставки і віртуальні екскурсії, допомагають збереженню та
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популяризації пам'яток природної історії, матеріальної і духовної
культури, що зберігаються в музеях України. Інтернет дає можливість
доступу через сайти музейних установ до експонатів музеїв потенційно
найширшому колу користувачів мережі, дозволяє музеям заявити про себе
і надає можливості, яких не має традиційний музей. Слід зазначити, що
українські обласні краєзнавчі музеї тільки в загальних рисах
усвідомлюють перспективні шляхи поліпшення своєї діяльності, основні
завдання збереження і поширення інформаційного потенціалу своїх
колекцій через власні веб-сайти. Втім, конкретні їх кроки по реалізації
цих завдань можна вважати недостатніми і неповними. Вивчення
міжнародного та кращого вітчизняного досвіду, накопиченого в цьому
напрямі та укріплення матеріальної бази вітчизняних краєзнавчих музеїв
зможе, на нашу думку, суттєво поліпшити реально існуючий стан речей.
Статья посвящена доступу и сохранению историко-культурного
наследия при помощи современных электронных технологий на сайтах
областных краеведческих музеев Украины.
Ключевые слова: историко-культурное наследие, электронные
технологии, веб-сайт, доступ, электронная выставка, виртуальная
экскурсия, краеведческий музей, информация.
The article deals with the problem of keeping the historical cultural
heritage of Ukraine with the help of modern electronic technology and the
access to the sites of local history museums.
Keywords: historical and cultural heritage, electronic technology,
website, assess, digital exhibition, virtual excursion, local history museum,
information.
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ДОКУМЕНТ: ФОРМА, СОДЕРЖАНИЕ, СИМВОЛ И УГРОЗА.
О ПРОБЛЕМАХ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ
В статье рассматриваются перспективы реформирования систем
делопроизводства и документацийного обеспечения управления.
Обсуждаются многочисленные препятствия на пути эффективного
реформирования. Авторы приходят к выводу, что, по крайней мере,
часть проблем обусловлена глубинными ментальными структурами и
архаическими мифологическими представлениями.
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Ключевые слова: документ, делопроизводство, документационное
обеспечение управления, реформирование.
Осознание проблемы.Еще в середине ХIХ в. известный русский
историк В.О.Ключевский, возмущенный имперской бюрократической
волокитой, писал: «Этот непрерывный бумажный поток, лившийся из
центра в губернии, наводнял местные учреждения, отнимал у них всякую
возможность обсуждать дела; все торопились очищать их: не исполнить
дело, а "очистить" бумагу – вот что стало задачей местной
администрации. Все цели общественного порядка свелись к опрятному
содержанию писаного листа бумаги...» [15]. Приблизительно в это же
время масштаб проблемы впервые был осознан и интеллектуаламибюрократами В.Вальбрехтом и Н.Варадиновым [3; 4]. В первых работах
по теории делопроизводства ставилась цель «доставить средство
подчинить разнообразие форм и обрядов канцелярской деятельности
логическим началам» [3, 3]. Однако все, что действительно удалось
сделать – сформулировать некоторые важные делопроизводственные
категории и предложить несколько попыток классификации «деловых
бумаг». Поэтому, несмотря на «смену формаций» в 1917 г., рабочекрестьянской власти достались старые проблемы, которые она так и не
сумела решить.
«Наш госапарат <...> в наибольшей степени представляет из себя
пережиток старого, в наименьшей степени подвергнутого сколько-нибудь
серьезным изменениям. Он только слегка подкрашен сверху, а в
остальных отношениях является самым типичным старым из нашего
старого госапарата». Эта цитата из немного подзабытого ленинского
текста «Как нам реорганыизовать Рабкрин» всегда поразительно
современна. Жалкое состояние советского государственного аппарата и
делопроизводства действовало на Ленина удручающе. Их явное
несоответствие задачам социалистического строительства заставило
вождя упрекнуть коммунистов в лености и канцелярской робости. В
конце-концов, как известно, он пришел к выводу, что делопроизводство
лучше всего реформировать, прибегнув к «опыту нашей гражданской
войны». «Мы сосредоточивали лучшие наши партийные силы в Красной
Армии; мы прибегали к мобилизации лучших из наших рабочих; мы
обращались за поисками новых сил туда, где лежит наиболее глубокий
корень нашей диктатуры. В этом же направлении нам следует, по моему
убеждению, искать источник реорганизации Рабкрина» [11].
Этим советом по своему разумению воспользовался Сталин в 30-е
гг.,
прекратив
все
эксперементы
по
усовершенствованию
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делопроизводства в рамках НОТ (научной организации труда) и
расстреляв ее инициаторов («буржуазных специалистов»), но борьба с
бюрократией с помощью массового физического террора также оказалась
безуспешной. На службу пришли новые люди, несомненно, пролетарского
происхождения,
вскоре
ставшие
новой
бюрократической
«аристократией». Государственный аппарат разрастался, а вместе с ним
штат канцелярских служащих и объем управленческой документации.
Многократное увеличение объема документации, усложнение
документооборота и рост государственной бюрократии стали заново
осознаваться в 60-70-е гг. в качестве актуальной научной проблемы.
Пресыщение мира информацией было названо «информационным
кризисом» или «взрывом», с которым нужно было что-то делать. В
советских условиях на эту проблему отреагировали Московский
государственный историко-архивный институт и Всесоюзный научноисследовательский институт документоведения и архивного дела
(МГИАИ
и
ВНИИДАД).
Тема
унификации
документов,
документирования и ДОУ как метод рационализации стала, по-сути,
основной в научных публикациях сотрудников этих учреждений (А.Н.
Соковой, В.Н. Автократова, А.В. Елпатьевского и др.). В кибернетическом
ракурсе «информационный взрыв» стал предметом интереса Г.Г.
Воробьева. Его блестящая монография «Документ: информационный
анализ» (М., 1973) − яркий итог развития советской теории
документоведения. Несмотря на моральную устарелость многих
сведений, категорий и предложений, к некоторым из них стоило бы
прислушаться. К примеру, при создании документа его составитель
должен всегда думать о том, «нужен ли вообще данный документ,
правильно ли выбран его объем, и поймет ли тот, кому он предназначен,
все достаточно ясно, не сетуя при этом на массу бесполезных для него
сведений» [5, 24].
Теоретические
рефлексии
сопровождались
появлением
многочисленных нормативов, регулирующих делопроизводственные
процедуры. А в 1973 г. появляется ЕГСД (Единая государственная система
делопроизводства),
предусматривавшая
не
только
порядок
делопроизводства, но и принципы, методы, правила его постоянной
оптимизации и рационализации [7]. Чрезмерная детализация
делопроизводственных
норм
стала
особенностью
советской
административной системы, ее существенным отличием от западной.
Одни авторы объясняли это «недоверием к людям и рядовым
исполнителям в тоталитарной системе», «"фетишизацией" документа как
инструмента решения всех вопросов», «усложнением процессов
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управления» [10, 129]; другие – общим стилем авторитарной бюрократии,
уделявшим особое внимание «руководящей» документации в ущерб
другим системам документации [19, 5]; третьи объясняли, что таким
образом снималась угроза разрыва функциональной цепочки документов,
иными словами, обеспечивался документный континуум [9, 11-25].
Наконец, четвертые говорили о максимальной детализации правил работы
с
документами
как
способе
нейтрализации
последствий
непрофессиональности служащих с их изначальной неспособностью
принимать самостоятельные творческие решения. Поэтому нормы как бы
указывали на «минимальный предел компетентности».
Так или иначе, все попытки рационализации делопроизводственной
сферы заканчивались провалом и давали, в лучшем случае,
кратковременный эффект. Причин может быть много. Это и отставание
регулирующих норм от технологий делопроизводства, и низкий уровень
квалификации большей части работников, и применение точечных
административных методов без учета системы в целом, что вело к росту
числа проверок, инспекций и сопутствующей документации. Иногда
специалисты забывают о том, что разумные для своего места и времени
мероприятия по рационализации ДОУ не являются универсальными для
«всех времен и народов». Например, автоматизацию и унификацию,
которые считались чуть ли не панацеей в 60-80-е гг., сейчас вряд ли стоит
возводить в абсолют. А по мнению А.С.Красавина, главная беда
отечественного делопроизводства осталась прежней. Это все те же
формальные «отписки», так возмущавшие в свое время Ключевского.
«Пустые отписки вызывают ответный поток документации; приказы и
решения, неиспользованные в срок по существу порождают дублирующие
массы документов. К сожалению, выявить лишние формы документов
легче, чем ликвидировать. Более того, иногда проще ввести, создать
какую-либо форму документа, чем изъять ее из обращения» [10, 129].
Как показал опыт не только отечественного, но и мирового
делопроизводства, «отписки» неискоренимы, исчезнут они только вместе
с Документом и «производством дел». Однако непобедимость «отписок»
указывает на то, что, проблема имеет более глубокие основания, чем
кажется на первый взгляд.
Документ как сакральный феномен.На рациональном, нормативнометодическом уровне все участники делопроизводственного процесса,
конечно, понимают, что Документ – это всего лишь «материальный
объект», содержащий в той или иной знаковой форме информацию для
передачи ее во времени и пространстве, для реализации управленческих,
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осведомительных или правовых функций. Это синтез нескольких самых
«обиходных» определений. [2, 35-47; 21, 54-75]
Но на уровне недискурсивном, «архетипическом» Документ
воспринимается как феномен иррациональных сил, управляющих миром
с помощью таинственной, вездесущей, всемогущей и анонимной
Канцелярии, поражающей обывателя своим грандиозно-фантастическим
абсурдом. Она стимулировала пессимистическое творчество Гоголя,
Достоевского, Чехова с их «маленькими людьми», затерянными в
мрачных лабиринтах канцелярий и присутствий. Позже Франц Кафка
гениально передал этот возросший к началу ХХ в. беспросветный
трагизм: ощущение абсолютной беспомощности одинокой личности
перед
лицом
всепроницающего
бюрократического
демонизма.
Мифологизация Канцелярии, восприятие ее функций как проявлений
трансцендентного и сверхрационального, ее работников как служителей
культа, − не только плод творческой фантазии писателя, но и
вербализация,
как
выразился
Е.
Мелетинский,
интуитивно
воспринимаемой «символической модели мира» [17, 340-357].
Исток этой демонической канцелярской мистики – в мифе и ритуале.
Особенность возникновения мифа – необходимость объяснения
непонятных явлений в условиях отсутствия ориентиров. Сущность мифа
заключается в означивании (очеловечивании, освоении) объектов
окружающего мира – «в воображении и при помощи воображения» [16,
737]. Давая имена и названия (знаки) человек как бы создает условную
модель мира, систему координат, которая существует в его воображении,
но, при этом, как-то позволяет ориентироваться в этом мире. Знак делает
жизнь более «понятной», а, следовательно, более предсказуемой и
комфортабельной. Он служит эффективной психологической защитой
против реальности, с которой легче иметь дело, если предварительно
свести ее к «знакам». Строго говоря, внезнаковая реальность вообще не
доступна нашему повседневному опыту. Согласно Э. Кассиреру, человек
«не может ничего видеть и знать без вмешательства искусственного
посредника» − символического универсума [8, 470]. Однако знаковая
модель реальности начинает восприниматься человеком как, собственно,
оригинал.
В рамках мифа знаки имеют магико-символический характер.
Документ начинается с фиксации знака на материальном носителе. Таким
первым Документом можно назвать тамгу – закрепленный на любом
матеральном носителе тотемный знак, не только несущий информацию о
власти, правах и владении, но имеющий также сакральную сущность.
Вторая информационная революция (изобретение письменности) открыла
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новую эру в информатике – «бумажную», как назвал ее академик В.М.
Глушков [6], позволила расширить употребление документа, прежде
всего, как носителя информации. Но, как писал Ю.М.Лотман, ложь
вырастает на той же основе, что и информация, и является оборотной
стороной ее социального функционирования [14, 147]. Сакральная
составляющая Документа сохранилась, как сохранились и структуры
мифологического восприятия действительности современным, казалось
бы, «просвещенным» и «рациональным» человеком. Документы и сейчас
черпают силу авторитета не от содержащейся в них информации, а от
иных свидетельств – печати, подписи, особого вида бумаги и т.п.
Документу отведена роль символического регулятора социальных
отношений, а, следовательно, инструмента власти.
Повторяющаяся в регулярном бюрократическом ритме процедура,
абстрагированная от породившего ее административного, культурного,
правового и рационального контекста демонстрирует тенденцию
постепенного превращения в квазирелигиозный ритуал. Документ
приобретает черты культового предмета, а замещение содержания
формой, требующей самодостаточного служения себе, напоминает то, что
классики эволюционизма называли первичной религиозностью −
фетишизмом. Архаическа культура склонна наделять сакральным
значением любой текст, независимо от его носителя и смысла,
предназначения и места фиксации. Сакральным является любое
сочетание знаков, особенно, если оно невразумительно и тем самым
застраховано от профанизации [18, 235-244]. Как и любой элемент
ритуала Документ семиотически многослоен и амбивалентен. Его
амбивалентность проявляется в важности формы и ничтожности
содержания, а также в способности динамически менять эти качества
местами, когда содержание формализуется, а форма выступает как
истинное и единственное содержание.
Документ как орудие угнетения и дезинформации. В общественнополитической практике это приводит к потере Документом значительной
части своих информационно-коммуникационных свойств. Вместо того,
чтобы отражать действительность, Документ ее маскирует. В обществе
начинают доминировать более неформальные способы решения вопросов,
в том числе, в управленческой сфере. По крайней мере, часть проблем,
связанных с «телефонным правом», «блатом», «кумовством» и другими
коррупционными моделями воздействия, коренится именно в
вышеизложенном.
В исторической ретроспективе официальный Документ всегда
вызывал стойкие негативные ассоциации с экономическим и
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политическим угнетением, подавлением личности силой безликого
авторитета власти. Один из факторов его появление связан с
установлением правоотношений между людьми, т.е., он порожден
изначальным недоверием между контрагентами соглашения. По мысли
Ю. Лотмана, появление актового (договорного) документа и западной
правовой системы в своей далекой основе вытекает из древних
магических практик, основанных на договорности, эквавалентности,
взаимности и принудительности [13, 364]. В то время как на Руси, где
появление письменности, христианства и государства было синхронным
процессом, возобладала идея служения «по вере», не требующего
документирования. В этом смысле в древнерусской политической
практике замена ритуала целования креста «крестоцеловальной
грамотой» свидетельствует о несомненном регрессе доверия и прогрессе
права и бюрократии.
Со временем, в условиях растущего недоверия между обществом и
государством, Документ, в самом широком смысле, превращается в
инструмент взаимной дезинформации, причем, прекрасно осознаваемой
обеими сторонами. Это касается не только тоталитарных режимов
прошлого или авторитарных государств настоящего, но и вполне
либерально-демократических (в западном смысле), посколько сущность и
стратегическая цель любого государства, по замечанию Э. де Ясаи,
состоит в «максимизации» власти над обществом и человеком [22, 11].
Документ, будучи инструментом дезинформации и пропаганды, перестает
быть источником информации. Он стремится нивелировать различие
между действительностью и фикцией, правдой и вымыслом, реальным и
желательным. В этих безотрадных условиях остается последовать совету
Х. Арендт и «использовать любую информацию, по меньшей мере,
производящую впечатление правдоподобности» [1, 427]. Но и это далеко
не все: Документ владеет мощным репрессивным потенциалом. Не имея
достаточных правовых оснований для репрессий, власть охотно
использует нарушение неугодным гражданином или гражданским
сообществом бюрократического порядка как повод к преследованиям и
запретам. Если нарушения не было, его всегда можно изобрести,
задокументировать и превратить в реальность по рецептам оруэлловского
«Министерства Правды».
Итоги и перспективы. Слово «традиция», как правило, используется
с
положительными
коннотациями.
«Традиционные
ценности»,
«традиционная семья», «традиционная вера» и т.д. воспринимаются (хотя
уже не везде) как синоним правильного и хорошего. «Традиция
предполагает устойчивость функционирования форм культуры и тем
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самым наличие факторов, которые ее стабилизируют, обеспечивают ее
воспроизводство» [20, 106]. Действительно, без устойчивой стабильности
невозможно никакое продолжительное созидание. Но со временем
традиция стает помехой на пути инноваций, мешает им стать новой
традицией. И, наверное, нет ничего хуже, чем традиция в самой инертной
сфере общественной жизни − делопроизводстве, превратившемся в
грандиозное, лишенное рациональных основ мистическое тайнодействие,
оправдывающее свое существование единственным принципом − «так
принято».
Реформирование ДОУ в современных услових невозможно
исключительно командно-административным путем, без понимания того,
что проблемы-баръеры за сотни лет не разрешались, а накапливались в
виде пирамидально спрессованных слоев. Император Петр I не мог
отучить своих чиновников брать взятки, поскольку в прежней системе
мздоимство было вполне законным вознаграждением за канцелярский
труд − «кормлением». Он даже не мог изменить их привычку каждый раз
переписывать «бумагу» вместо того, чтобы просто составить краткую
опись содержания, ведь так «было принято» в доимперских московских
приказах. Советская власть в 20-е годы никак не могла совладать с
традициями канцелярской жизни «былой» России, несмотря на
«всенародный энтузиазм» разрушения старого мира и строительства
нового.
Современное украинское делопроизводство, судя по всему, никак не
способно разлучится с традициями советского делопроизводства 60-80 гг.
Многие бюрократические практики, введенные в оборот при
«тоталитарном режиме», и не в лучшие его годы, по логике вещей
должны быть аннулированы при торжестве демократии. Тем не менее,
они органически, без общественных дискуссий, без каких-либо попыток
объяснить свою необходимость, продолжили жить в новых исторических
условиях. Огромное количество справок, разрешений, инструкций,
отчетов по самым мелочным вопросам функционируют, подавляя здравый
смысл,
игнорируя
достижения
и
возможности
современной
информационной революции, бесконечно порождая потоки фиктивной
документации. При этом «инициативный» документ, запустивший
«вечный двигатель» того или иного документопотока часто оказывается
выходцем из далеких 20-30-х гг. ХХ в. Некоторые, если не многие,
госучреждения в своей деятельности до сих пор руководствуются
указаниями Госплана СССР, создавая отчетность, имплицитно
ориентированную на обоснование идеологии «развитого социализма».
Потоки внутренней документации преодолевают все разумные пределы,
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неоправданно привлекая большие средства и усилия, а робкие попытки
заменить их электронными документами и электронной коммуникацией,
как это и происходит в коммерческих структурах, встречают яростное
сопротивление «старых специалистов». Но и электронная коммуникация,
как показывает практика, не решает всех проблем, а, скорее, создает
новые. Электронный документ остается Документом. История
повторяется на «новом витке».
Речь идет, однако, не только о технически-организационных
аспектах, но и о проблемах чисто ментального свойства. Советская
политическая система, а с ней и система ДОУ, не была сметена
«всенародной революцией», ее мирно переформатировали и
перезагрузили сами же «системные администраторы». При этом каждый
элемент системы до сих пор помнит «свое место» и чтит «свои
традиции», позволяя изменять реальность лишь таким образом, чтобы
ничего не менялось по сути. Поэтому даже элементарное изъятие того или
иного реквизита из Документа, аннулирование ненужного вида или
ликвидация анахронической делопроизводственной процедуры, − трудно
достижимая задача. Во-первых, для этого необходимо пройти через
сложную систему согласований и обоснований, которые окажутся
спорными и не для всех убедительными. А во-вторых, дело не только и не
столько в советском наследии. «Борьба эта безнадежна в принципе,
поскольку бороться со знаками приходится при помощи все тех же
знаков» [12]. Покушение на Документ психологически невозможно:
учитывая традицию восприятия делопроизводства как тайнодействия, а
Документа как сакрального предмета, это будет равносильно
осквернению святыни. Создается впечатление, что эту освященную
веками пирамиду делопроизводственных проблем проще демонтировать,
чем реформировать. Вот только, что поставить на ее место?
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The article discusses the prospects for reforming the system of office
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О.А. Сивак, Д.О. Тімотіна

НОВІ СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ
Розглянуто сутність і особливості використання сучасних баз
даних в різних сферах діяльності. Визначена перспективність розробки
бази даних для профспілок вищих навчальних закладів. Внесено пропозиції
стосовно побудування моделі бази профспілкової організації для
Маріупольського державного університету.
Ключові слова: база даних, системи управління базами даних,
профспілкова організація.
На сьогоднішній день будь-яка сфера людської діяльності потребує
впровадження новітніх технологій та розробок, які б значно підвищували
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якість роботи відносно оперативності виконання різних процедур та
правильності роботи з інформацією. Тому використання сучасного
програмного забезпечення значно розширює своє поле застосування і
повноправно стає незамінною частиною, додатковою низкою корисних
послуг в межах різноманітних підприємств, установ, організацій.
Важливе місце тут займає електронне діловодство. Цей вид організації
роботи з документами та інформацією означає відсутність необхідності
рукописним способом розмножувати документи, відслідковувати
переміщення документації, контролювати порядок її виконання, що
істотним образом знижує трудовитрати працівників. У цьому напрямку
достатньо широкої популярності досягли електронні бази даних. Треба
сказати, що активна діяльність щодо визначення сприятливих методів
узагальнення, компонування безперервно зростаючого об’єму інформації
призвела до створення на початку 60-х років спеціальних програмних
комплексів, що мають назву «Системи управління базами даних» (або
СУБД).
Розуміння того, яку цінність представляє собою залучення та
направлення сил на розробку електронних баз даних є достатньо
актуальним питанням на сьогоднішній день. Це можна підтвердити
наступним рядом причин. По-перше, за своїм призначенням бази даних є
тим, навколо чого і будується інформаційна система будь-якого
підприємства. По-друге, вдосконалення методик та принципів створення
баз даних формується саме зараз, адже можливості такої інформаційної
технології досить розвинуті. Сьогодні проблемі розробки вдалої бази
даних присвячується велика кількість статей, посібників різноманітного
характеру. Досить тривалий час основним типом були реляційні бази
даних, які на сьогодні вже вважаються класичними. Проте розвиток
інформаційних систем поставив перед сучасними базами такі завдання,
вирішення яких неможливе в межах використання тільки реляційних.
Правильно побудована база даних може забезпечувати багатомашинну
обробку та зберігання великих обсягів інформації, оперативний аналіз
даних, інтеграцію із мережею Інтернет, розмежування доступу
користувачів до інформації за різними параметрами, захист інформації під
час її передачі по мережі тощо. Таким чином, система управління базами
даних надає повний контроль над процесом визначення даних, їх
обробкою та використанням. Система управління також істотно полегшує
обробку великих об’ємів інформації, які зберігаються в багаточисленних
таблицях.
Привабливість напрямку розробки баз даних, як методу
автоматизації тієї чи іншої діяльності, стрімко поповнює свої ряди новими
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науковцями у даній сфері. Цей розвиток сприяє тому, що на даний час
відповідних публікацій існує велика кількість, де кожний науковий
працівник пропонує свої власні розробки для створення електронних баз
даних, які мають різне галузеве (або тематичне) призначення. Серед
вітчизняних діячів у даному напрямку можна виділити М. Білуха,
М. Гаранін, В. Демидов, О. Дзюба, І. Корчемна, С. Кунєгін, С. Левицька,
Ю. Маковецька-Гудзь,
М. Науменко,
О. Осадча,
В. Пархоменко,
В. Ситник, Г. Титоренко тощо. Слід зазначити, що дані науковці
займаються вивченням принципів та методів створення баз даних для
різних сфер. Якщо класифікувати існуючі області застосування баз даних,
а так само оцінити перспективи їх розвитку в даний час, то можна
отримати приблизний список найбільш поширених класів, які отримали
поширення у всіх областях застосування баз даних. В першу чергу сюди
слід віднести документознавчі та діловодні процеси: бази даних,
призначені для обліку документації (загалом бухгалтерської), розробка
продуктів для електронного документообігу. Прикладом останнього є
Приморська районна адміністрація Маріупольської міської ради. В своїй
діяльності (в основному це загальний відділ адміністрації) мають
електронну базу даних, що включає у себе чотири функціональні
можливості:
- перелік розпоряджень голови райадміністрації у поточному році;
- перелік рішень колегії райадміністрації;
- картотека вхідної кореспонденції;
- картотека вихідної кореспонденції.
Тобто ця база призначена для збереження та обліку тієї основної
документації, з якою працює вказаний відділ. Окрім цього, в даному
закладі використовується програма «Кореспонденция – 2003» була
залучена у діяльність з відповідного року. Фундамент, на якому вона
розроблена складає MicrosoftAccess. Загалом вона містить чотири розділи:
«Входящая карточка»; «Исходящая карточка»; «Контроль (количество)»;
«Контроль по исполнителю». Переходячи до кожного з цих розділів,
відкриваються таблиці заповнення. Перед початком роботи з ними,
таблиці необхідно активувати шляхом команди «Представление отчета»,
таким чином, всі зазначені графи таблиці становляться доступними для
введення інформації до них. Якщо взяти до приклада електронну картку
вхідної кореспонденції, яка тотожна до традиційного її варіанту,
позитивна роль її в тому, що є можливим швидкий пошук карток.Не є
необхідним при кожній реєстрації документа вводити назву тієї чи іншої
установи, яка надіслала лист, тому що всі установи Приморського району
представлені у вигляді меню під графою «Кореспондент». Таким же
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чином, перелічені прізвища можливих авторів листів, так можна обрати і
тип документа, а також тип резолюції та відповідального за виконання
документа (всі прізвища в алфавітному порядку).
Іншою сферою застосування виступаєнавчальна. Прикладами є
залучення баз даних тестових завдань при державній атестації бакалаврів
і спеціалістів. Такий досвід відноситься до Київської державної академії
водного транспорту. Широко використовуються зведені бази даних
дисертацій для збереження фундаментальних наукових досліджень.
Лінгвістичний напрям передбачає створення так званих електронних
словників на основі баз даних. Прикладом є Лінгвістична база даних
українських художніх порівнянь. Серед інших сфер можна виділити бази:
з економічної інформації (статистична, кредитно-фінансова);соціальних
даних, що включають відомості про населення і про соціальне
середовище;транспортних систем, довідкові дані для населення та
установ (енциклопедії та довідники, розклади літаків і поїздів, адреси і
телефони громадян і організацій) та в галузі культури і мистецтва.
Вітчизняним прикладом є Національна бібліотека України імені В.І.
Вернадського (НБУВ). Дана установа надає широкі можливості для
створенняфондів головної книгозбірні країни. Бібліотека є власником
найбільшого в Україні рукописного фонду. Основним досягненням
єстворення системи баз даних «Електронний каталог» та «Електронна
справа рукописного фонду ІРНБУВ» на основі уніфікованих методик
опису, форматів,архівних стандартів описування та обліку архівних
фондіві документів, яка була розроблена через ІРБІС-64 [5].
Не менш важливим є визначення сучасного програмного
забезпечення, що за своїми функціональними можливостями пропонує
роботу по створенню та використанню баз даних. Серед таких додатків
можна визначити систему «Парус», система «1С: Предприятие», система
для автоматизації бізнесу Terrasoft, а також BPMonline CRM, SugarCRM
тощо. Система «Парус»є програмою управління даними, спеціально
налаштованої для потреб бухгалтерського, податкового, кадрового обліку,
управління виробництвом та діловими процесами тощо. Популярним є
використання «Парус-Персонал», який значно підвищує ефективність
управління персоналом. Безсумнівною перевагою є можливість
налаштування програми для потреб конкретного підприємства. Програма
складається з окремих модулів, кожний з яких можна розглядати як
окрему програму, але не незалежну, а пов’язану з іншими модулями.
Модулі наступні: Бухгалтерія, Реалізація та склад, Комплекс, Облік
договорів, Комплектування, Заробітна плата та Кадри. Для даної
програми характерна єдина база даних. Система може бути розрахована
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на одного користувачаабо забезпечувати спільну роботу великої кількості
користувачів в обчислювальній мережі. «Парус-Персонал» побудований
за технологією «файл-сервер», при якій дані зберігаються на сервері, а
обробка інформації відбувається на робочою станцією [11].
Система «1С: Предприятие» підтримує роботу з системою
управління PostgreSQL. Робота з інформаційною базою розрахована на
персональну роботу одного користувача або роботу невеликої кількості
користувачів в локальній мережі. У цьому варіанті всі дані
розташовуються в одному файлі, що забезпечує легкість установки та
експлуатації автоматизованої системи. При цьому для роботи з
інформаційною базою не потрібні додаткові програмні засоби. Загалом
система розрахована на: автоматизацію виробничих і торгових
підприємств, бюджетних і фінансових організацій, підприємств сфери
обслуговування; підтримку оперативного управління підприємством;
автоматизацію організаційної і господарської діяльності; ведення
бухгалтерського обліку, звітності;розрахунок зарплати і управління
персоналом тощо [10].
Програми групи Terrasoft виступають ще одним рішенням для
організації роботи малого та середнього бізнесу, що забезпечується
веденням клієнтської бази та повної історії взаємин, облік документів і
угод, планування зустрічей і завдань співробітникам. Функціональні
можливості програми для обліку клієнтів направлені на збереження
інформації про покупців, проведення пошуку і фільтрації бази,
сегментування її з будь-яким критеріям [2].
На основі проаналізованого програмного забезпечення, ядром яких є
створення бази даних можна сказати, що призначення таких розробок має
загальне спрямування для організацій, підприємств, установ. Це
визначається тим, що за основні напрями діяльності береться загальна
документація, бухгалтерія, кадри. Однак слід було б наполягти, що всі
згадані вище програми не призначені для використання їх в межах,
наприклад, професійних спілок (або профспілок), які є важливим
підрозділом будь-якої установи, підприємства. Якщо розглянути проблему
ширше, то не в усіх сферах вважають за необхідне використання баз
даних, куди небезпідставно відноситься діяльність профспілок.
Таким чином, основна проблема на даний момент – це неможливість
автоматизувати роботу профспілкової організації. Основні наукові
дослідження у цій сфері зводяться до методів захисту прав громадян, але
основної проблеми це не вирішує.
Загалом даний осередок представляє собою добровільну громадську
організацію найманих працівників чи студентів. Вона утворюється для
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захисту їхніх трудових, соціально-економічних прав та інтересів. Такі
важливі в першу чергу соціальні функції, як нормування тривалості
робочого дня, надання гарантій в оплаті «лікарняних», забезпечення
своєчасності виплати заробітної плати, безпечних та нешкідливих умов
роботи,відпочинку, забезпечення потребуючих допомоги студентів,
представляють собою достатньо великий обсяг даних, який потребує
оперативного їх використання. Саме це підтверджує, що залучення баз
даних є сучасною вимогою для автоматизування та ефективності вказаних
напрямів діяльності. Однак, якщо переглянути вітчизняні сайти
різноманітних підприємств, навчальних закладів, то можна побачити, що
на даний час розробка баз даних в цю область тільки почала входити (в
організаційно-розпорядчу
документацію,
робочі
програми
та
перспективні плани роботи профспілок). Тобто необхідність в
електронній організації даних стала зрозумілою лише нещодавно. Окрім
цього, певна кількість баз даних побудована на додатку MicrosoftExcel. Це
простий перелік прізвищ членів профспілки, з вказаними даними про їх
дату народження, місце проживання, робочий/мобільний номер телефону,
дату вступу до профспілки та назва посад. Такий варіант не є
повноцінною базою даних, а виступає лише зберігачем основної
інформації про працівників, що входять до професійної спілки. Загалом,
якщо розглянути існуючі бази даних для профспілок, до яких все ж такі
існує доступ через мережу Інтернет, то треба зазначити, що їх можна
розподілити на три окремі види:
1. База даних учасників профспілки.
2. База даних потребуючих працівників/студентів.
3. База даних, яка об’єднує у собі ці дві категорії.
Створення бази даних щодо членів профспілки передбачає виконання
наступних організаційних етапів:
- аналіз стану та організація однакового підходу до створення бази членів
профспілки в первинних профспілкових організаціях;
- оцінка технічної готовності до впровадження бази;
- розробка бази даних;
- складання електронних списків членів профспілки;
- інструктаж голів профспілкових комітетів, профспілкового активу, що
безпосередньо обслуговує таку програму;
- регулярне коригування персональних даних та чисельного складу членів
профспілки;
- використання електронного банку даних для повсякденної практичної
роботи.
Як бачимо, всі вказані етапи взаємозалежні один від одного, а тому є
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необхідними для ефективної роботи з базою даних. Необхідно доповнити,
що сам процес створення бази може бути виконаний різними варіантами:
- проектування і реалізація бази власними силами;
- придбання пакету прикладних програм;
- аутсорсинг, або делегування функцій та повноважень щодо створення
бази зовнішнім організаціям [6].
Розглянемо приклади вказаних баз даних. Розробка бази для членів
профспілки передбачає знаходження відповідей на такі питання, як
визначення кругу осіб, які будуть користуватися нею та визначення
основних завдань, які ця база буде здатна вирішувати. Для такого виду
бази завдання є наступними: ведення картотеки облікових карток членів
профспілки, облік прийому, зняття з обліку, облік змін щодо роботи і
посади кожного з членів профспілки та отримання відомостей про
чисельний та якісний склад профспілкової організації за різними
критеріями через запити.
Серед показників, які складають основу створення реляційних
таблиць для бази даних є наступні: незмінні позиції облікової картки
члена профспілки: номер членського квитка, ПІБ, дата народження,
основна професія, дата вступу до профспілки тощо; класифікатор видів
освіти: порядковий номер, найменування виду освіти; змінні позиції: дата
заповнення картки, найменування підприємства (установи), зміни щодо
посад; прийняття на облік, зняття з обліку, внески.
Основу створюваних об’єктів цієї бази даних (запитів, звітів, форм)
складають картотека облікових карток членів профспілки, звіти, рапорти,
довідки про кадровий склад профспілкової організації.
Таблицями в даному випадку виступають: «Члени профспілки», «Освіта»,
«Прийом», «Зняття з обліку», «Переміщення». Головною таблицею є
«Члени профспілки», якій підпорядковуються «Прийом» та «Зняття з
обліку», ключовим полем в них виступає номер членського квитка. Тип
зв’язку один до багатьох, бо кожен член профспілки може багаторазово
ставитися на облік. Другий зв’язок – головна таблиця «Члени
профспілки», а підпорядкована ній – «Переміщення», адже кожен учасник
профспілки може бути багаторазово переміщений за місцем роботи та
посади [9].
Другим прикладом є досвід Московського державного університету,
в межах якого діє і виконується Положення, що визначає порядок
формування бази даних потребуючих студентів. Студентам, що включені
до даної бази, виплачується щомісячна матеріальна допомога з коштів
Уряду м. Москви та виявляється інша адресна підтримка.
Така база даних включає основну інформацію про студентів, що
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навчаються у вказаному університеті на денному відділенні і гостро
потребують регулярної матеріальної допомоги. Підставою для подачі
заяви про включення до бази можуть служити важке матеріальне або
сімейне становище студента, стан його здоров’я, а також інші причини.
Головними складовими елементами бази є студенти-сироти;
студенти-інваліди; студенти з багатодітних сімей; студенти, які мають
дітей; студенти-чорнобильці; студенти, які мають батьків-інвалідів,
батьків-пенсіонерів; студенти з неповних сімей; студенти, які не
одержують стипендію; студенти, що знаходяться на диспансерному обліку
з хронічними захворюваннями [3].
Для включення в базу студентам необхідно заповнити в профспілці
факультету Карту соціальної забезпеченості студента, подати особисту
заяву та оригінали документів, що підтверджують право на отримання
допомоги. Відомості, за допомогою яких створюється база даних
наступні: ПІБ студента, дата народження, громадянство, паспортні
відомості, номер телефону, факультет, назва групи, курс, номер
студентського квитка, номер профспілкового квитка, рік вступу до вузу,
навчання на бюджеті/контракті, адреса проживання, склад родини, стан
здоров’я, дата заповнення Картки.
Окрім цього, треба зазначити, що дана база постійно оновлюється.
Це забезпечується шляхом перереєстрації всіх студентів на початку
кожного семестру. Протягом даної процедури студенти звертаються до
профкому факультету, пишуть на зворотному боці своєї Карти або на
чистому аркуші паперу нову заяву і знову подають документи (якщо
термін дії старих минув). У випадку, якщо в матеріальному, сімейному
стані або стані здоров’я студента, раніше включеного до бази, відбулися
зміни, він зобов’язаний заповнити Карту соціальної забезпеченості
заново. Така послідовність дії по роботі з базою даних забезпечує її
надійність, корисність, достовірність та повноту інформації для
подальшого прийняття рішень.
Отже, спираючись на концепції вище проаналізованих баз для
профспілок за різним функціональним призначенням, авторами даної
наукової роботи була розроблена власна база даних, яка розрахована для
практичного використання в межах профспілкових комітетів
Маріупольського державного університету.
Головними критеріями, які були прийняті до уваги при створенні
бази даних стали достовірність, своєчасність, повнота та корисність
інформації для прийняття рішень. Електронна база профспілки повинна
володіти наступними властивостями:
- надійність
–
передбачає
гарантування
збереженості
та
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доступностіінформації (даних)за будь-яких умов, забезпечення їх
ефективного захисту від несанкціонованого доступу;
- можливість росту – масштабованість, розширення;
- ступінь автоматизації різних напрямків діяльності;
- інтуїтивність інтерфейсу – можливість користувача розібратися в
інтерфейсі без опису;
- можливість інтеграції з електронним документообігом – реалізація
функції документообігу в системі;
- адаптованість до змін [7].
У роботі профспілкового комітету дуже гостро стоїть питання щодо
обліку його членів. Передусім, це пов’язано з великими обсягами
інформації, що необхідно обробляти. В середньому, кількість членів
профспілки в вищому навчальному закладі може сягати 5-10 тисяч
учасників. А якщо сюди додати постійні зміни щодо студентів та
працівників,то робота з документацією потребує багато часових та
фізичних витрат у працівників комітету. Все це визначає, що залучення
баз даних для обліку та аналізу діяльності профспілкового комітету ВНЗ є
важливим [4; 8]. Основним джерелом наповненості бази даних
інформацією є створення, у першу чергу, облікових карток для студентів
та працівників, які вони повинні заповнити при вступі на роботу/навчання
в Маріупольський державний університет. Приклад такої картки
представлений на Рисунку 1. Через те, що відомості працівників і
студентів мають певні відмінності, для зручності було розроблено окремі
картки для цих двох категорій.

Рис. 1. Облікові картки профспілки для студентів та працівників
Створенню бази даних передує її проектування. Саме в процесі
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проектування встановлюються основні параметри та характеристики
майбутньої автоматизованої системи. Даний етап передбачає визначення
кола користувачів [1]. Ними загалом є голови та працівники
профспілкових комітетів, члени профспілки. Основні завдання, які
повинні бути взяті до відома при розробці бази – це захист прав та
інтересів студентів і співробітників, організація культурно-масових
заходів для членів профспілки, надання матеріальної допомоги
потребуючим учасникам профспілки тощо. Окрім цього, треба зазначити,
що база направлена на реалізацію тих напрямів діяльності профспілки,
що пов’язані саме з інформаційним забезпеченням її роботи. В цей
комплекс входить використання такої документації, як облікові картки,
протоколи засідань профспілки, дані про пільги щодо співробітників
тощо.
Основні завдання, які призначена виконати запропонована база
даних наступні:
- аналіз учасників профспілки по визначеним критеріям (по
факультетам, кафедрам, групам);
- облік матеріальної допомоги щодо учасників профспілки;
- облік пільг членів профспілки;
- облік заходів, організованих профспілковим комітетом, та членів
профспілки, які взяли участь у цих заходах.
Алгоритм проектування бази включає у себе створення загальної її
структури та з’ясування інформаційних об’єктів. База складається з 16
таблиць, саме таблиці є головним зберігачем її об’єктів. Така кількість
таблиць зумовлена тим, що в одній базі зберігається різнопланова
інформація як про студентів, так і про співробітників закладу.
Інформаційними об’єктами для бази профспілки МДУ є Працівники,
Студенти, Аспіранти, Факультети, Спеціальності, Форма навчання,
Посади, Кафедри, Пільги (студенти), Пільги (працівники), Діти
працівників, Матеріальна допомога, Причина допомоги, Освіта, Адреса
проживання (студенти), Адреса проживання (працівники).
Наступною стадією є визначення структури кожної з таблиць,
виокремлення незмінних, ключових реквізитів та присвоєння кожній
графі таблиці відповідного типу даних (текстовий, поле МЕМО, дата та
час, числовий тощо).
Головними таблицями є «Працівники», «Студенти» та «Аспіранти».
Вони відображають загальну інформацію про даних членів профспілки,
чому сприяють інші допоміжні таблиці. Структура «Працівники»
наступна: Код працівника, ПІБ, Стать, Дата народження, Посада, Освіта,
№ профспілкового квитка, Пільги, Факультет, Кафедра, Телефон,
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Додатково (інформація про дітей). Структура таблиці «Студенти» включає
у себе: Код студента, ПІБ, Рік вступу до ВНЗ, Спеціальність, Факультет,
Група, № студентського квитка, № профспілкового квитка, Пільги, Форма
навчання, Адреса проживання, Телефон. Структура останньої таблиці
містить такі поля, як Код аспіранта, ПІБ, Стать, Дата народження, Освіта,
№ профспілкового квитка, пільги, Факультет, Кафедра.
Основними ключовими полями в нашому випадку є Код працівника,
Код студента, Код факультету, Код освіти, Код посади, Код спеціальності,
Код кафедри. Після даної процедури ми визначили основні існуючі
зв’язки між таблицями та тип зв’язку (загалом, це зв’язок «один до
багатьох»).
Поетапна реалізація проекту бази даних для профспілки МДУ
здійснювалась за допомогою додатку Мicrosoft Access, спираючись за
простоту використання даного програмного продукту. Для ведення бази
даних було розроблено форми, що дозволяють вводити, видаляти та
корегувати зміст записів таблиць. Зв’язки між таблицями можна побачити
на наведеному нижче Рисунку 2.

Рис. 2. Схема даних БД «Профспілка МДУ»
Отже, загальне призначення баз даних – це зберігання, обробка,
проведення розрахунків, сортування та представлення будь-яких масивів
даних за різними критеріями. Незважаючи на широкий спектр їх
використання, на сьогодні все ж таки залишаються певні напрямки
діяльності, які не автоматизуються, хоча цей процес значно активізував би
оперативність виконання тих чи інших завдань. Сюди відноситься
організація діяльності профспілок. Підходи до впровадження машинної
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бази даних залежать від виду та розміру профспілкової організації.
Таким чином, узагальнюючи вищевикладений матеріал, треба
сказати, що використання одних лише баз даних не здатне забезпечити
формування цілісної інформаційної системи, особливо коли профспілка
має територіально відособлені підрозділи. У таких випадках доцільно
використовувати програмні продукти, які поєднують у собі функції
зберігання, обробки, передачі даних та інші функції, що інтегрує в собі
наступні основні технології:
бази даних документів; систему
тиражування даних; засоби захисту даних; систему електронної пошти;
засоби календарного планування; засоби розробки додатків; технології
Інтернет. Використання інформаційних технологій для управління
профспілки робить діяльність цього підрозділу більш автоматизованою за
рахунок підвищення її керованості й адаптованості до сучасних потреб
суспільства.
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Л.В. Божук

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ І СЕРВІСИ ІНТЕРНЕТ
В РОБОТІ АРХІВІВ УКРАЇНИ
Проаналізовано діяльність державних обласних архівів України як
своєрідної інформаційної системи, яка не лише забезпечує постійне
накопичення фонду як ресурсу інформації, але й здійснює його аналітикосинтетичну обробку, вдосконалює залучення до наукового й культурного
обігу суспільно важливої інформації. Охарактеризовано інформаційні
ресурси і сервіси Інтернет в роботі державних архівів України, зроблено
висновок, що вони є потужні електронними довідниками і в міру наявних
можливостей намагаються забезпечити всім членам українського
суспільства умов рівного, нічим не обмеженого доступу до
документальної ретроспективної інформації.
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Ключові слова: архів, Національний архівний фонд, архівний
інформаційний ресурс, Інтернет-ресурс, веб-сайт архіву.
Одними з головних характеристик сьогодення є стрімке зростання
темпів глобалізації, що розпочалося ще у ХХ ст. та перехід до
постіндустріального
інформаційного
суспільства.
Найвагомішим
фактором розвитку сучасного суспільства стає інформація. Інформація та
інформаційні ресурси постають поруч і навіть випереджають за своєю
значущістю такі найважливіші види ресурсів сучасного суспільства як
матеріальні та енергетичні. Саме інформація у періоди активних
перетворень стає найважливішою для людства і є основним аргументом
перед викликами сучасності, перспективним фактором суспільного
розвитку. Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери
суспільного життя і в діяльність органів державної влади та органів
місцевого самоврядування визначається одним із пріоритетних напрямів
державної політики сьогодення.
Значною часткою
інформаційних ресурсів, за твердженням
науковців, є документи, що зберігаються в архівах, музеях, бібліотеках,
банках даних тощо. Відтак за умови переходу до інформаційного
суспільства створюється нове розуміння архіву як суб’єкта інформаційних
процесів. Основне завдання діяльності архівів таким чином полягає не
лише в обліку та зберіганні архівних документів, але – в розповсюдженні
ретроспективної, поточної інформації в просторі й часі. Архіви, постійно
здійснюючи інформаційну діяльність з метою забезпечення суспільства
ретроспективною інформацією, створюють і забезпечують умови для
всебічного використання відомостей, що містяться в документах
Національного архівного фонду [3, 51–52].
Головною функцією архівної справи «як складової документноінформаційної сфери життя суспільства є посередництво між
утворювачами і споживачами ретроспективної документної інформації»
[4, 117]. А відтак, – основними процесами в архівній справі є фізичне
збереження архівних документів, облік та забезпечення доступу
(безпосереднього та інтелектуального) до них.
На нинішньому етапі розвитку архіви все більше набувають рис
інформаційної системи, визначають власні інформаційні ресурси як
організаційно впорядковані сукупності ретроспективних документів у
традиційній та електронній формі, функцією яких є зберігання, пошук та
видавання архівної інформації.
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Сучасною архівознавчою наукою архів визначається як
«спеціалізована установа (структурний підрозділ), призначена для
забезпечення потреб суспільства у ретроспективній документальній
інформації, що організує зберігання архівних документів та користування
ними» [1]. Подальше розроблення та впровадження в Україні архівної
термінології знайшло відображення в ДСТУ 2732-94 «Діловодство й
архівна справа. Терміни та визначення понять» (195 термінів – лише
основних лексичних одиниць, пов’язаних з теорією і технологією
діловодства й архівної справи). Згідно ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й
архівна справа. Терміни та визначення понять» архів – установа чи її
структурний підрозділ, що організує і забезпечує відбирання,
нагромадження архівних документів, їх облік, зберігання, користування
ними [2, 11].
Отже, в сучасному суспільстві архіви постійно здійснюють
інформаційну
діяльність
з
метою
забезпечення
суспільства
ретроспективною інформацією, тобто створюють умови для всебічного
використання відомостей, що містяться в документах Національного
архівного фонду. Володіння достовірною та актуальною інформацією
поряд з умінням ефективно використовувати адекватні методи її збирання,
аналізу і надання є основою успішною діяльності державних інституцій,
самоврядних організацій, підприємств й установ будь-якої організаційноправової форми. У зв’язку з цим, сьогодні архіви є установами, що не
лише забезпечують постійне накопичення багатства фонду як ресурсів
інформації, а й здійснюють ґрунтовну аналітичну роботу з фондом,
проводять її обробку та вдосконалюють залучення до наукового та
культурного обігу за рахунок дослідження та організації знання, його
структурування з урахуванням нових вимог. Архів як своєрідна
інформаційна система, не лише забезпечує постійне накопичення фонду
як ресурсу інформації, але й здійснює його аналітико-синтетичну обробку,
вдосконалює залучення до наукового й культурного обігу суспільно
важливої інформації. Архіви України – Національний архівний фонд
(НАФ) – є складовою частиною української і світової історико-культурної
спадщини. Уперше правове поняття НАФ як однієї з найбільших
національних цінностей зафіксував Закон України «Про Національний
архівний фонд і архівні установи» (1993 р.) [5].
НАФ є глобальною складно структурованою системою, складовою
української й світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів
суспільства, перебуває під охороною держави і призначений для
задоволення інформаційних потреб суспільства і держави, реалізації прав
та законних інтересів кожної людини. Проблеми актуалізації архівних
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інформаційних ресурсів в Україні, використання новітніх форм
репрезентації архівної інформації в мережі Інтернет досліджували,
зокрема, українські науковці Г. Боряк, Л. Дубровіна, А. Кисельова, І.
Матяш, Н. Меньківська, К. Новохатський, Н. Христова, Л. Юдіна та ін.
Досить детально питання організації інтелектуального доступу до
інформаційних ресурсів НАФ з використанням як традиційних видів
довідкового апарату (описи, каталоги, путівники, огляди, покажчики
тощо) так і нових (електронні бази даних облікового та тематичного
характеру, електронні версії реєстрів описі тощо) розглядає у своєму
дисертаційному дослідженні Л. Юдіна [6]. Достатньо ґрунтовні
дослідження стосовно створення Археографічного реєстру національної
архівної спадщини України та основних форм репрезентації архівних
інформаційних ресурсів в мережі Інтернет належать Г. Боряку [7; 8; 9].
Проблемам формування електронних архівних ресурсів, створення та
наповнення веб-сайтів державних архівів установ, веб-порталу «Архіви
України» присвячене дисертаційне дослідження А. Кисельової «Архівні
ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ,
перспективи» (2005 р.), а також низка інших її робіт з означеної
проблематики [10; 11; 12; 13]. Зокрема, у своїй дисертації А. Кисельова
простежує історію становлення архівних веб-сайтів у провідних державах
світу, й в Україні, досліджує особливості функціонування веб-сайтів
архівних установ, види інформаційних ресурсів архівної сфери, структуру
та перспективи їх розвитку [10]. Важливо, що науковець визначає низку
аспектів розвитку веб-сайтів державних архівів України в напрямі
трансформації їх у комплексні документально-інформаційні центри.
Заслуговує на увагу, в зазначеному контексті, й науковий доробок Т.
Боряк «Електронний ресурс «Архіви України» як інструмент доступу до
національної документальної спадщини». Дослідниця розглядає
інформаційний ресурс веб-порталу «Архіви України» як інструмент
доступу та популяризації національної документальної, передовсім
архівної, спадщини України. Автор окреслює можливості для
інтелектуального
доступу
до
документів
НАФ
користувачів
ретроспективної архівної інформації шляхом використання Інтернетресурсу [14]. Цілком погоджуємося з висновками дослідниці, про те, що
сучасне інформаційне суспільство є залежним від інформації, а отже, вебпортал «Архіви України», з одного боку, надає можливість познайомитися
з документальною спадщиною України, а з іншого, «наближає архіви до
потреб сучасного користувача та суспільства в цілому».
Отже, архівні установи та інформаційні ресурси, які вони
зберігають, відіграють важливу роль у формуванні інформаційного
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суспільства в Україні, забезпечують історико-культурну єдність держави,
що є підґрунтям її економічного зростання, успішних політичних реформ
та зміцнення її міжнародних зв’язків, у тому числі шляхом репрезентації в
глобальній інформаційній мережі документального надбання української
держави. Інформаційні послуги в задоволенні потреб споживачів у
соціально значущій ретроспективній документальній інформації архів
задовольняє на основі «інформаційного ресурсу – сукупності документів
у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо)».
Інформаційним ресурсом архівів України є НАФ. Оптимізація
формування НАФ та зберігання документів, захист національних
інтересів в архівній справі, вирішення проблем оперативного і
повноцінного доступу до архівної інформації, актуалізація інформації, що
міститься в документах, та прискорення залучення її до суспільного обігу,
інтеграція документальних ресурсів у світові інформаційні мережі стають
можливими завдяки інформатизації архівної справи. Серед пріоритетних
завдань в інформатизації архівної справи, варто виокремити такі, як:
створення системи електронних архівних довідників, взаємопов’язаних
електронних каталогів, комп’ютерних баз даних та інформаційних систем,
що дозволять сформувати інтегровані дані архівної документальної
інформації про склад і зміст архівних фондів; вирішення проблеми
забезпечення збереженості фондів і зберігання інформації з
використанням комп’ютерних технологій, страхового копіювання,
формування повнотекстових баз даних, публікування документів,
організація ринку інформаційних продуктів і послуг, що передбачає
безпосередній доступ до архівних документів тощо. Саме в контексті
розвитку відкритого суспільства маємо характеризувати діяльність архівів
України в плані репрезентації архівних інформаційних ресурсів в мережі
Інтернет, зокрема й через створення веб-сайтів архівних установ.
Веб-сайт розглядається як документно-інформаційна система (йому
притаманні всі ознаки такої системи у класичному розумінні: наявність
масиву документів, засобів інформаційного пошуку, технікотехнологічних засобів фіксування, зберігання та представлення
інформації), що існує у вигляді організованої сукупності електронних
документів та їхніх зв’язків. Веб-сайт архівної установи умовно можна
назвати новим видом архівного довідника – комплексним електронним
довідником оперативного характеру. Можливості такого довідника досить
широкі: він може включати описову (повідомлення, хроніка, огляд тощо),
бібліографічну та археографічну (каталоги, покажчики, списки, переліки),
едиційно-текстову (публікація джерел та наукових ресурсів),
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зображувальну (зокрема й кіно-фото ресурси) інформацію, у т. ч. й
краєзнавчого змісту, бази даних тощо.
В Україні офіційний веб-сайт Укрдежархіву (Держкомархів України
до 2010 р.) створено 24 грудня 2000 р. відповідно до Указу Президента
України від 31 липня 2000 р. № 276а/2000 «Про заходи щодо розвитку
національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та
забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» та
Розпорядження Президента України від 2 вересня 2000 р. № 273/2000-рп
«Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної справи» як основний
державний інформаційний ресурс глобальної комп’ютерної мережі
Інтернет в архівній галузі та архівній інформатизації [4]. Веб-сайт
Укрдежархіву в розділі «Архіви України» містить перелік архівних
установ, а саме: Укрдержархів, УНДІАСД, 11 центральних державних, 28
місцевих, 14 галузевих державних архівів, відомчих архівних установ
(НАН України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство
культури і туризму) та надає можливість переходу безпосередньо до
сторінки кожної установи.
Пріоритетним завданням в діяльності архівів є робота зі зняття
обмежень на доступ до секретних архівних документів, що не містять
державної таємниці. Зазначена інформація знаходиться у відкритому
доступі веб-сайту Укрдержархіву в розділі «Звітна інформація» рубрики
«Розсекречення архівних матеріалів». Так зазначається, що впродовж
лише 2010–2012 рр. кількість секретних справ, що знаходяться на
зберіганнях в держархівах зменшилася майже вдвічі і станом на
01.01.2013 р. кількість секретних справ, що знаходяться на зберіганнях в
державних архівних установах України становить 79105 одиниць
зберігання (0,19% від загальної кількості одиниць зберігання) [6].
Отже, в сучасному інформаційному суспільстві важливими
аспектами є відкритість суспільства і вільний доступ до інформації.
Відтак, державні архіви України, керуючись принципами демократичної і
соціально правової держави та в міру наявних можливостей, намагаються
забезпечити всім членам українського суспільства умови рівного, нічим
не обмеженого доступу до документальної ретроспективної інформації. У
сучасному суспільстві існує велика кількість спеціалізованих установ, які
тою чи іншою мірою, у той чи інший спосіб, здійснюють інформаційну
діяльність, включаючи й інформаційне обслуговування. До таких установ,
поряд з бібліотеками, службами НТІ, рекламними фірмами, музеями,
книжковими магазинами, видавництвами, статистичними службами,
кінопрокатом,
радіотелевізійними,
відео-службами,
службами
інформаційних брокерів тощо, відносяться й архіви.
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В останні десятиріччя, у зв’язку з впровадженням новітніх
інформаційних технологій, помітно стираються відмінності між
послугами, які надають різноманітні інформаційні установи. Оскільки
значна частина з них використовує Інтернет-ресурси, то для них
важливою формою стає демонстрація: музей демонструє свої експозиції,
бібліотека – книжкові фонди, видавництво – продукцію, що випускається,
архів – рідкісні й унікальні документи. Наявність у кожного державного
архіву офіційного веб-сайту є невід’ємною складовою його інформаційної
діяльності. Загалом можна виокремити три основні елементи (форми)
представлення інформаційних ресурсів на веб-сайті архіву:
1. Інформативні сторінки веб-сайту – огляди фондів архіву, описи
каталогів, картотек і покажчиків, які є в архіві.
2. Електронні довідники різноманітних жанрів і видів – путівники,
анотовані реєстри описів тощо.
3. Цифрові зображення документів – у вигляді електронних виставок
(виставок он-лайн).
4. Власна науково-інформаційна робота працівників архіву – наукові
публікації, дослідження.
Характерним для більшості архівних веб-сайтів є те, що практично
на кожному з них подано інформацію про фонди. На веб-сайтах обласних
архівів України характеристика складу фондів розміщена у рубриках
«Фонди», «Склад фондів», «Склад та характеристика фондів», «Огляди
фондів». Крім того, на сайтах деяких архівів подається характеристика
фондів у розгалуженому вигляді. Проблемним виявився пошук огляду
фондів на сайтах Державного архіву Харківської області, Державного
архіву Полтавської області, Державного архіву Кіровоградської області,
оскільки огляди фондів поміщені в окремі розділи сайту, наприклад,
«Науково-довідковий апарат» або «Довідкова робота».
Важливим елементом представлення наявного в архівах
документального ресурсу є створення електронних фондових каталогів.
Попри те, що в архівних установах України різноманітні інформаційні
матеріали існують переважно на традиційних носіях, на веб-сайтах
архівів вони є доступними в електронному вигляді. Серед таких
документів: путівники, огляди, покажчики, анотовані реєстри описів, бази
даних, що виконують функції довідників. Відповідно до «Правил роботи
архівних установ України» архівні довідники можуть вестися в
електронній формі з метою забезпечення оперативного, багатоаспектного
пошуку архівної інформації та виведення її на екран дисплея, паперовий
носій та у файл (у тому числі в режимі віддаленого доступу).
Інформаційною основою комп’ютеризованого довідкового апарату є зміст
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описових статей на усіх рівнях архівного описування, а також ключові
слова та рубрикатори [14, 111].
Основними видами путівників є: путівник по фондах архіву,
тематичний путівник по фондах архіву, короткий довідник по фондах
архіву, путівник по архіву, путівник по аудіовізуальних документах (за
видами документів) архіву. Вид путівника та його структура визначаються
за його цільовим призначенням. Аналіз веб-сайтів державних архівів
показав, що путівники по архіву є у відкритому доступі на сайтах майже
всіх обласних державних архівів України, за виключенням архівів
Полтавської, Чернівецької, Чернігівської областей [25; 30; 31].
Наступний вид архівного інформаційно-аналітичного документа,
який може бути розміщено на веб-сайті архіву – анотований реєстр описів
– архівний довідник, що містить систематизований перелік описів справ зі
стислими анотаціями документів і призначений для розкриття їх змісту.
Анотований реєстр описів як елемент веб-сайту архіву виявлено на
інтернет-сторінках переважної більшості архівів, зокрема: Державного
архіву Волинської області (Анотований реєстр описів / Фонди періоду до
1939 року; Анотований реєстр описів фондів органів і організацій
Компартії України (1939-1991).), Державного архіву Дніпропетровської
області (Реєстр описів фондів радянського періоду і незалежності),
Державного архіву Житомирської області (Фонди дорадянського періоду),
Державного архіву Закарпатської області (Анотований перелік описів
фондів угорського походження берегівського підрозділу Державного
aрхіву Закарпатської oбластi до 1918/1919 рр. – та за 1938–1944/1945 рр.),
Державного архіву Кіровоградської області (Том І. Фонди періоду до 1917
року; Том ІІ. Фонди періоду після 1917 року Кн. 1 та Кн. 6), Державного
архіву Миколаївської області (Т. 1. Фонди дорадянського періоду),
Державного архіву Одеської області (Дорадянський період), Державного
архіву Черкаської області (Том 1: Фонди дорадянського періоду; Том 2:
Кн. 1. Фонди періоду після 1917 р.). Не виявлено анотованих реєстрів
описів на веб-сайтах Херсонського та Хмельницького обласних архівів
[27; 28].
Ще одним видом інформаційно-аналітичного документа є архівний
покажчик, який може виступати самостійним архівним довідником або
елементом довідкового апарату до архівного довідника. Основними
видами покажчиків є: тематичні, предметні (різновиди – іменні та
географічні),
хронологічні.
Покажчики
бувають
також
внутрішньофондові, міжфондові, міжархівні. Розміщені на веб-сайтах
державних архівів України архівні покажчики виявлено не на всіх сайтах
державних архівів. Однак навіть ті сайти, які мають рубрику
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«Покажчики», доступу до вказаних у ній покажчиків не мають – наявні
тільки бібліографічні описи і, в кращому випадку, короткі анотації
покажчиків. Лише на сайті Державного архіву Миколаївської області,
крім покажчиків, розміщено списки фондів («Списки фондів, що
зберігаються в архівних секторах районних державних адміністрацій
Миколаївської області», «Списки фондів, що зберігаються в архівних
відділах міських рад Миколаївської області», «Списки фондів трудових
архівів Миколаївської області») []. Таким чином, останній вид
інформаційного архівного ресурсу – покажчики – не є достатньо
висвітленим на сайтах дежавних архівів України.
До сучасних методів репрезентації архівної інформації відносяться
також організація виставок архівних документів, які функціонують у
мережі Інтернет в режимі виставок on-line. Виставки, як важливий напрям
PR-технологій
архіву
в
сучасному
соціально-комунікаційному
середовищі, розраховані на всі три види взаємодії з оточуючим
середовищем:
зовнішньосистемним,
внутрішньо-системним
та
міжсистемним. На Інтернет-сайті Держкомархіву України розташовані
постійно діючі документальні виставки on-line, які класифікуються за
такими рубриками: автограф української історії, голодомор, історія
державності, радянський тоталітаризм, вибори, персоналії, Друга світова
війна, Чорнобиль, пам’ятні дати, катастрофи в архівах, різне,
документальні виставки on-line регіональних архівів, бібліографічні
виставки Фонду Президентів України. Для зручності користування
соціально значущою ретроспективною документною інформацією на
Інтернет-сайті Держкомархіву України розміщено тематичний покажчик
виставок та окремих розділів.
Так, до Дня пам’яті та примирення й 70-ї річниці Перемоги над
нацистською Німеччиною на веб-порталі Укрдержархіву та на веб-сайтах
всіх державних обласних архівів України були розміщені документальні
виставки он-лайн. Зокрема, такі виставки нами були виявлені на сайтах:
Державного архіву Дніпропетровської області («Цей день ми наближали,
як могли), Державного архіву Миколаївської обл. («Миколаївщина під час
другої світової війни») Державного архіву Львівської області (виставка
«Дух, що тіло рве до бою»), Державного архіву Одеської області
(виставка «Герої Одещини»), Державного архіву Сумської області
(виставка «Звільнена в боях та праці»), Державного архіву Черкаської
області (виставка «Доля неповнолітніх жителів Черкащини в період
Великої Вітчизняної війни»), Державного архіву Чернівецької області («У
пам’ять про героїзм та патріотизм наших предків) тощо.
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Отже, організація документальних он-лайн виставок посідає
важливе місце в інформаційній діяльності сучасних архівів. Адже завдяки
такій роботі архіви відкривають свої інформаційні ресурси для широкого
загалу, стають ближчими до суспільства.
Таким чином, аналіз інформаційних Інтернет-ресурсів державних архівів
України дає підстави зробити висновок, що на сьогодні вони є досить
потужними електронними довідниками та в міру наявних можливостей
намагаються забезпечити всім членам українського суспільства умови
рівного, нічим не обмеженого доступу до документальної
ретроспективної інформації.
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Проанализирована деятельность государственных областных
архивов Украины как своеобразной информационной системы, которая
не только обеспечивает постоянное накопление фонда как ресурса
информации, но и осуществляет его аналитико-синтетическую
обработку, совершенствует вовлечение в научный и культурный оборот
общественно важной информации. Охарактеризованы информационные
ресурсы и сервисы Интернет в работе государственных архивов
Украины, сделан вывод, что они являются мощными электронными
справочниками и в меру имеющихся возможностей пытаются
обеспечить всем членам украинского общества условий равного, ничем не
ограниченного доступа к документальной ретроспективной информации.
Ключевые слова: архив, Национальный архивный фонд, архивный
информационный ресурс, Интернет-ресурс, сайт архива.
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The article analyzes the activity of state regional archives Ukraine as a
kind of information system that not only provides constant accumulation fund
as a resource of information, but also provides its analytic-synthetic
processing, improving the involvement of scientific and cultural circulation
socially important information. The characteristic information resources and
Internet services in the state archives of Ukraine, concluded that they are
powerful electronic directory and as available opportunities try to provide all
members of Ukrainian society an equal, unrestricted access to retrospective
documentary information.
Keywords: Archive, National Archive Fund, archival information resource,
Internet Resource, a website archive.
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С.В. Литвинська

РОЛЬ ВЕБ-ПОРТАЛУ «АРХІВИ УКРАЇНИ» У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
КОМУНІКАЦІЙНОГО КАНАЛУ З ВЕБ-САЙТАМИ АРХІВНИХ
УСТАНОВ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ
У статті описано специфіку інформаційного наповнення вебпорталу «Архіви України». З’ясовано його роль як комунікаційного каналу
з веб-сайтами архівних установ України та зарубіжжя.
Ключові слова: веб-сайт, веб-портал, комунікація, інформація,
контент.
Веб-сайт як новий сучасний вид комунікації перебуває в полі зору
науковців із моменту свого виникнення. Цінність веб-сайтів зумовлена
комплексністю електронних документів, яка не досягається традиційним
виданням. Веб-портал є різновидом веб-сайту, що надає користувачам
великий обсяг багатоаспектного контенту, різноманітні інтерактивні
сервіси й посилання на інші веб-сайти. Головним завданням створення
архівних порталів є надання загальної довідкової інформації про архівні
документи і архіви, постійне інформування про архівну діяльність,
сприяння пошуку архівних документів і здобуттю архівних послуг,
взаємне інформування архівістів і обговорення професійних архівних
питань, популяризація архівної справи, формування позитивного іміджу
архівів у суспільстві.
Веб-портал Державної архівної служби України «Архіви України»
було створено 24 грудня 2000 р. [1]. Провідний сучасний науковець Г.
Боряк вважає, що веб-портал «Архіви України» Державної архівної
служби України виник у результаті комплексу організаційно-правових
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заходів, пов’язаних з інформатизацією архівної галузі, і на сьогодні є
потужним профільним інформаційним ресурсом, який містить величезний
масив різнопланових відомостей про документальну спадщину України
[3]. Наразі веб-портал став ефективним інструментом для громадян та
організацій не лише в отриманні публічної та суспільно значущої
інформації, але й у забезпеченні їхніх потреб в отриманні інформації про
склад і зміст документів НАФ. Це сприяло встановленню комунікаційного
зв'язку між користувачами такої інформації й архівними установами.
За влучним висловом А. Кисельової, «веб-портал «Архіви України»
– це новий вид архівного довідника – комплексний електронний довідник
оперативного характеру» [4]. Він має досить широкі можливості:
− він може включати описову (повідомлення, хроніка, огляд тощо);
− бібліографічну та археографічну (каталоги, покажчики, списки,
переліки);
− едиційно-текстову (публікація джерел та наукових ресурсів);
− зображувальну (в тому числі й кінофоторесурси) інформацію;бази
даних.
Так, веб-портал «Архіви України» надає своїм користувачам доступ
до документів Національного архівного фонду України, а також
інформаційні послуги у різних формах: надання інформацій про склад і
зміст документів Національного архівного фонду України; надходження
запитів до державних архівів та відправлення відповідей на них;
безкоштовне користування електронними ресурсами
У розвідці «Архівна галузь України в умовах глобального
інформаційного середовища» А. Сукало зазначає, що перспектива
запровадження сучасних технологій в архівній справі визначається
сучасним станом державного та світового інформаційного простору,
державною політикою щодо стратегічного планування розбудови
інформаційного суспільства в Україні та проектами спрямованими на
реалізацію процесів інформатизації архівної галузі [5]. Тому вивчення
веб-порталу «Архіви України» є нагальною потребою, оскільки сприяє
розвитку інформаційного простору.
Метою нашої розвідки є встановлення специфіки інформаційного
наповнення веб-порталу «Архіви України» та з’ясуванню його ролі як
комунікаційного каналу з веб-сайтами архівних установ України та
зарубіжжя.
Електронні ресурси відіграють важливу роль у здійсненні
інформаційно-комунікаційної функції архіву і мають деякі переваги
порівняно з традиційними засобами комунікації, а саме:
− формування позитивного образу установи (інформація про її
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історію, сучасний стан, організаційно-функціональні можливості,
науково-технічний потенціал, участь у реалізації різноманітних проектів
та ін.);
− цілодобова доступність інформації для користувачам з усього
світу;
− оперативне оновлення інформації;
− урахуванням запитів та пропозицій користувачів;
− надання великого обсягу інформації;
− можливість отримання мультимедійної інформації;
− персоналізація інформації, призначеної для певної цільової
аудиторії;
− багатоаспектний та швидкий пошук необхідних даних у великих
масивах інформації;
− отримання даних про відвідуваність веб-сайту, тобто про його
результативність як засобу комунікації.
Рівень організації сайтів різний у багатьох країнах; він залежить від
основного призначення довідкової системи, від інформаційного
потенціалу держави та підтримки нею архівної галузі, концепцій розвитку
сайтів, наявності висококваліфікованих фахівців у цій галузі тощо.
За обсягом інформації інформаційні ресурси архівів прийнято
класифікувати за типологічною ознакою: міжнародні, національні,
державні, регіональні (обласні), муніципальні (міські), ресурси інших
архівних установ, громадських організацій тощо; за змістом –
універсальні та тематичні; за характером інформації – первинні, вторинні,
змішані.
Усі архівні ресурси, що представлені на веб-сайтах, як правило,
структуровані так: пошукові засоби; нормативно-правова база (архівне
законодавство); виставки он-лайн; міжнародне співробітництво;
конференції та зустрічі; загальна контактна інформація; публікації;
довідкова інформація; послуги, які надають установи; генеалогічні
дослідження; бази даних та каталоги; зворотний зв’язок із користувачем;
питання – відповіді; мовні версії. Також інформаційні ресурси архівних
веб-сайтів представлені двома-трьома мовами, переважно – мовою країни,
що створила сайт, а також англійською або французькою. Одні веб-сайти
надають лише контактну інформацію, інші – крім контактної та довідкової
інформації містять нормативно-правову, довідкову інформацію та
відомості про міжнародне співробітництво. Деякі веб-сайти додатково
надають інформацію про послуги, які пропонують та чи інша установа,
зокрема, щодо генеалогічних розшуків. Майже всі веб-сайти мають
окремі веб-сторінки під назвою «Карта сайту».
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Сьогодні надання онлайнового доступу до архівних і бібліотечних
інформаційних ресурсів стає стратегічним напрямом діяльності
національних архівів і бібліотек світу. Багато веб-сайтів (Archivia Net,
Repositories of Primary Sources, національних архівів Канади,
Великобританії, Швеції, Чеської Республіки, Національної архівної
служби США, Державної архівної служби Новосибірської області РФ,
Системи Державних архівів Латвії, Генеральної дирекції державних
архівів Польщі, «Архіви України», «Архіви Росії», «Архіви Білорусі»,
Державного архіву Російської Федерації, «Архівна справа», Архіву
Відкритого Суспільства, Центрального Державного архіву Праги)
оприлюднюють у мережі Інтернет бази даних та фондові каталоги.
Загалом найбільш потужними є архівні інформаційні ресурси таких країн,
як США, Канада, Велика Британія, Австралія. Цікавим і корисним є
досвід Польщі, Швеції, Росії, Латвії.
Важливою ланкою в системі архівних установ України є місцеві
архівні установи. Через веб-портал «Архіви України» можливий доступ
на веб-сайти обласних державних архівів та прирівняного до них архіву
Києва. Так, дослідження веб-сайтів обласних архівів, здійснене
науковцями Національного авіаційного університету, показало, що
електронний науково-довідковий апарат має на своїх веб-сайтах 71%
обласних архівів. Він представлений анотованими електронними
каталогами метричних книг. Такі каталоги зафіксовані на сайтах
державних архівів Житомирської, Кіровоградської, Рівненської, Одеської,
Волинської, Київської, Харківської, Черкаської, Дніпропетровської
областей, що складає 41%. Слід зазначити, що усі уміщені на сайтах
документи супроводжуються науковим апаратом. Виключення становить
опис документів розміщених на сайті Державного архіву Хмельницької
області, де не всі електронні документи мають номер фондів і справ, з
яких вони були відібрані для оцифрування.
Важливим для користувачів є можливість ознайомитись з
документами через електронні путівники. Хоч на жаль, 36% сайтів
обласних архівних установ не мають електронних путівників. З 64%
сайтів архівів, що їх мають, 29% сайтів мітить електронні путівники по
окремих фондах. Це стосується державних архівів Запорізької, Одеської,
Київської, Львівської областей. Загалом по Україні 71% сайтів з 64% вже
вказаних сайтів архівних установ, що містять електронні путівники,
представляють у них усі наявні архівні фонди.
Значно спрощують процедуру доступу до архівних фондів
електронні анотовані реєстри описів фондів. Моніторинг сайтів показав,
що 68% сайтів архівних установ містить реєстри описів значної кількості
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фондів. З них 40% сайтів, а саме: сайти Державних архівів Вінницької,
Волинської, Дніпропетровської, Київської, Чернігівської, ІваноФранківської областей мають анотовані реєстри описів лише по окремим
фондам. Зокрема, до здобутків Державного архіву Дніпропетровської
області можна віднести анотовані реєстри описів усіх метричних книг та
підключення веб-сайту архіву до веб-порталу Дніпропетровської області
«Відкрита влада».
Значну роботу проводять архіви з розсекречення документів.
Відсоток інформації про такі документи досить значний. 86% сайтів
архівних установ містить таку інформацію, з яких електронні анотовані
реєстри описів розсекречених документів розміщені на сайтах державних
архівів Дніпропетровської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської,
Сумської, Тернопільської, Миколаївської областей, що становить 37%.
Решта сайтів архівних установ має лише інформацію про такі документи.
Важливим етапом дослідження стало встановлення наявності діючих
електронних архівів, а по можливості – обсягу оцифрованих документів.
Моніторинг подій показав, що 95% сайтів архівних установ мають
електронні виставки документів. Найбільша колекція он-лай виставок
станом на квітень 2014 р. була зафіксована на веб-сайтах Державних
архівів Львівської області (52 цифрові виставки), Чернігівської області (34
цифрові виставки), Запорізької області (30 цифрових виставок),
Луганської області (27 цифрових виставок). Інші сайти архівних установ в
середньому мають від 7 до 15 тематичних он-лайн виставок документів,
фотографій, листівок тощо.
Колекції унікальних документів містять сайти Державних архівів
Чернігівської та Вінницької областей, що складає 10%; колекції
фотодокументів можна віднайти на сайтах Державних архівів Запорізької,
Полтавської, Чернігівської областей, що складає 14%; колекцію карт
розміщено на сайті Державного архіву Одеської області, що складає 5%.
Наукові публікації розміщені лише на 54% сайтах обласних архівних
установ. Відповідно 46% сайтів не мають електронних публікацій. Це –
Державні архіви Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, ІваноФранківської, Київської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської,
Харківської, Херсонської областей.
Аналізувалась актуальність інформації, повнота її представлення на
сайтах та періодичність оновлення. Зокрема, було встановлено, що
найповніше за параметрами: події в державі, закони, нормативно-правові
акти, галузеві стандарти, події в архівних установах, ювілейні та пам’ятні
дати, персоналії, подають Державні архіви Запорізької, Закарпатської,
Полтавської, Тернопільської областей, що становить 22%. Решта сайтів
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архівних установ (78%) подають інформацію за групами окремих рубрик.
Статистика новин виявлена лише на 11% сайтів. Вона присутня на сайтах
Державних архівів Сумської та Кіровоградської областей.
Через веб-портал «Архіви України» встановлено комунікаційні
канали з міжнародними архівними організаціями та архівними службами,
архівами, бібліотеками країн світу, зокрема країн Західної і Східної
Європи, Канади і США, Австралії й Японії тощо. Веб-сайти і веб-портали
названих країн демонструють чималий практичний досвід організації
роботи, наданні великих інтерактивних можливостей, у цих сайтах
складна структура, вони значною мірою орієнтуються на діалог з
користувачем. Наприклад, на сайті Міжнародної ради архівів (МРА)
можна не тільки докладно ознайомитися з діяльністю цієї організації, але
й узяти участь у розробленні проектів із різних напрямів архівної справи.
Щодо найбільш популярних зарубіжних архівних інтернет-ресурсів,
то за структуруванням та функціонування сайтів цих установ чітко
вирізняється сайт Національного архіву Великобританії – UК – National
Archives, який дає можливість отримати доступ до безлічі архівних баз
даних Великобританії (наприклад, Access to Archives (доступ до архівів),
The Catalogue (каталог), Census records (результати переписів населення),
Documents Online (документи Online), Hospital Records Database (база
даних медичної документації) тощо. Окрім баз даних тут розміщено
віртуальні виставки.
National Archives of Canada – Національний архів Канади входить до
числа світових лідерів у сфері представлення архівних ресурсів в
Інтернеті. Потужна інтегрована онлайнова система «ArchiviaNet»
Національного архіву Канади надає доступ до більш, ніж 10 спеціальних
(тематичних і регіональних) баз. Це великий сайт із складною
структурою, який було створено ще 1995 року. Назвемо лише деякі з
розділів, доступних користувачеві:
«Про Національний архів» – тут представлено інформацію про
керівника архівної служби Канади, історичну довідку про архів, склад
його фондів, контактну інформацію;
Пошукова система «Архівна мережа (Archivianet)» – дозволяє вести
пошук у 13 базах даних архіву, в результаті якого користувач отримує
опис архівного документа, а при роботі з базами даних «Солдати Першої
світової війни – канадський експедиційний корпус», «Фотографії»,
«Живопис і карикатура» можливо і отримання зображення документа
(будь-який користувач сайту має можливість оцінити ефективність роботи
Archivianet,
заповнивши
представленою тут відповідну анкету);
«Публікації» – знайомить з електронними публікаціями наукових
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праць канадських архівістів і окремих статей із «Журналу Національного
архіву Канади», а також з анотаціями до баз даних, архівом, що
випускається, на CD–ROM;
«Виставки» – містить інформацію про виставки, які проводить
архів, а також список віртуальних експозицій, доступних на самому сайті.
National Archives and Record''s Administration (NARA) (Washington) – сайт
архівної служби США.
На сайті доступні такі розділи:
«Ласкаво просимо в NARA», де представлена інформація про
історію, цілі та завдання NARA; «Контактна інформація»; «Новини
архівної служби»; «Новини сайту»; «Кімната дослідника» – тут
розміщено інформацію, необхідну для пошуку в базах даних NARA,
доступних через Інтернет; «Віртуальний виставковий зал», де
представлені електронні копії таких документів як «Декларація
незалежності», «Конституція США», «Білль про права» та ін. (мал.4);
«Архіви і збереження джерел» - містить матеріали із забезпечення
збереження архівних документів: «Питання і коментарі до керівництва
NARA». Також на сайті відкрито доступ до декількох мережевих баз
даних.
Паралельно під егідою Бібліотеки Конгресу США функціонує
система «NUCMC» (Національний збірний каталог рукописних зібрань).
У 29 томах, опублікованих протягом 1959–1993 рр., представлено опис
більше ніж 72 тис. колекцій із 1 400 зібрань. Від 1986 р. каталог існує у
вигляді
бази
даних,
доступної
через
мережу
Інтернет.
Одним із найбільш рейтингових за багатьма показниками може
вважатися сайт Національного архіву Австралії. Унікальність
австралійської системи полягає в тому, що в ній представлено
колосальний обсяг документної інформації. Каталог Національного
архіву Австралії містить описи 80 тис. колекцій (series), а також
інформацію
про
9
тис.
фондоутворювачів і власників зібрань.
Користувачеві надається пошук з візуальними можливостями, що
дозволяє шукати і замовляти фотодокументи. Є можливість
проконсультуватися зі спеціалістами архіву, написавши їм електронного
листа.
Загальногалузевий портал «Архіви Росії» доступний з 30 січня 2001
р. містить детальну інформацію про Росархів і його поточну діяльність;
про чотирнадцять федеральних архівів, які безпосередньо йому
підпорядковані (у них сконцентрована найбільш коштовна частина
Архівного фонду Російської Федерації); перманентно оновлювану
контактну інформацію про всі органи управління архівною справою і про
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державні архіви (більше ніж 200 організацій) у 89 суб'єктах РФ; детальну
інформацію про архівні установи 10 суб'єктів РФ, у тому числі архіви
міста Москви. Відвідувачі порталу можуть регулярно отримувати новини
архівної галузі електронною поштою, залишати свої побажання і питання
в Гостьовій книзі сайту або посилати їх безпосередньо до Служби
підтримки сайту. Портал «Архіви Росії» є типовим прикладом
тематичного порталу, потрапивши на який користувач може отримати
майже всю необхідну йому інформацію цієї галузі.
Серед архівів близького зарубіжжя не можна обійти увагою
Російський державний архів науково-технічної документації (РДАНТД),
який має власний сайт і має вагомий досвід і здобутки в поширенні
архівної справи до мережі. Сайт вирізняється своїм дизайном та схемою
компоновки матеріалу для полегшення пошуку інформації, оперативного
поповнення та реорганізації розділів. І найголовніше, на сайті викладено
документи та їх комплекси.
Через веб-портал «Архіви України» можливий доступ до архівних
сайтів України та зарубіжжя, переважно зі зворотнім зв’язком.
Проведений аналіз веб-порталу «Архіви України» Державної архівної
служби України було виконано за різними критеріями: видимість порталу
пошуковими
критеріями;
швидкість
завантаження;
зручність
користування порталом; текстове оформлення; наявність інтерактивних
можливостей; частота поновлення інформації; ступінь інформативності;
мови, на яких доступний погляд порталу. З’ясовано, що веб-портал
«Архіви України» Державної архівної служби України досить зручний у
користуванні, на головній сторінці розміщена інформація про статус,
загальну структуру веб-порталу, логотип Державної архівної служби
України, представлено меню, пунктами якого є назви основних розділів. В
центрі головної сторінки розміщено новини та анонси архівної галузі.
Функціонує «Карта сайту», що суттєво полегшує орієнтування
користувача в масивах інформації.
Текстове оформлення веб-порталу хороше, подано марковані списки,
виділені заголовки та підзаголовки, достатній обсяг інформації на
сторінці для зручної роботи. Однак розмір шрифтів замалий, довга робота
на порталі утомлює очі. Мови, на яких доступна інформація на вебпорталі «Архіви України», – українська, російська, англійська.
На веб-порталі «Архіви України» в рубриці «Звернення громадян» в
інтернет-приймальні Державної архівної служби України є можливість
звернутися з приводу проблем, що цікавлять або викликають
занепокоєння. Кваліфіковані фахівці Державної архівної служби, а в разі
потреби - працівники конкретного державного архіву нададуть допомогу,
179

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

порадять, уважно розглянуть звернення. Будь-яка інформація буде взята
до відома. Подані електронні адреси та контакти працівників.
Наявна електронна анкета, в якій потрібно вказати своє прізвище,
імя, по-батькові, електронну адресу, підприємство, посаду, контактний
телефон, обрати відділ, такі як:
− відділ міжнародного співробітництва;
− відділ використання інформації;
− відділ формування Національного архівного фонду;
− відділ кадрового забезпечення;
− відділ організаційно-аналітичної роботи.
Обрати тип повідомлення:
− пропозиція;
− повідомлення;
− зауваження;
− питання-звернення.
Майже половина веб-сайтів обласних державних архівів мають
розділ «Звернення громадян», у якому користувачі мають змогу в режимі
on-line звернутися із будь-яким запитанням, отримати необхідну
інформацію, поспілкуватися з працівниками. Цей розділ у діяльності
архівув в електронному середовищі має особливе значення завдяки
прямому on-line взаємозв'язку і взаємодії із реципієнтами, своїй
оперативності та мобільності.
Визначено, що у порівнянні з західноєвропейськими архівами і
міжнародними архівними організаціями, що мають чималий практичний
досвід, надають великі інтерактивні можливості та значною мірою
орієнтуються на діалог з користувачем, основним недоліком у
функціонуванні веб-порталу «Архіви України» є недостатній розвиток
інтерактивних послуг. Наявність можливостей на веб-порталі проводити
форуми, обговорення актуальних питань з громадянами, надання
оперативних відповідей на поставлені питання громадянам, можливість
електронної підписки на архівні новини – наразі розробляється.
Вважаємо, що перспективним для веб-порталу «Архіви України»
може бути розширення діалогу з користувачами. Потрібно розробити
сторінки «Типові запитання», «Сторінка користувача», «Форум» тощо.
Доведено, що відкритий доступ до архівної спадщини України – це
сучасна практика наукової комунікації. Архіви і наукові бібліотеки
України є закладами постійного зберігання друкованої та рукописної
спадщини попередніх поколінь, зручним для поглиблення знань.
Веб-портал Державної архівної служби України «Архіви України» –
це сучасним засіб доступу до національної документальної спадщини
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України. Проаналізовано інформаційний контент та структуру вебпорталу «Архіви України» Державної архівної служби України. Так,
наповнення веб-порталу «Архіви України» не містить зайвих відомостей
та недоречних повторів інформації. За останні роки веб-портал
Державної архівної служби України «Архів України» перетворився на
потужний, інформативний та постійно оновлювальний портал, що
інтегрував інформаційні ресурси державних архівів України. Станом на
2015 р. на веб-порталі «Архіви України» функціонує 35 тематичних
рубрик у межах верхнього горизонтального та лівого і правого
вертикального меню. В умовах зростання попиту на інформацію
документів державних архівів зростає кількість відвідувачів сайту.
Отже, функціонування веб-порталу «Архіви України» в мережі
Інтернет є доцільним і потребує свого подальшого розвитку й
удосконалення. Доступ до інформації відкритий, що є вагомим внеском у
формування інформаційного простору людства.
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В статье описана специфика информационного наполнения вебпортала «Архивы Украины». Установлена его роль в качестве
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коммуникационного канала с веб-сайтами архивных учреждений Украины
и зарубежья.
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The article describes the peculiarities of the informational content of the
webportal "Archives of Ukraine". Clarified its role as communication link to
websites of archival institutions of Ukraine and abroad.
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В. Ю. Сікорська, О. Білецька

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ (НА ПРИКЛАДІ ОБ’ЄДНАНОГО ТРУДОВОГО
АРХІВУ СЕЛИЩНОЇ ТА СІЛЬСЬКИХ РАД
КРИВООЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ)
У статті розглянуто поняття документообігу та доцільність
впровадження електронного документообігу в архівну установу.
Ключові слова: документообіг, електронний документообіг,
архівна установа.
Постановка проблеми. Організація документообігу є важливим
аспектом діяльності кожного підприємства, від якого багато в чому
залежить ефективність його роботи в цілому. Безпосередньо від
правильності організації документообігу залежить повнота, швидкість, та
якість відображення інформації, необхідної для прийняття управлінського
рішення. Швидке зростання обсягів інформації, яка використовується в
управлінській діяльності установи, її структурна складність та швидка
оновлюваність робить необхідним використання інтегрованих систем
електронного документообігу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз праць вітчизняних
і
зарубіжних
науковців
(А. В.
Жеребенкової,
Я. Кавторєвої,
О. О. Карпенка,
О. В. Матвієнко,
М. В. Комової,
М. М. Матліної,
М. Н. Цивіна та ін.) доводить необхідність визначення принципів,
маршрутів та порядку організації документообігу. Водночас до сьогодні
не існує вичерпних наукових студій, присвячених дослідженню специфіки
організації документообігу в архівних установах.
Мета роботи полягає в характеристиці документообігу в
Об’єднаному трудовому архіві селищної та сільських рад
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Кривоозерського району і виявлені способів його покращення.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні практично будь-яка сфера
людського життя пов'язана зі створенням і використанням документів.
Вони відіграють дуже важливу роль в управлінні організацією, позаяк
прийняття та реалізація значної частини управлінських рішень пов'язана
безпосередньо з ними. Зважаючи на те, що найважливішим носієм
інформації в системі управління є документ, то найбільша увага
концентрується саме на організації документообігу.
Ключове завдання документообігу на підприємстві (в установі чи
організації) полягає в забезпеченні таких якісних характеристик:
оперативність руху документів; одноразовість перебування документів у
структурних підрозділах; спрямованість комунікацій документів
користувачам, для яких інформація є найбільш актуальною та корисною;
точна відповідність схемі функціонування підприємства.
Документообіг має бути організований таким чином, щоб переваги
отриманої інформаційної підтримки управлінських рішень перевищували
витрати на формалізацію інформації. На основі аналізу літературних
джерел можна зазначити, що правильна організація документообігу на
підприємстві має забезпечити оперативність, економічність та надійність
функціонування системи управління, а для забезпечення слід
дотримуватися основних принципів [4].
Постійне збільшення кількості інформації, необхідної для прийняття
адекватних управлінських рішень, призводить до того, що традиційні
методи роботи з документами стають все більше нерентабельними. У
зв'язку з цим постає нагальна потреба автоматизації управління
інформаційними потоками та переходу на електронний документообіг –
впровадження технологій, які не тільки значно оптимізують, але й істотно
змінюють роботу будь-якої організації.
У законі України «Про електронні документи та електронний
документообіг» зазначено, що електронний документообіг – це сукупність
процесів створення, обробки, відправлення, передавання, одержання,
збереження, використання та знищення електронних документів, які
відбуваються з використанням перевірки цілісності і, в разі необхідності,
з підтвердженням факту отримання таких документів [1]. Він набуває
значної ваги у зв’язку з розширенням використання інформаційнокомунікаційних технологій у суспільних відносинах, а також дає змогу
централізовано відслідковувати рух документів організації в реальному
масштабі часу.
Перевага електронного документообігу над традиційним в архівній
установі є безперечною, адже дає змогу працювати зі значними масивами
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даних, використовувати заздалегідь заготовлені форми, забезпечує високу
швидкість пошуку, одержання і передачі інформації, компактність архіву
тощо.
Оскільки основним напрямом роботи Об’єднананого трудового
архіву селищної та сільських рад Кривоозерського району є виконання
значної кількості запитів соціально-правового характеру та заявок на
обслуговування громадян, які звертаються в архів за підтвердженням
свого трудового стажу чи вибіркою заробітної плати, що необхідна для
виходу на пенсію, оформлення дітей-інвалідів та дітей, які втратили
батьків-годувальників, упровадження електронного документообігу є
нагальною потребою.
Документообіг в архіві поділяємо на вхідний, вихідний та
внутрішній [2].
Вхідні документи в архіві – це справи від ліквідованих підприємств.
Етапи роботи:
- прийом документів;
- обробка документів (технічне упорядкування документів);
- здача документів в архівосховище;
- реєстрація в журналі реєстрації вхідних документів.
Вихідні документи в архіві – архівні довідки. Складаються з
документів, що створюються в організації і видаються за її межі. Вихідні
документи укладаються у відповідь на письмові заяви громадян. Етапи
роботи:
- укладання документів;
- перевірка правильності оформлення;
- підпис;
- реєстрація в журналі реєстрації вихідних документів;
- видача документів.
Внутрішні документи в архіві – список фондів та архівні описи.
Вихідний документообіг займає дуже багато часу, адже під укладанням
документів ми маємо на увазі архівну довідку, інформацію для якої
необхідно віднайти у справах, які знаходяться в архівосховищі. Для того,
щоб скоротити час, доцільно створити базу даних, яка міститиме
відомості про трудовий стаж та заробітну плату колгоспників у програмі
Microsoft Office Access – системі управління базами даних від компанії
Microsoft [3].
Програма має широкий спектр функцій, включаючи зв'язані запити,
сортування за різними полями, зв'язок із зовнішніми таблицями і базами
даних.
Після створення такої бази громадянам не потрібно буде чекати на
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довідку, вони матимуть змогу отримати її за кілька хвилин.
Висновки. Запровадження нових інформаційних технологій створює
умови для раціонального ведення діловодства. Це дозволяє також
оптимізувати шляхи реалізації документообігу в різних управлінських
структурах. Завдяки автоматизації процесів документообігу організація
роботи установ та підприємств стає більш продуктивною, підвищується
рівень виконавчої дисципліни, покращується контроль за виконанням
документів тощо. Для оптимізації роботи в Об’єднаному трудовому архіві
селищної та сільських рад Кривоозерського району доцільним є
створення бази даних в Microsoft Access для поліпшення документообігу.
Таким чином, під впливом нових інформаційних технологій
відбуваються докорінні зміни в системі управління документообігом на
підприємствах та в установах, автоматизуються процеси обґрунтування і
прийняття рішень, організація їх виконання, впроваджуються нові
тенденції з оптимізації документообігу, підвищується професіоналізм все
нових фахівців зайнятих в управлінській діяльності.
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Л.Є. Ященко

ІНФОГРАФІЧНИЙ ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ВИВІДНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ В АНАЛІТИЧНОМУ ДОКУМЕНТІ ДЛЯ КЕРІВНИКА
Розглядаються можливості застосування візуалізації аналітичної
інформації для особи, що приймає рішення. Наводяться об’єктивні
причини необхідності спрощення форми аналітичного документу
відповідно до сучасних вимог.
Ключові слова: інформаційно-аналітична діяльність, аналітичний
документ, візуалізація інформації, інфографіка.
Як свідчить практика прийняття управлінських рішень, більшість
керівників вимушені оперувати великою кількістю різноманітних за
змістом та формою інформаційних повідомлень - розрізнених текстових
документів, фактографічних відомостей, цифрових даних, фрагментарних
записів, звітів тощо. Чим більше організація, тим більшу кількість даних
необхідно проаналізувати. При цьому цей хаотичний спектр повідомлень
перед тим, як потрапити на стіл керівнику, зазвичай проходить довгий
ланцюжок посередників на різних рівнях управління, на кожному з яких
інформація може бути спотворена, викривлена або взагалі втрачена.
Для пом’якшення інформаційного тиску на керівника та оптимізації
надходження до нього дійсно необхідних нових знань, по-перше,
позбавлених інформаційного шуму та викривлень, а по-друге, аналітично
вивірених, націлених саме на прийняття рішень, функції попередньої
семантичної обробки вхідного потоку бере на себе інформаційноаналітична служба.
Попри наявності реальних досягнень подібних служб у підтримці
управлінського процесу, не слід ідеалізувати їхню діяльність, вважаючи,
що у разі наявності в організації штатної інформаційно-аналітичної
служби, її керівник забезпечений стовідсотково якісною аналітичною
інформацією. На жаль, навіть професійні аналітики часто не в змозі
впоратися з семантичними проблемами, породженими складністю,
багатофакторністю, невизначеністю та суперечливістю вхідного
інформаційного потоку. В цьому інформаційному хаосі однією з
найбільших проблем є опрацювання великих за обсягом текстових
документів, аналітична робота з якими пов’язана не лише з когнітивно186
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семантичними, але й психологічними бар’єрами. На цю особливість
сприйняття складних текстів вказує Ю.В. Дрешер, формулюючи її у виді
«закону мінімального осмислення великого тексту споживачем»[2; 35] .
На думку автора, «споживач складного та великого за обсягом тексту
прагне гранично обмежити свої трудовитрати для виявлення частини його
сенсу, достатньої для прийняття рішення».
Цей феномен обумовлений основними моментами:
1. збільшенням обсягів інформаційних потоків та їх ускладненням,
2. зростаючим дефіцитом часу та хронічною психологічною
перенапругою,
3. природним психологічним механізмом індивідуального захисту від
інформаційних перевантажень.
Це спрацьовує для всіх споживачів великих текстів , особливо для
керівників високого рангу, які неспроможні приділяти багато часу
вилученню з великих текстових документів потрібних інформативних
фрагментів. Але трапляється й таке, що спеціально підготовлений для
керівника аналітичний документ є таким самим складним та великим
текстом, від якого той так бажає «захиститися». Саме тому останнім
часом у спільноті професійних аналітиків набуває популярності ідея
представлення для керівної ланки аналітичних документів в найбільш
оптимальному та спрощеному для сприйняття форматі - у вигляді
зорових образів, які включають розмаїття іконічних та графічних форм
(таблиць, діаграм, матриць, карт, схем, графіків, рисунків, слайдів тощо).
Такий формат прийнято називати візуалізацією підготовленої аналітичної
інформації, коли смислові фрагменти консолідуються в одному чи
кількох інтерактивних зображеннях, які можна швидко проаналізувати та
переглянути у різних «розрізах». Втім візуалізована аналітична інформація може бути представлена як в електронному, так і в традиційному
паперовому виді.
Слід зазначити, що сама ідея візуалізації абсолютно не є новою.
Вона виникла ще в минулому столітті в контексті становлення так званого
«кліпового мислення», пов’язаного з глобальними змінами когнітивного
стилю, коли світ, перенасичений електронними комунікаціями, формує
тип сприйняття інформації, що принципово відрізняється від текстового.
Це спрогнозував ще М. Маклюен, зазначивши, що розвиток електронних
комунікацій поверне людське мислення до дотекстової епохи та лінійна
послідовність знаків, до якої ми звикли, перестане бути базою нашої
культури [3; 124]. Дослідник феномену кліпового мислення та візуалізації
повідомлень К.Г. Фрумкін [5;48], спираючись на ідею М. Маклюена,
виділяє передумови, які обумовили їх появу:
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-прискорення темпів життя та пов’язане з ним напряму зростання обсягу
інформаційного потоку, що породжує проблему відбору та компресії
інформації, виділення в ній основного та фільтрації зайвого:;
-нагальна потреба у більшій актуальності інформації та оперативності її
надходження;
-збільшення розмаїття вхідної інформації;
-збільшення кількості справ, якими людина займається одночасно;
-зростання діалогічності на різних рівнях соціальної системи.
Ці фактори впливають на будь-яку сучасну людину, зайняту
розумовою працею, але діяльності керівної ланки організацій вони
торкаються у першу чергу. В цьому контексті виникає закономірне
питання: чи існує дієвий рецепт оптимізації сприйняття підготовленої
для керівника аналітичної інформації? Практичні надбання професійних
аналітиків дають стверджуючу відповідь, яка полягає у застосуванні
необмежених можливостей інфографіки.
У роботах дослідниці цієї проблематики Нефєдьєвої К.В.[4;90]
зазначається широкий спектр галузей та напрямів, де інфографіка
прекрасно вирішує такі важливі завдання:
–
згортання текстової інформації без втрати інформативних
фрагментів
–
органічна цілісність відображення смислу повідомлень
–
компактність узагальнення даних, що аналізуються.
До цих сфер належать насамперед ЗМІ, наука, статистика, бізнес,
аналітика, маркетинг, системи навчання, звітна ділова документація,
презентації, інструкції тощо. Враховуючи багатий накопичений досвід
застосування візуальних образів, авторка навіть пропонує виокремити
цілісну сферу науково-практичного знання – інфографію, в межах якої
розглядати засоби образно-графічного відображення даних – інфографіку.
Ми погоджуємося з висновками більшості науковців, які вважають
інфографіку нестандартним та ефективним засобом, який дозволяє
донести до споживача дані та знання через посередництво найбільш
активного каналу сприйняття - зорового та задовольнити вимоги багатьох
сучасних споживачів, які сформувалися в умовах так званого «іконічного
повороту».
Інфографічні інструменти особливо успішно працюють там, де
необхідно:
- представити устрій або алгоритм роботи;
- відобразити співвідношення предметів або фактів у просторі та
часі;
- продемонструвати тенденції розвитку об’єктів;
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- компактно розкрити компоненти складного явища;
- наочно організувати великі обсяги інформації.
Успіх пояснюється тим, що візуалізація дозволяє встановити зв'язок
чуттєвого досвіду, що описує реальність у деталях, та теоретичних знань,
які упорядковують сутність[4;92]. Таке вдале поєднання зумовило появу
багатьох нових проектів та ідей в інфографічному відображенні та
згортанні інформації, зокрема, щорічно проводиться міжнародний
конкурс аналітиків з візуалізації знань, активно функціонують
спеціалізовані сайти з інфографіки, які пропонують готові програмні
засоби для створення візуальних образів.[6]
Для інформаційного аналітика, діяльність якого спрямована на
підтримку прийняття управлінського рішення, найбільш важливим є
надання керівнику результатів аналітичного порівняння вхідних даних.
Оскільки аналітик під час інтелектуального аналізу знаходиться на
перетині багатоаспектних порівнянь даних різного роду, застосування
інфографіки дозволяє одночасно йому самому максимально оптимізувати
цей процес. Потреби прийняття рішень вимагають аналітичного
порівняння
вхідних
даних
в
кількох
аспектах:
часовому,
покомпонентному, позиційному, кореляційному, частотному. Найбільш
поширеним є порівняння даних у часовому аспекті, який демонструє
розвиток об’єкту у певних хронологічних рамках. Покомпонентний
аспект дозволяє порівняти кожний компонент у відсотках від загального
цілого. Відобразити співвідношення даних між собою можливо за
допомогою позиційного порівняння, їхню взаємозалежність - за
допомогою кореляційного аналізу. Частотне порівняння відображає
попадання об’єктів у певні інтервали. Таким чином, паралельне візуальне
представлення цих різних аспектів порівняльного аналізу дає цілісну
картинку об’єкту, що аналізується.
Інфографіка в аналітичному документі може бути реалізована в
багатьох цікавих та ефективних формах: матриці, ілюстрації, блок-схеми,
графіки, діаграми тощо. Сучасні засоби візуалізації дають широкі
можливості застосовувати:
- діаграми порівняння (стовпцеві, кругові, кільцеві, пелюсткові,
теплові);
- структурні діаграми (діаграма Венна-Ейлера, ментальні карти);
- карти візуалізації процесу, послідовності дій та варіантів сценаріїв
розвитку подій
(циклічна діаграма, блок-схеми, діаграма Сенкі);
- діаграми часу( діаграма Ганта та часова шкала) тощо.
Неформалізованим та, як наслідок, найбільш привабливим для
споживача засобом представлення інформації є візуальні зображення
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результатів аналізу, коли процес поетапно описується за допомогою
картинок. До цієї форми візуалізації вдаються все частіше, оскільки вона
дозволяє вирішити два основних завдання:
1. наочно підтвердити виявлені тенденції в розвитку об’єкту
2. максимально спростити процес сприйняття складного
аналітичного тексту для керівника.
З огляду на вищевикладене інфографічний інструментарій дозволяє
аналітику реалізувати основну вимогу до аналітичного документу для
особи, що приймає рішення: максимальна інформативність при
максимально можливій інформаційній ємності. В цьому контексті
розроблений американськими аналітиками принцип KISS («Keep It Short
and Simple» - «слів менше, слова простіше та коротше, більше графічних
форм») знаходить своє матеріалізоване втілення.
Таким чином, сучасна інфографіка озброює аналітика ефективними
засобами, які можна вважати найоптимальнішим шляхом представлення
вивідного знання в аналітичному документі для керівника.
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ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
(на прикладі Котовської районної адміністрації)
У статті розглядається поняття «документаційне забезпечення
управління», складено хронологічну таблицю, в якій зазначено основних
дослідників та їх авторський внесок у розгляд проблем документаційного
забезпечення управління; а також вказано шляхи можливого подальшого
удосконалення документаційного забезпечення діяльності районної
державної адміністрації.
Ключові слова: документаційне забезпечення управління, відділ
діловодства та контролю, документообіг районної державної
адміністрації.
Сучасний етап розвитку Української держави характеризується
необхідністю посилення ролі державного управління, одним із важливих
напрямів оптимізації якого є подальше вдосконалення документаційного
забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування. Одним із визначальних факторів впливу як на перебіг,
так і на результат управлінського процесу є діяльність органів державної
влади та місцевого самоврядування, пов’язана з документуванням та
організацією роботи з документними комплексами.
Аналізуючи праці таких науковців як В.В. Бездрабко, М.Ю. Рогожин,
Л. Погребна, Л. Астахова, М. Ларін, А.Н. Сокова, Ю.І. Палеха, П.І. Гаман,
В.Г. Спрінсян
та ін. варто відзначити необхідність дослідження
документаційного забезпечення процесу формування та функціонування
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системи органів державної влади й місцевого самоврядування з метою
виявлення шляхів його можливого подальшого удосконалення.
З середини 70-х років ХХ століття діяльність органів державної
влади та місцевого самоврядування, що пов’язана з документуванням та
організацією роботи з документними комплексами, поряд із традиційною
назвою
«діловодство»,
називають
терміном
«документаційне
забезпечення управління». Вважається, що поява цього терміна зумовлена
впровадженням в управлінську діяльність автоматизованих систем
управління.
Основні тенденції історичного розвитку й становлення поняття
«документаційне забезпечення державного управління» можна
узагальнити у хронологічній таблиці (Табл. 1), в якій зазначено основних
дослідників та їх авторський внесок у розгляд вказаної тематики.
Таблиця 1
Хронологічна таблиця дослідження проблем документаційного
забезпечення управління
№ Автор
1. П.І. Гаман [9]

2.
3.

Рік
2011

В.В. Бездрабко 2009
[2]
Ю.М. Рогожин 2008
[6]

4.

Ю. І. Палеха [4] 2008

5.

Л. Погребна [5]

2006

6.

Л. Астахова [1]

2005

Авторський внесок
Зазначає, що систематизація документаційного
забезпечення державного управління включає у
себе дві великі групи принципів загальні та
спеціальні.
Висвітлює перелік понять введених до
термінології управлінського документознавства.
Із
загального
поняття
документаційне
забезпечення
управління
виокремлює
«документаційний
менеджмент»
та
«документування».
Розглядає систему документації офіційного
походження та вважає, що це службові
документи, які потрібні для вирішення
управлінських та інших рішень.
Розрізняє
складові
документаційного
забезпечення: системну, організаційну, кадрову.
Приділяє увагу службі документаційного
забезпечення управління.
Вважає,
що
процеси
організаційного
оформлення документаційного забезпечення
управління
в
організаціях
поступово
трансформуються в управління документацією,
під яким розуміється повноцінна управлінська
функція організації.
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7.

А.Н. Сокова [7]

2004

8.

М. Ларін [3]

2001

Викладає
своє
розуміння
управління
документацією.
Розглядає
документаційне
забезпечення управління як впорядкування
документування та управління всіма системами
документації.
Розглядав
поняття
«управління
документацією».
Розмежовує
поняття
«справочинство»,
«документаційне
забезпечення управління» та «управління
документацією».

Таким чином, документаційне забезпечення управління (ДЗУ) – це
діяльність апарату управління, що охоплює питання документування і
організації роботи з документами в процесі здійснення ним управлінських
функцій. Воно виконує роль організаційно-правового технологічного
інструменту побудови документаційного забезпечення управління,
важливим етапом якого є створення служби ДЗУ та організація
раціональної роботи цієї служби щодо забезпечення ефективної роботи
апарату державного управління в цілому.
ДЗУ передбачає: створення документів, організацію документообігу
установи, організацію зберігання документів, організацію використання
документів у поточній роботі.
Документаційне забезпечення державного управління базується на
принципах державного управління. Систематизація документаційного
забезпечення державного управління відображає дві групи принципів –
загальні та спеціальні [9].
Окремо варто відзначити думку В.Г. Спрінсяна щодо необхідності
виокремлення поняття «документаційний менеджмент», що «ґрунтується
на принципах роботи систем управління документами» та «тісно
пов'язаний з інформаційним менеджментом як комплекс завдань
управління на всіх етапах життєвого циклу підприємства» [8, 27].
Місцева державна адміністрація – місцевий орган державної
виконавчої влади в Україні. У межах своїх повноважень здійснює
виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці країни, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною
радою.
Районна державна адміністрація у своїй діяльності керується
Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні
адміністрації» та іншими законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації та
Регламентом.
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Зауважимо, що Котовська районна державна адміністрація (РДА) має
п'ятнадцять структурних підрозділів, серед яких особливе місце посідає
відділ діловодства та контролю (ВДК), уся робота якого сконцентрована
на документаційному забезпеченні діяльності Котовської районної
державної адміністрації. Саме цей відділ займається організацією
документаційного забезпечення: створенням документів, координацією
документообігу, контролюванням за виконанням документів, зберіганням
та передачею до архіву адміністрації документів. Більш детальну
характеристику роботи ВДК представлено на рисунку 1.

Рис.1. Робота ВДК Котовської райдержадміністрації

Документування управлінської інформації полягає у створенні
документів, в яких фіксується з дотриманням установлених правил
інформація про управлінські дії районної державної адміністрації.
Документаційне забезпечення Котовської РДА здійснюється за допомогою
як традиційних, так і новітніх засобів.
Для інформування суспільства стосовно діяльності органів
виконавчої влади та надання населенню якісних адміністративних послуг
Котовська
райдержадміністрація використовує сайт (http://kotovskrda.odessa.gov.ua/).
Прийом документів та здійснення документообігу відбувається по
електронній пошті, у системі «Дело», традиційною поштою. Реєстрація
документів в адміністрації відбувається в журналах: реєстрації вхідної
кореспонденції; кореспонденції переданої на виконання до структурних
підрозділів; реєстрації вихідної кореспонденції та дублюється в системі
194

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

«Дело». Для документа створюється індекс, складається резолюція,
передається для виконання.
Контроль за проходженням та аналіз документів здійснюється з
метою забезпечення своєчасного та належного їх виконання,
відстежується в електронному та паперовому вигляді.
Для підвищення ефективності роботи пошукової системи ВДК
апарату РДА розробив різні класифікаційні довідники, а саме: з питань
діяльності районної державної адміністрації, видів документів,
кореспондентів, резолюцій, виконавців,
результатів виконання
документів, номенклатури справ.
Важливим аспектом в РДА є
раціоналізація документообігу.
Документообіг районної державної адміністрації – це проходження
документів в установі з моменту їх створення або одержання до
завершення виконання або відправлення.
Документи незалежно від способу фіксації та відтворення інформації
проходять і опрацьовуються в районній державній адміністрації на
єдиних організаційних та правових засадах організації документообігу.
Порядок документообігу в апараті та структурних підрозділах РДА
регламентується Інструкцією, регламентом роботи районної державної
адміністрації, положеннями про структурні підрозділи, посадовими
інструкціями.
Особливості організації електронного документообігу визначаються
з урахуванням вимог нормативно-правових актів у цій сфері, що мають
вищу юридичну силу, а також характеристик технічних і програмних
засобів.
У разі впровадження системи автоматизації діловодства або системи
електронного документообігу відділ діловодства та контролю апарату
РДА разом із структурним підрозділом, що відповідає за автоматизацію,
розробляє регламенти роботи з документами в електронній формі.
Отже, ефективна організація документообігу в Котовській РДА
передбачає: проходження документів в районній державній адміністрації
найкоротшим шляхом; скорочення кількості інстанцій, до яких повинні
надходити документи (наприклад, під час погодження); одноразовість
операцій з опрацювання документів, уникнення дублювання під час
роботи з ними; централізацію, зосередження здійснення однотипних
операцій з документами в одному місці; раціональне розташування
структурних підрозділів і робочих місць.
Таким чином, можливі шляхи подальшого удосконалення
документаційного забезпечення діяльності Котовської районної державної
адміністрації вбачаємо у ефективній організації документообігу
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(електронного та традиційного), зважаючи на впровадження новітніх
інформаційних технологій у роботу кожного структурного підрозділу та
постійне оновлення й доповнення контенту сайту РДА, особливо стосовно
соціального захисту населення в складних умовах сьогодення.
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В статье рассматривается понятие «документационное обеспечение
управления», составлена хронологическая таблица, с указанием основных
исследователей и их авторским вкладом в рассмотрение проблем
документационного обеспечения управления; а также указаны пути
возможного дальнейшего совершенствования документационного обеспечения
деятельности районной государственной администрации.
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In this article the concept "documentary for management", compiled a
chronological table, which provides basic researchers and their contribution to the
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consideration of the author's documentation for management problems; as well as
the ways of possible documentation for further improvement of the district state
administration.
Keywords: documentation for management, department record keeping and
control, workflow district state administration.

УДК 004.932

Б.А. Жигадло

ПРОБЛЕМЫ СЕГМЕНТАЦИИ СТРОК ТЕКСТА
МЕТОДАМИ НА ОСНОВЕ ПРОФИЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ
В статьи представлены разные методы сегментации строк
текста, основанные на профильной проекции в последовательности от
самых простых до более сложных. Показаны проблемы, которые
появляются при обработке разных типов документов, машинописных и
рукописных. В работе представлены недостатки алгоритмов, а также
способы их улучшения.
Ключевые
слова:
обработка
изображений,
сегментация
документов, строки текста
Сегментация изображения – это важный этап в последовательности
операций в системах распознавания машинописных и рукописных
текстов. Сегментацией изображения называется разделение изображения
на области, однородные по некоторому критерию. Целью сегментации
являетсяв упрощение представления изображения для облегчения его
анализиа в дальнейшем. В результате сегментации получается множество
сегментов, которые покрывают все изображение.
Задача сегментации текстовых изображений является очень
актуальной. Огромная часть информации хранится в электронном виде.
Поиск знаний в сканированных документах происходит намного проще
благодаря полуавтоматическим системам навигации. Для этого нужно
выделить объекты, присутствующие на изображении, напр.: тексты,
иллюстрации, печатные вставки.
Перед сегментацией строк текста исполняется предобработка
изображения, которая состоит из бинаризации и удаления шума. В первом
шаге предобработки цветной скан текста преобразовывается в оттенки
серого через вычисление взвешенной суммы интенсивностей цветов R, G
и B для каждого пикселя изображения. Во втором шаге наступает
бинаризация изображения в оттенках серого с помошью пороговой
обработки. Результатом конвертации является бинарное изображение,
пиксели которого имеют два вида цвета: белый и чёрный. Затем
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исполняется удаление шума, т.е. маленьких областей чёрных пикселей, не
принадлежащих тексту, напр.: с помощью морфологических операций.
Так преобразованный документ подается на вход алгоритма сегментации
строк текста.
Множество подходов к решению задачи сегментации текста описано
в литературе. Большинство алгоритмов основаны на предположении о
горизонтальной
ориентации
страницы.
Одним
из
самых
распространённых подходов являются методы, основаные на профильной
проекции. На рис. 1 приведено изображение текста и, так называемый,
«горизонтальный профиль» строк, заданный суммарным количеством
«чёрных» точек, расположенных на горизонтальной прямой.
Возвышенности на профиле соответствуют строкам текста, а углубления сепараторам между строками.

Рис. 1. Фрагмент печатного текста и его горизонтальный профиль
Выбор алгоритма сегментации строк зависит от типа и сложности
текста. Самым простым случаем являются печатные документы. Строки в
текстах этого вида расположены горизонтально, и расстояние между
строками большое. Поэтому для сегментации таких документов можно
использовать самый простой метод, который определяет сепараторы
между строками текста в местах, в которых горизонтальный профиль
принимает значения, равные нулю. Однако, этот метод дает хорошие
результаты только для сканов высокого качества, которые не содержат
шумов. Из-за больших областей шума между строками текста теряются
сепаторы, а из-за маленьких появляются лишние сепараторы. Рис. 2
представляет фрагмент документа, содержащего две области шума и
результат сегментации строк текста. Профильная проекция не имеет
нулей между возвышенностями, соответствующими двум первым
строкам, поэтому метод не нашёл сепаратора между ними. Зато шум
внизу текста вызвал появление двух нолей на профильной проекции и,
тем самым, двух сепараторов на изображении в месте, где должен быть
только один. Также в случае обработки рукописных текстов этот метод
является неподходящим. Обычно расстояния между строками маленькие,
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а фрагменты букв смещаются на соседние строки и дают похожий эффект
на профильной проекции, как шум.

Рис. 2. Неправильный результат сегментации строк текста из-за шума
Решением этой проблемы может быть употребление пороговой
обработки. Этот метод на некоторой высоте профильной проекции
устанавливает порог[2]. Все значения проекции выше порога остаются, а
все значения ниже удаляются. На рис. 3 приводится профильная проекция
предыдущего фрагмента текста с отмеченным порогом, а также проекция
после употребления пороговой обработки, которая позволяет правильно
узнать все строки текста.

Рис. 3. Употребление пороговой обработки
Этот метод дает лучше результаты, чем предыдуший, но он тоже
имеет недостатки. При сегментации изображений высокого разрешения в
профиле текста появляется много лишних локальных экстремумов.
Каждый экстремум, который пересекает порог кластеризации
принимается как отдельная строка. Эту проблему можно решить,
используя фильтры, например медианный или Гаусса. Филтьр
расправляет график профиля и удаляет лишние локальные экстремумы.
Однако даже это улучшение не достаточно в случаю многих изображений
текстов. На рис. 4 а) приведен пример изображения текста, в которым
находятся вместе строки длинные и короткие и у которых расстояние
между собой очень мало. В этом случае некоторые возвышенности на
профиле очень низки, а некоторые накладываются друг на друга. Хотя
после употребления фильтра на профиле нет лишних экстремумов, не
восможно правильно найти все строки, используя порог. Самый высокий
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порог, который позволяет узнать вторую возвышенность, слишком
низкий, чтобы отличить строки 4 и 5 (рис. 4 б)).

Рис. 4. Сепарация строк текста с разнообразной длинной строк и
небольшим растоянием между ними: а) изображение текста, б) употребление
порога на профиле после фильтрации

Другим подходом к сегментации строк текста является поиск
локальных экстремов[1]. Максимумы локальные обозначают места
положения строк, а минимумы – сепараторы между ними. В этом случае
надо использовать сильные фильтры, потому что каждый лишний
экстремум принимается как новая строка текста. С другой стороны
степень фильтрации не может быть слишком высокой, чтобы не потерять
правильных максимов, которые действительно обозначают строки. Рис. 5
Представляет профиль текста перед и после исполнения медианново
фильтра. График функции с медианным фильтром характеризуется
постоянными отрезками, которых размер зависим от размера окна
фильтра.

Рис.5. Профильная проекция текста без фильтра и с медианным фильтром
Все представленные методы основаны на предположении о
горизонтальной ориентации строк текста. Однако, текст может быть
наклонным, особенно рукописный, как на рис. 6. В этом случае
профильная проекция должна быть определена не горизонтально, а под
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углом. Этот угол можно посчитать, используя преобразование Хафа.
Дальнейшая обработка проводится без изменений.

Рис. 6. Фрагмент текста с наклонными строками
Методы сегментации строк текста, основанные на профильной
проекции, являются эффективными для печатных, а также для некоторых,
акуратно написанных рукописных документов. Предвставленные
проблемы, появляющиеся при сегментации, можно решить некоторыми
улучшениями алгоритмов, но их эффективность зависит от сложности
обрабатываемых документов. Хотя существует множество других
подходов к решению задачи сегментации текста, их точность ещё
недостаточно высока, особенно в случае рукописного текста.
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У статті надані різні методи сегментації рядків тексту, засновані
на профільній проекції у послідовності від найбільш простих до більш
складних. Визначені проблеми, які биявляються при обробці різних типів
документів, друкованих та рукописних. В роботі биявлені недоліки
алгоритмів, а також способи їх покращення.
Ключові слова: обробка зображень, сегментація документів, рядки
тексту.
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In the paper different methods of text line segmentation based on
projection profile are considered, in an order from the most simple ones to the
more complex ones. Problems appearing in processing of different types of
documents, both printed and handwritten, were described. Disadvantages of
the algorithms as well as proposition of their improvement where shown.
Keywords: image processing, documents segmentation, text lines.
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ВЕБ-САЙТИ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАВНИЦТВ ЯК ЗАСОБИ
ПРОСУВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ОРГАНІЗАТОРІВ ДИТЯЧОГО
ТА ЮНАЦЬКОГО ЧИТАННЯ
Значущим елементом сучасної інформаційної інфраструктури
України є видавництва. Реклама власної продукції становить важливий
аспект їхнього ефективного функціонування. Адаптуючись до нового
інформаційно-комунікаційного середовища, видавництва активно
використовують свої веб-сайти як засоби інформування користувачів та
просування власної продукції на ринку. У статті в контексті
використання для інформаційного забезпечення організаторів дитячого
та юнацького читання здійснено аналіз представлених на сайтах
вітчизняних видавництв дитячої літератури інформаційних ресурсів.
Ключові слова: інформаційне забезпечення (ІЗ), інформаційні
продукти, видавництва дитячої літератури, веб-сайти, інформаційні
ресурси, організатори дитячого та юнацького читання (ОДЮЧ).
Технологічні зміни у галузі комунікацій і породжена
глобалізаційними тенденціями нова культурна парадигма зумовлюють
трансформацію процесів інформаційного розвитку. Це позначається на
взаємовідносинах суб’єктів інформаційного простору із суспільством й
окремими соціальними інституціями, що призводить до трансформації
традиційних підходів до організації інформаційного забезпечення (ІЗ)
користувачів та пошуку нових моделей функціонування інформаційних
установ. Підвищення значущості питань освіти та виховання
підростаючого покоління в умовах становлення інформаційного
суспільства зумовило зростання ролі інформаційних установ, що
обслуговують дітей та юнацтво. Нове соціокомунікативне середовище, в
якому вони функціонують, обумовлює потребу адаптації діяльності цих
елементів сучасної інформаційної інфраструктури до реалій сьогодення.
Запорукою вирішення такого завдання є розробка адекватних вимогам
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оновлення форм та методів реалізації процесу освіти і виховання
підростаючого покоління моделей ІЗ споживачів. Основними категоріями
користувачів інформаційних установ, які обслуговують підростаюче
покоління, є діти різних вікових груп, юнацтво, батьки, вихователі
закладів дошкільного виховання, вчителі та інші категорії організаторів
дитячого та юнацького читання (ОДЮЧ). Змістова структура
інформаційних потреб ОДЮЧ відзначається політематичним характером,
зумовленим складністю виконуваних ними соціальних функцій. Зважаючи
на це, система ІЗ ОДЮЧ має розгалужену організаційну структуру.
Провідну роль у її формуванні відіграють бібліотеки для дітей та
юнацтва. Співпраця інформаційних установ даного типу з іншими
суб’єктами інформаційного ринку сприяє підвищенню ефективності
функціонування системи ІЗ ОДЮЧ. На нашу думку, дане положення, в
першу чергу, стосується взаємодії дитячих та юнацьких бібліотек з
видавництвами дитячої літератури, які перетворились на важливий
елемент інформаційної інфраструктури України.
Однією із основних засад ефективного функціонування видавничих
організацій є реклама їхньої продукції. У сучасному інформаційнокомунікаційному середовищі видавництва активно використовують свої
веб-сайти як засоби інформування користувачів та просування власної
продукції на ринку.
Впродовж останнього десятиліття питання проектування веб-сайтів,
можливостей їх використання та напрямків удосконалення активно
розробляються у фаховій літературі. Основна увага вітчизняних та
зарубіжних дослідників зосереджується, передусім, на аналізі проблем
функціонування веб-сайтів бібліотек. Зокрема, Д. Соловяненко докладно
охарактеризував стан розвитку вітчизняного бібліотечного веб-сегменту
[9]. Інформаційні ресурси веб-сайтів публічних бібліотек України
вивчались І. Торліним [11]. Підходи до оцінювання якості веб-сайтів
розроблялись К. Ю. Волковою [2], Н. І. Гендіною [3], В. К. Степановим
[10] та іншими. Огляд основних напрямків дослідження веб-сайтів
книгозбірень здійснено О. В. Кульовою [6].
Веб-представництва видавництв дитячої літератури переважно не
становили об’єкт дослідження для вітчизняних науковців (за винятком
веб-сайтів видавницв мультимедійної продукції для дітей, що вивчались
О. Литвиненко [7]).
Метою даної публікації є аналіз представлених на сайтах
вітчизняних видавництв дитячої літератури інформаційних ресурсів в
контексті їх використання для ІЗ ОДЮЧ.
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В якості головних чинників формування та розвитку системи ІЗ
користувачів можна виокремити, з одного боку, особливості
інформаційних ресурсів відповідного профілю (галузі, тематики,
цільового та читацького призначення), з іншого – інформаційні потреби
користувачів. Оптимальна система ІЗ користувачів повинна бути
орієнтована на систематичний та цілеспрямований пошук, виявлення,
аналітико-синтетичне опрацювання, структурування інформаційних
ресурсів певного профілю, створення інформаційних продуктів та послуг
(ІПП), відповідних потребам користувачів, та їх оперативне доведення до
споживачів. В данному контексті не менш важливим є вдосконалення
засобів задоволення споживачів інформацією.
Система засобів ІЗ являє собою сукупність різних форм, методів і
каналів виробництва та поширення інформації. До компонентів даної
системи традиційно відносять: інформацію, що матеріалізована в
інформаційній продукції установ різних типів; основні види та форми
інформаційного обслуговування, які забезпечують процес доведення до
користувачів релевантної інформації; канали виробництва та поширення
інформації.
Головною метою функціонування системи ІЗ споживачів є
виробництво і поширення якісних ІПП, тобто вторинної інформації, яку
користувачі можуть застосувати для вирішення проблемних ситуацій
своєї базової діяльності. ІПП являють собою дихотомічну пару, що є
результатом діяльності суб’єктів інформаційного ринку.
На сьогодні всі складові системи засобів ІЗ суттєво трансформуються
під впливом розвитку сучасного інформаційно-комунікаційного
середовища. Використання комп’ютерних мереж і цифрових технологій
забезпечує втілення нових напрямків інформаційної взаємодії з
користувачами в електронному середовищі. Основними тенденціями
функціонування ІПП на даному етапі є: диверсифікація, конвергенція та
персоніфікація. Підгрунтя даних процесів складають сучасні
інформаційні технології (ІТ). Зокрема, застосування у сфері технологій
пошуку та обробки інформації інформаційно-аналітичних систем
дозволяє опрацьовувати значні масиви даних, що забезпечило можливість
скоротити час на виробництво інформаційної продукції, розширити
спектр вторинних документів для різних груп користувачів, створювати
інформаційні документи зі значним ступенем індивідуалізації. Питанням
використання можливостей ІТ у процесах продукування інформаційної
продукції присвячені праці Н. Автономової, А. Вітушка, Т. Гранчак,
С. Кулицького, В. Медведєвої, О. Порхун, Л. Чуприни, Н. Танатар, інших
дослідників.
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Розвиток комунікаційних технологій надає змогу розширювати
дистантні форми ІЗ користувачів. Джерельну базу для вивчення сучасного
стану функціонування системи дистантних інформаційних послуг
складають, передусім, праці В. Бондаренко, О. Ісаєнка, В Медведєвої,
Т. Добко, О. Жабко, Д. Соловяненка та інших.
Більшість суб’єктів інформаційної діяльності, адаптуючись до вимог
сучасності, урізноманітнюють асортимент інформаційних послуг
(віртуальні довідкові служби, електронна доставка документів, служби
поточного інформування, особисті кабінети користувачів як компоненти
сервісу веб-сайтів інформаційних установ). На сьогодні ІЗ поповнилося
такими інноваційними формами взаємодії з користувачами, як створення
та ведення блогів, форумів, чатів, проведення відео-конференцій,
використання можливостей соціальних мереж, мультимедійних сервісів,
звукових передач інформації, надання доступу до рекомендаційних
сервісів тощо. В цілому, основними комунікаційними каналами, які
використовуються в процесі реалізації послуг дистантним користувачам, є
веб-сайти або корпоративні портали, електронна пошта, соціальні мережі,
блоги, мобільні телефони. Означені засоби забезпечують можливість
оперативного доступу користувачів до сукупних ресурсів інформаційних
установ різних типів. В якості основного вектора оптимізації даного
процесу слід визначити вдосконалення веб-представництв інформаційних
установ як засобів диверсифікації дистантних форм ІЗ споживачів.
Таким чином, сучасне інформаційно-комунікативне середовище
зумовило поширення електронних інформаційних продуктів та
дистантних форм їх використання. Частка ІПП, що реалізуються
інформаційними установами через мережу Інтернет, постійно зростає.
Веб-сайт перетворився на засіб реалізації зовнішньої комунікаційної
політики, формування іміджу, рекламування товарів та послуг, що
продукуються будь-якою установою. Дане положення повною мірою
стосується й діяльності видавництв. Сучасні реалії та запровадження
ринкових стосунків значною мірою вплинули на книговидання в Україні.
Важливе місце в цьому процесі займає система інформування про нові
видання та механізми розповсюдження книг, в т.ч. через застосування
інтернет-технологій.
Навіть найкраща (й зі змістовної, й з поліграфічної точки зору)
книжкова продукція може не дійти до користувача, якщо не подбати про її
рекламу та розповсюдження. Але далеко не всі видавництва країни мають
власні сайти, продукують каталоги видань, чи реалізують інші надійні та
оперативні механізми інформування про свої видання. Крім того,
відомості таких сайтів переважно розпорошені, несистематизовані,
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використання їх ускладнене, інформація вчасно не оновлюється. Відсутня
єдина доступна інформаційна база даних про книговидання в Україні (на
кшталт «Книжки в друці» чи подібної до неї), що забезпечувала б
бібліотекам та книжковій торгівлі єдину точку доступу до всіх (чи
більшості) видань. Відсутня високоорганізована система розповсюдження
книг. Не налагоджений експорт вітчизняної книжкової продукції. Існуюча
інфраструктура книжкової торгівлі в Україні, як відомо, теж недосконала.
Книжкові ринки регіонів практично існують самі по собі. Подібна
інформаційна ізольованість суб’єктів книжкового ринку України, з одного
боку призводить до складування книг у видавництвах, з іншого –
незадоволеного попиту на нові видання [5].
З огляду на вищезазначене, ми проаналізували веб-сайти видавництв
дитячої літератури як засоби інформування ОДЮЧ. В якості джерела їх
виявлення використано перелік видавництв, представлений на сайті
Львівської обласної дитячої бібліотеки [1]. За даними цього інтернетресурсу в Україні функціонує 47 видавництв дитячої літератури (серед
них – 6 львівських видавництв). Крім того, вищеозначена книгозбірня
подає відомості про видавництва Львова, для яких видання дитячої
літератури є лише одним із аспектів діяльності (це ще 10 видавництв).
В цілому, у Державному реєстрі видавців, виробників і
розповсюджувачів видавничої продукції в Україні станом на 01.05.2015 р.
зафіксовано 5734 суб’єкти видавничої справи (4489 – юридичні особи,
1245 – фізичні особи) [4]. Серед них видавництва дитячої літератури
складають менш ніж 1%.
Аналіз веб-сайтів як інструменту ІЗ користувачів традиційно
базується на їх оцінці з погляду відповідності наступним критеріям:
повнота і цілісність представленої інформації (про установу, ресурси,
послуги, контакти, каталог продукції); інформаційна насиченість
представлення
різних
видів
інформації
(повнотекстової,
вториннодокументної тощо); спрямованість веб-сайта для конкретних
користувацьких аудиторій; інформаційне рішення (оригінальність
інформаційного наповнення, структура, наявність веб-посилань); дизайн
(єдність стилю, композиційне та функціональне рішення); зручність
навігації (наявність загального меню, карти сайту, пошуку по сайту);
наявність додаткових сервісів (форум, гостьова книга тощо);
відвідуваність сайту; реклама веб-сайту в мережі Інтернет (реєстрація у
всесвітніх пошукових системах, каталогах, обмін банерами, тематичними
статтями) [8].
З огляду на мету нашого дослідження, в ході аналізу сайтів
видавництв дитячої літератури було враховано, перш за все, наявність
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засобів орієнтування ОДЮЧ в продукції даних організацій. На нашу
думку, до таких засобів можна віднести: чітку структурованість
інформації на сайті (наявність тематичних каталогів продукції, в яких
виділені відповідні розділи, підрозділи, рубрики; виокремлення
відомостей про нову літературу та документів, що готуються до друку із
загального
масиву
інформації);
забезпечення
можливості
багатоаспектного пошуку відомостей про літературу (за автором, назвою,
читацьким призначенням, жанрами дитячої літератури, серією та іншими
ознаками); наявність анотацій на книги; інтерактивних сервісів
(«виринаюча» обкладинка, можливість погортати книгу для ознайомлення
з її семантичним наповненням та якістю оформлення); сервісів, що
дозволяють сформувати власну думку про книги на основі аналізу оцінок
та відгуків інших користувачів (можливість залишити коментар, наявність
форумів, наявність власних сторінок видавництв у найвідоміших
соціальних мережах, подання рейтингів книг тощо).
Проведене дослідження засвідчило, що сайти вітчизняних
видавництв дитячої літератури переважно є достатньо якісними каналами
поширення інформації для ОДЮЧ. Майже всі видавництва представляють
каталоги власної продукції на головній сторінці. Їх назви варіюються:
«Каталог книг» (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, Навчальна книга – Богдан),
«Каталог» (БАО, Країна мрій, Махаон-Україна, Розумна дитина), «Каталог
книжок» (Перо), «Книги» (Грані-Т), «Продукція видавництва» (Торсінг
плюс), «Каталог, прайс, магазин» (Школа). Відомості про продукцію
видавництв у каталогах структуровані по-різному. В основному, при
формуванні розділів каталогів видавництва враховують такі ознаки, як:
типи літератури (розвиваюча, навчальна, науково-популярна, художня,
публіцистична тощо), її жанри (робочі зошити для учнів, посібники для
вчителів, хрестоматії української літератури, словники, енциклопедії,
абетки, букварики, казки та інші), читацьке призначення (для дітей, для
батьків, для вчителів, для учнів та вчителів, для всієї сім’ї тощо), вік
дітей, для яких призначена література (дошкільний, молодший шкільний,
середній та старший шкільний), серії видань («Азбука для батьків»,
«Дитина і світ», «Перша книга малюка», «Готуємось до школи»,
«Розвиваємо інтелект дитини» та інші), тематичне спрямування
літератури (дитяче дозвілля, розвиток та виховання дитини, методи
раннього розвитку дитини, як вибрати книжку, країна улюблених героїв,
новорічні проекти, народна мудрість тощо). У каталогах видавництв
дитячої літератури застосовуються й інші засоби орієнтування
користувача в асортименті власної продукції. Наприклад, на сайті
видавництва «Зелений пес» серед інших виокремлено такі розділи:
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«Шанувальницям класичних жанрів», «Шанувальницям сучасного
читання», «Шанувальникам чоловічих жанрів», «Аматорам фантастики»,
«Бібліофілам». Безумовно, такі засоби інформування підвищують рівень
забезпечення ОДЮЧ необхідними даними, допомагаючи у виборі
літератури.
Чіткий розподіл відомостей про видавничу продукцію на сайтах
суб’єктів книжкового ринку надає можливість реалізації якісного
інформаційного пошуку за різними ознаками. Наприклад, на сайті
видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» можна здійснити пошук
літератури за жанром, віком читачів, серією, автором, художником,
алфавітом назв, мовою (рубрика «іноземні видання»), можна знайти
аудіокниги, книги про Гаррі Поттера. Не менш широкий діапазон
використання пошукових ознак забезпечують й інші видавництва дитячої
літератури.
Аналіз інтернет-ресурсів видавництв дитячої літератури засвідчив,
що найбільш грунтовно в питаннях організації читання дітей та юнацтва
орієнтують користувачів сайти суб’єктів книжкового ринку, які
випускають навчальну, методичну та дитячу літературу. Зокрема, це
видавництва: «БАО» (www.bao-book.com), «Навчальна книга – Богдан»
(www.bohdan-books.com), «Ранок» (http://www.ranok.com.ua), «Махаон –
Україна» (www.machaon.kiev.ua), «Теза» (www.teza.in.ua), «Торсінг плюс»
(www.torsing.com.ua),
видавничий
дім
«Шкільний
світ»
(http://www.osvitaua.com). Відомості про продукцію на сайтах
вищеозначених видавництв дуже детально структуровані, назви розділів
та рубрик чіткі й інформативні.
Однією з характеристик видавничо-книготоргівельних засобів ІЗ
користувачів, в т.ч. і сайтів видавництв дитячої літератури, є поєднання
ретроспективної, поточної та перспективної інформації про власну
продукцію. Виокремлення відомостей про нові видання та про
заплановану до випуску літературу слугує, на нашу думку, одним з
індикаторів якості при оцінці сайтів суб’єктів книжкового ринку. В
даному контексті слід відзначити такі видавництва, як «А-БА-БА-ГА-ЛАМА-ГА» (у розділі «новини» подано рубрики: «нові видання» та
«готуються до друку»), «БАО» (на сайті представлено розділ «новинки», а
у каталозі продукції подано «список нових надходжень»), видавничий дім
«Школа» (у розділі «новини» подано відомості про найновіші видання та
матеріали, які вийдуть друком незабаром). Розділ «новинки»
виокремлений на сайтах видавництв «Перо», «Грані – Т» (подано також
розділ «очікується»), «Зелений пес» (крім того, є розділи «готується до
друку» та «книжковий архів»), «Махаон – Україна», «Навчальна книга –
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Богдан», «Торсінг плюс». Відомості про нові книги та видання, що
готуються до друку на сайті видавництва «Розумна дитина» представлено
у розділі «анонси».
Найбільш ефективними засобом орієнтування ОДЮЧ в асортименті
книжкової продукції та її просування на ринку є, на наш погляд, подання
анотацій на книги. Видавничі анотації забезпечують можливість
ідентифікації документів як за формальними, так і за семантичними
ознаками, слугуючи рекламою конкретної продукції. Практично всі
видавництва подають на своїх сайтах анотації на дитячу літературу та
видання для ОДЮЧ поряд з фото обкладинок книг чи іншої продукції.
Більшість видавництв дитячої літератури надають користувачам
можливість ознайомитись як зі стислою, так і з розгорнутою
характеристикою видань. Анотації з’являються, коли натиснути мишею на
назву видання, фото обкладинки або слово «докладніше», що
розташовано на багатьох сайтах поряд з обкладинкою та відомостями про
книгу. Наприклад, коротку та більш детальну анотацію на власну
продукцію подають такі видавництва, як «Грані – Т», «Зелений пес»,
«Махаон – Україна», «Теза» та інші. Окремі видавничі організації
надають тільки стислу анотацію, але забезпечують можливість
ознайомитись із фрагментом («Навчальна книга – Богдан», «Торсінг
плюс») чи повним текстом видання («Арт-клас», «Ангелятко. Ангеляткова
наука», «Ранок»). Видавництво «Шкільний світ», крім анотації, подає
зміст видання як засіб орієнтування користувачів у структурі книги. «АБА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» забезпечує також можливість одержати докладну
інформацію про авторів, перекладачів, ілюстраторів видань, нагороди,
якими відзначено книги, що є додатковим засобом формування інтересу
користувачів. Сервіс «гортання книг» також сприяє рекламуванню
продукції суб’єктів книжкового ринку. Даний сервіс, наприклад,
представлено видавництвом «Країна мрій».
Важливим елементом зацікавлення користувачів є забезпечення
можливості оцінки книги та ознайомлення з відгуками інших осіб щодо
конкретного видання. Цій же меті сприяють форуми, блоги,
представлення на сайтах рейтингів книг тощо. Дані засоби орієнтування
ОДЮЧ в асортименті книжкової продукції подані на сайтах видавництв
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Грані – Т», «Ранок» (форум), «Навчальна
книга – Богдан» (блог), «Розумна дитина» (є сервіс «залишити
коментар»), «Торсінг плюс» (є сервіс «оцінити»). Крім того, видавництво
«Навчальна книга – Богдан» подає рубрику «Топ 20», «Країна мрій» –
розділ «Бестселери», «Теза» виокремлює розділ «відзначені».
Проведений аналіз засвідчив, що вітчизняні видавництва дитячої
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літератури,
в
основному,
оцінили
можливості
використання
інтерактивних сервісів для просування власної продукції на ринку, однак
використовують їх ще не повною мірою. Видавництвам слід розширювати
свою присутність у соціальних мережах (СМ), використовуючи їх як
додатковий засіб реклами. На сьогодні соціальні медіа є вагомим
чинником трансформації системи ІЗ користувачів. Вони дають змогу
поєднувати як традиційний доступ до ресурсів суб’єктів інформаційного
простору, так і сучасні форми ІЗ користувачів, що базуються на
технологічних рішеннях Web 2.0, які пов’язані з використанням форумів,
віртуальних спільнот, проектів, віртуальних лабораторій тощо. СМ
відзначаються цілим рядом переваг: оновлюються швидше, ніж інші
ресурси мережі Інтернет; формують значні масиви контенту; в них
створені умови для поширення посилань, текстових та мультимедійних
матеріалів. Крім того, у СМ формуються кластери користувачів, які
взаємно довіряють один одному; з’являються авторитетні користувачі.
Таким чином, СМ набувають рис рекомендаційних сервісів з
особистісним елементом, які генерують значну кількість переходів на
медійні ресурси.
Активне застосування соціальних медіа в роботі суб’єктів
інформаційного ринку, безумовно, дає змогу отримати нові інструменти
для організації та керування інформацією, надання до неї доступу. Тим
самим стимулюється подальший розвиток системи ІЗ користувачів та
створюється якісно нова комунікація зі споживачами інформації.
В ході проведеного дослідження було встановлено, що, незважаючи
на активне впровадження сучасних технологій, не всі видавництва мають
власний сайт. Деякі з них користуються відомими інтернет-платформами,
метою яких є надання допомоги бібліотекам, книжковим магазинам, в
тому числі інтернет-книгарням, та пересічним користувачам вчасно
ознайомитись з новинками видавництв та сформувати замовлення.
Наприклад, створена платформа «Кассіопея – сузір’я українських
книжок»
(kassiopeya._com)
виконує
функцію
інформаційного
посередника між видавцем та суб’єктом книжкової торгівлі чи
бібліотекою.
Ще один ресурс подібного типу – сайт «Книгоман»
(http://knugoman.org.ua), де подаються відомості про новини літератури, в
тому числі й дитячої. Як зазначається на сайті, даний інтернет-ресурс був
створений з метою об’єднання та систематизації книжкових доробок
авторів з різних країн світу, допомоги книголюбам у швидкому пошуці
необхідної літератури. У розділі сайту «видавництва» подається перелік
всіх видавництв та представлені відомості про їхню продукцію за роками,
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назвами, серіями. Представлено фото обкладинок, анотації, можна
залишити коментарі, дати оцінки. Попередньо зареєструвавшись, у розділі
«книги» можна коментувати, оцінювати, писати рецензії.
Видавництва дитячої літератури використовують для реклами своєї
продукції й можливості ресурсу «Книгоспілка» (http://libra.in.ua)». На
цьому сайті в розділі «книжки» є тематичний каталог, в якому
виокремлено рубрику «видання для дітей та юнацтва». Тут представлена
обкладинка книги, відомості про автора, рік випуску, мову, серію,
кількість сторінок, видавництво тощо і подається посилання до сайту
видавництва, що опублікувало книгу, де можна більш докладно з нею
ознайомитись.
Актуальну інформацію про книжковий асортимент інтернетмагазинів України представляє книжковий пошуковий портал Look4Book
(http://look4book.com.ua) з великою базою книг, що були опубліковані
видавництвами України та інших країн. Користувач має можливість
скористатися каталогами авторів, видавництв і серій. Відомості про кожну
книгу супроводжуються інформацією про те, в яких інтернет-магазинах і
за якою ціною її можна придбати. Гнучка пошукова система дозволяє
одержати відомості про книгу за низкою параметрів – автором,
видавництвом, ISBN, словом у назві та в описі книги, а також іншими
ознаками як окремо, так і в комбінації. Засобами орієнтування в
книжковій продукції є стислі анотації, які подаються в рубриці «опис» під
фото обкладинки.
Таким чином, аналіз веб-сайтів видавництв дитячої літератури
засвідчив, що вони є дієвими засобами забезпечення ОДЮЧ необхідними
відомостями, оскільки вторинна інформація виступає в якості їх
обов’язкового елемента. Вищеозначені сайти характеризуються
інформаційною насиченістю, чіткою структурованістю представлених
даних, наявністю ефективних навігаційно-пошукових сервісів. Основний
вектор вдосконалення веб-сайтів видавництв дитячої літератури
вбачається нами у розвитку інтерактивних сервісів (передусім
рекомендаційних) як їх органічної складової. Перспективним аспектом
розвитку системи ІЗ ОДЮЧ також є подання на сайтах суб’єктів
книжкового ринку каталогів, в яких представлені відомості про коло
найкращих книг для дітей певного віку. Такі каталоги повинні базуватись
на оцінках експертів та самих користувачів і створюватись зусиллями
видавництв та бібліотек, що обслуговують дітей та юнацтво.
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Важным
элементом
современной
информационной
инфраструктуры
Украины
являются
издательства.
Реклама
собственной продукции составляет один из основных аспектов
эффективного
их
функционирования.
Адаптируясь
к
новой
информационно-коммуникационной среде, издательства активно
используют
свои
веб-сайты
как
средство
информирования
пользователей и продвижения собственной продукции на рынке. В
статье в контексте использования для информационного обеспечения
организаторов детского и юношеского чтения проанализированы
информационные ресурсы, представленные на сайтах отечественных
издательств детской литературы.
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An important element of modern information infrastructure of Ukraine
are the publishers. Adapting to new information and communication
environment, publishers are actively using their websites as the means of
informing people and promoting their products on the market. The article
analyzes the information resources, represented on the sites of domestic
publishers of children's literature in the context of their use for the information
provision of the organizers of children's and youth reading.
Keywords: information provision (IP), information products, publishers
of children's literature, web-sites, information resources, organizers of
children's and youth reading (OCYR).
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Д.Д. Татакі

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
(на прикладі офіційного сайту м. Одеси)
Автор узагальнює поняття «адміністративні послуги» та
виокремлює його аспекти, наводить офіційне трактування терміну
«інформаційні послуги», характеризує специфіку діяльності Центру
надання адміністративних послуг Одеської міської ради та районних
державних адміністрацій Одеської області, вказує основні шляхи
покращення якості надання адміністративних послуг і доводить
необхідність створення «універсамів послуг».
Ключові слова: адміністративні послуги, інформаційні послуги,
Центр надання адміністративних послуг, «універсами послуг».
Створення зручних і доступних умов для отримання приватними
особами адміністративних послуг є однією з головних задач, що має
вирішуватися органами державної влади та місцевого самоврядування.
Адже саме за якістю цих послуг кожен громадянин оцінює турботу
держави про нього та рівень поваги до прав і гідності громадянина.
Реалізація цієї задачі є актуальною для України на сучасному етапі її
розвитку, адже система надання адміністративних послуг є непрозорою,
нераціональною та повільною. Більшість громадян наразі незадоволені
якістю надання цих послуг.
З іншого боку, персонал органів влади також потребує покращення умов
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праці. Адже частими є ситуації з великим навантаженням саме на тих
працівників адміністративних органів, які здійснюють “прийом
громадян”, з їх невпорядкованими та неналежно обладнаними робочими
місцями, додатковою психологічною напругою тощо.
Інформаційні
та
телекомунікаційні
технології
широко
використовуються органами державного управління та місцевого
самоврядування з метою підвищення якості надання послуг населенню.
Без сучасних електронних технологій неможливо відповідати запитам і
очікуванням споживачів.
Незважаючи на активний розвиток телекомунікаційних технологій у
всьому світі, в Україні населення, на жаль, не має повноцінної можливості
отримувати державні та муніципальні послуги в електронній формі через
низку об’єктивних та суб’єктивних причин.
Питання надання адміністративних послуг в Україні значною мірою
потребують ґрунтовних наукових досліджень та відповідного
адміністративно-правового оформлення.
Аналіз різних точок зору дослідників В. Авер’янов, К. Афанасьєв,
І. Коліушко, Р. Куйбіда, А. Ліпінцев, В. Тимощук, А. Чемерис та ін. на
сутність адміністративних послуг, що надаються органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування дає підстави стверджувати про
відсутність єдиної думки з цього приводу.
Термін «адміністративна послуга», на думку Г.М. Чміленко,
спрямований не на виокремлення нового виду відносин між державними
органами і приватними (фізичними та юридичними) особами, а на
змістовну переоцінку характеру їхніх взаємовідносин [6].
В.Б. Авер'янов серед обов'язкових ознак адміністративних
(виконавських) послуг зазначає: «приватні особи мають право на свій
розсуд користуватися результатами наданих послуг» [4]. З таким
висновком у найзагальнішому вигляді можна погодитися.
Адміністративні послуги – це публічні послуги, які надаються
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
іншими уповноваженими особами, і надання яких пов’язане з реалізацією
владних повноважень (тобто прийняттям владних рішень/ вчиненням
реєстраційних дій тощо).
Адміністративні послуги можна розглядати в двох аспектах:
- як публічно-владну діяльність адміністративного органу, спрямовану на
забезпечення (юридичне оформлення) умов для реалізації прав фізичної
або юридичної особи, яка здійснюється за заявою цієї особи;
- як результат публічно-владної діяльності адміністративного органу,
спрямованої на забезпечення (юридичне оформлення) умов для реалізації
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суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи, яка здійснювалась за
заявою особи [5, 25].
Правовою основою реорганізації сфери адміністративних послуг
став ухвалений Верховною Радою України Закон «Про адміністративні
послуги», який спрямовано на реалізацію прав, свобод і законних
інтересів громадян щодо отримання адміністративних послуг [2].
Стратегічною метою закону є надання адміністративних послуг в
електронному вигляді та ліквідація «корупційного чинника» — зведення
до мінімуму безпосереднього спілкування громадянина (заявникаодержувача або споживача державної послуги) з чиновником
(виконавцем-надавачем державної послуги). Цей документ передбачає
визначення вичерпного переліку адміністративних послуг, їхню платність
або безоплатність, а також перерахування всіх коштів, отриманих від
надання адміністративних послуг, до загального фонду державного та
місцевих бюджетів. Але зазначений закон не містить визначення терміна
«інформаційні послуги», які є однією з основних видових складових
державних послуг.
Офіційне трактування терміна «інформаційні послуги» міститься у
Законі України «Про інформацію», де зазначається, що такою послугою є
діяльність з надання інформаційної продукції споживачам для
задоволення їхніх потреб [1].
У Наказі Державного комітету зв'язку та інформатизації України
«Про затвердження Переліку і Порядку надання інформаційних та інших
послуг з використанням електронної інформаційної системи» [3]
зазначено: «інформаційні послуги – це здійснення органами виконавчої
влади у визначеній законом формі інформаційної діяльності з
доведення інформаційної продукції в електронному вигляді до відома
споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб у державних
(адміністративних) послугах».
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології можуть найкращим
чином сприяти розвитку системи надання адміністративних послуг
органами виконавчої влади у електронному вигляді.
Проблеми, що перешкоджають впровадженню елементів еурядування у діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, носять комплексний міжвідомчий характер і не можуть
бути вирішені на рівні окремих органів влади.
Значна кількість чинних законодавчих і нормативно-правових актів,
для підвищення якості надання адміністративних послуг органами
виконавчої влади, потребують внесення відповідних змін та доповнень,
оскільки вони не повністю узгоджуються між собою, тобто необхідно
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законодавчо визначити засади діяльності у сфері е-урядування.
Організація взаємодії органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в м. Одеса та Одеській області з організаціями та
громадянами в процесі надання електронних державних послуг базується
на широких можливостях мережі Інтернет. Переведення взаємодії органів
державної влади та органів місцевого самоврядування з організаціями та
громадянами в електронний вигляд дозволить скоротити час надання
державної послуги та знизити витрати, пов'язані з особистим зверненням
людини та громадянина в ці органи.
Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради та
районних державних адміністрацій Одеської області створено для
забезпечення надання цілого комплексу взаємозалежних державних
послуг (прийом пропозицій, заяв, скарг, видача довідок тощо) органами
державної
влади
та
органами
місцевого
самоврядування
(http://omr.gov.ua/).
Для покращення якості надання адміністративних послуг необхідно:
- розмежувати в системі органів виконавчої влади органи, які займаються
виробленням політики, і органи, які займаються поточним
адмініструванням;
- мінімізувати номенклатуру адміністративних послуг, залишивши в
ньому лише ті послуги, які дійсно є важливими для публічних інтересів;
- максимально децентралізувати надання адміністративних послуг;
- докладно регламентувати процедуру надання адміністративних послуг;
- виробити стандарти надання адміністративних послуг з урахуванням
стандартів аналогічних послуг у приватному секторі;
- створювати так звані «універсами послуг» («установи для громадян» або
«єдині офіси»).
Зважаючи на те, що на рівні районів і міст адміністративні послуги
надаються одночасно органами місцевого самоврядування та органами
виконавчої влади, необхідно спрямовувати їхні зусилля на утворення
таких об’єднаних «універсамів послуг».
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The author generalizes the concept of "administrative services" and
highlights its aspects, gives official interpretation of the term "information
services", that describes the specifics of the Center of providing administrative
services of the Odessa city Council and district state administrations of Odessa
region, indicates the main ways of improving the quality of administrative
services and proves the necessity of creating a "supermarket of services".
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УДК 027.52(477)

О.О. Баюш

ІНТЕГРАЦІЯ ЯК КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
У статті проаналізовано можливості запровадження в Україні
моделі інтегрованої бібліотеки.
Ключові слова: сільська бібліотека, шкільна бібліотека, інтегрована
бібліотека, публічна бібліотека.
Активний розвиток кооперації бібліотек в останні десятиліття
дозволив підвищити ефективність їхньої діяльності та покращити
обслуговування населення. Сучасні напрямки співробітництва включають
створення бібліотечних мереж і консорціумів та організацію бібліотечних
партнерств з метою взаємного використання ресурсів, колективного
надання послуг, підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів тощо. Так
звані бібліотеки спільного використання (БСВ) або інтегровані бібліотеки,
що набувають все більшого поширюються у різних країнах світу,
трактуються багатьма фахівцями як найвища форми кооперації, яка
сприяє ефективним результатами діяльності.
Проблема об’єднання сільських та шкільних бібліотек в Україні не є
новою. У 2002 році у Ровенській та Волинській областях, в порядку
експерименту, терміном на три роки відбулося об’єднання публічних і
шкільних бібліотек в сільській місцевості в централізовані бібліотечні
системи [3][6][7].
В основу концепції інтегрованої бібліотеки лягла тенденція злиття
громадських і наукових бібліотек в інформаційному суспільстві, а також
досвід інтегрованих бібліотек Північних країн і США. Інтегрована
бібліотека розуміється як нова форма співпраці між публічною
спеціальною бібліотекою [5].
БСВ розуміється як бібліотека, де «два або більше індивідуальних
постачальника бібліотечних послуг (частіш за все шкільна і публічна
бібліотеки) обслуговують свій контингент читачів в одній будівлі згідно з
договором, що регламентує взаємовідносини між ними» [8]. Основний
принцип такої моделі бібліотеки – співпраця двох юридично та фінансово
незалежних бібліотек, що виражається у професійній координації,
об'єднанні та раціональному використанні інформаційних і кадрових
ресурсів, обопільному розширенні пропонованих послуг. Мета співпраці –
надання однаково якісних послуг усім відвідувачам, включаючи людей з
особливими потребами, а також можливість навчання протягом усього
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життя для всіх охочих. Ступінь інтеграції варіюється у кожному
конкретному випадку, виходячи з особливостей розвитку бібліотечної
справи в країні та регіоні [11].
Найбільш розвиненою та оптимальною моделлю інтеграції
бібліотечного обслуговування є інтегрована бібліотека, що об'єднана зі
шкільною на базі сільської бібліотеки.
Найбільш поширеним різновидом БСВ є публічна бібліотека, що
об’єднана зі шкільною. Шкільні/публічні бібліотеки функціонують у
сільських районах США, Канади, Великобританії, Австралії – там, де
жодна з організацій-засновників не здатна самотужки фінансувати добре
обладнану бібліотеку з просторим будинком, якісним фондом і
кваліфікованим персоналом. За даними 2003 р., в межах БСВ працюють
40% публічних бібліотек Швеції, 9% – в Австралії (у штаті Південна
Австралія – 40%), 8% – у Канаді і 2% – у США [4].
Незважаючи на досить тривалу історію розвитку бібліотек, дана
концепція все ще розглядається американськими фахівцями як
новаторська – не тільки тому, що кожна така бібліотека унікальна і
створюється як реакція на конкретну ситуацію, але й тому, що вона
продовжує еволюціонувати, охоплюючи бібліотеки різних країн, типів і
розмірів.
В американській фаховій літературі розглядаються різні варіанти
партнерств для публічної бібліотеки. Об’єднання зі шкільною бібліотекою
включає декілька підтипів: з бібліотекою початкової школи (1 - 6 класи),
молодшої середньої школи (7 - 9 класи) та старшої середньої школи (10 12 класи). У населених пунктах із кількістю жителів менше 5 тис. школи
всіх трьох ступенів часто займають одну будівлю та обслуговуються
однією бібліотекою [4]. Є приклади створення бібліотек за участю трьох
партнерів: публічної сільської, шкільної та спеціальної бібліотек,
наприклад, як у віддаленому поселенні Верді на кордоні штатів Невада і
Каліфорнія [8].
У
республіці Білорусь розробку інтегрованої сільської бібліотеки
розпочали в 2009 р. у зв'язку з реалізацією Державної програми
відродження та розвитку села. Центральна бібліотека отримала соціальне
замовлення на розробку проекту «Інтегрована бібліотека». Типи і види
бібліотек стійкі лише відносно, розмежувальні лінії між ними досить
рухливі. Відзначається процес стирання межі між публічними та
спеціальними бібліотеками, між науковими, навчальними і виробничими;
є бібліотеки, які не можуть бути безапеляційно віднесені до будь-якого
типу або виду. Пояснити це можна не лише позабібліотечними
інтеграційними процесами, але й інтенсифікацією міжсистемних зв'язків
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бібліотек з іншими установами культури та освіти. Таким чином
відбувається інтеграція функцій бібліотек різних типів і видів [7].
У багатьох невеликих районах і містах Норвегії працюють
бібліотеки, які поєднують виконання функцій шкільної та публічної
бібліотек, що обслуговують як школярів, так і місцевих жителів. Шкільні
бібліотеки є невід'ємною і обов'язковою частиною кожної початкової
школи в Норвегії. Фонди цих бібліотек служать пізнавальнорозважальним цілям і формуються згідно з педагогічними вимогами до
навчального процесу [9].
Для ефективного бібліотечно-інформаційного обслуговування
працівників сільського господарства в Концепції бібліотечної справи Чехії
визнано необхідним: організувати і налагодити дієве міжбібліотечне
співробітництво під час пошуку та використання інформаційних ресурсів;
забезпечити більшу доступність бібліотечних фондів та їх розподілене
комплектування; поліпшити методичне керівництво діяльністю бібліотек,
їх кооперацію та координацію роботи; забезпечити подальший розвиток
бібліотечно-інформаційного обслуговування усіх груп користувачів [10].
Розвиток інтегрованих сільських бібліотек супроводжується
активною комп'ютеризацією їхньої діяльності, що особливо виразно
проявляється у роботі бібліотек Польщі, де була прийнята концепція
культурного та економічного розвитку сільських регіонів під назвою
«Оновлення села» і базується на ініціативності і заповзятливості
громадян. Але будь-яка економічна діяльність немислима без оперативної
та повної інформації. У провідних країнах світу, наприклад у США,
бібліотека сприймається як місце, де можна дізнатися про все. Проте, в
Польщі робота в даному напрямку знаходиться ще на самому початку [2].
На основі аналізу та узагальнень щодо зарубіжних моделей сучасної
сільської бібліотеки, можна констатувати, що найбільш розвиненою у
міжнародному інформаційному просторі та придатною для українського
бібліотечного співтовариства є модель інтегрованої сільської бібліотеки,
яка має органічно об’єднати у собі публічну та шкільну бібліотеку, а
також інтернет-центр на базі сільської бібліотеки. Концепція такої моделі
бібліотеки надасть можливість реалізувати стратегічні орієнтири розвитку
бібліотечної мережі в Україні та залучити бібліотечні інновації
зарубіжних бібліотек й інформаційних інтернет-центрів.
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УДК 002.6:316.77

Л.А. Чередник, Я. Савик,
В. Рокітянська

АНАЛІЗ МІСЦЯ І РОЛІ
ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ
У СУЧАСНОМУ СВІТІ
У статті розглядається теоретичне дослідження системи
документно-інформаційних комунікацій; проаналізовано елементи даної
системи.
Ключові слова: соціальна інформація, комунікант, реципієнт,
документ, канал зв’язку, документно-інформаційна комунікація.
Головною умовою існування та розвитку суспільства є соціальнокомунікаційна діяльність. Без спілкування, обміну інформацією між
індивідами неможливі інтелектуальна еволюція людства, розвиток
виробництва, збагачення соціальної пам’яті, нові досягнення
матеріального і духовного життя.
Як відомо, соціальна інформація може бути наведена в різних
формах – документній і недокументій. У суспільстві спочатку виникають
недокументні комунікації, у яких для передачі інформації
використовуються жести, знаки, звуки.
Недокументні комунікації мають низку істотних недоліків, а саме:
- інформація не може тривалий час зберігатися й використовуватися
у незмінному вигляді у майбутньому;
- діапазон розповсюдження недокументної інформації у просторі
обмежений; просторовий бар’єр починається там, де вухо співрозмовника
вже не в змозі вловити слова мовця.
Найважливішою підсистемою соціальних комунікацій є документна
комунікація – процеси і засоби обміну інформацією у суспільстві за
допомогою документів. Вона забезпечує рух соціальної інформації у часі
й просторі шляхом створення, зберігання і розповсюдження документів.
Документна комунікація виникла на певному етапі соціального прогресу
людства і нині охоплює усі сфери суспільного життя.
Інформація, зафіксована на матеріальному носії, також може бути
розділена простором із споживачем. Однак різні технічні засоби
фіксування і відокремлення інформації, тиражування документів надають
можливості перебороти просторовий бар’єр, переміщувати документну
інформацію у просторі відповідно до потреб суспільства [1; 2].
Система документної комунікації ХХІ ст. поступово набуває ознак,
притаманних новій суспільній формації. Світова економіка кінця ХХ ст.
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зазнала кардинальних змін, які визначили, що могутність сучасної
держави насамперед пов’язана з інформаційним забезпеченням усіх
процесів, що відбуваються на мікро- і макрорівнях. Практика соціальних
комунікацій засвідчує такі факти: інформація, використана для підтримки
суспільної діяльності, має задокументовуватися для набуття відповідного
статусу; документи слід упорядковувати за певними правилами;
особливістю документно-комунікаційного процесу є своєчасність. Усе
вищезазначене стає реальністю лише за умови раціонального
використання світового інформаційного простору і логічної побудови
документно-комунікаційної системи в кожній конкретній державі.
Матеріальний носій із закодованою інформацією поширюється не
тільки в просторі, але й у часі. Завдяки документуванню виникає
можливість читати тексти, що були написані раніше, розглядати
фотографії, які вже стали надбанням історії, дивитися кіноплівки, що
документально відтворюють події минулих років.
Думки людини, зафіксовані в документах, відчужені від автора й
продовжують існувати в подальшому вже незалежно від її волі й бажання.
Разом з тим недокументна комунікація зберігала тільки той обсяг
інформації, який могла запам’ятати людина, несуттєва інформація з часом
втрачалася. Документна комунікація здатна зберегти необмежений запас
інформації, сприяє перенасиченню суспільства інформацією.
Сутність інноваційних процесів в еволюції документнокомунікаційного простору досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені.
Серед них значне місце посідають праці А.В. Соколова, С. Карташова,
Ю.М. Столярова, В.Р. Фірсова, М.Я. Дворкіної та інші.
В умовах побудови інформаційного суспільства інформаційнокомунікаційні системи кожної держави надають свої ресурси, продукцію,
інші здобутки – інформацію, документи, знання у вільне використання.
Вільне використання світових інформаційних ресурсів передбачає
наявність у кожній державі певної структури, яка відповідає за створення,
накопичення, обробку національної складової означених ресурсів і їхнє
поширення для масового вжитку [4; 5].
Важливе місце в документно-інформаційній комунікаційній системі
посідають інформаційно-комунікаційні інститути – елементи системи
документно-інформаційних комунікацій, заклади, які мають певне
соціальне
призначення,
пов’язане
зі
збором,
зберіганням,
розповсюдженням соціально значущих документів.
Документно-інформаційні комунікаційні інститути прийнято
поділяти на комуляційні і некомуляційні.
Комуляційні інститути виконують соціально-часову (соціально223
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мнемічну) функцію: архівна справа, бібліотечно-бібліографічна справа,
музейна справа, система науково-технічної інформації, телекомунікаційні
мережі (наприклад, Інтернет).
Некомуляційні інститути не виконують соціально-мнемічної функції:
газетно-журнальна справа, книговидавнича справа, книготорговельна
справа; засоби зв’язку (пошта, телеграф) та ін.
Крім того, існують служби, які не досягли рівня інституалізації
(агентства з реклами, фірмові маркетингові служби, довідкові міські
служби тощо).
Комунікаційні інститути, які орієнтовані на задоволення
комунікаційних потреб суспільства в цілому, отримали назву загальних
або публічних, масових, загальнодоступних. Але різні відомства й
суспільні організації створюють свої комунікаційні служби: видавництва,
редакції журналів, бібліотеки, архіви, які мають задовольняти
інформаційні потреби певних категорій людей.
Доцільним є розглянути процес документно-інформаційної
комунікації у розрізі її складових компонентів. В основі документноінформаційної комунікації лежить комунікаційний акт, у якому виділяють
такі складові частини: комунікант, реципієнт, комунікат, зміст інформації,
код, контекст. Зазвичай комунікант має уявлення про те, як повідомлення
може бути інтерпретовано реципієнтом. Однак результат інтерпретації,
тобто тлумачення повідомлення одержувачем, визначається низкою
факторів, у першу чергу, кодуванням. Як відомо, кодування – це подання
ідеї, що прагне донести до одержувача комунікант, у кодах або символах,
тобто в знаках, що переводять ідею на мову, яка є зрозумілою реципієнту.
Кодування має зберегти інтерпретацію повідомлення одержувачем
відповідно до мети комунікації, яку поставив комунікант. У ролі кодів
можуть використовуватися слова, звуки та інші знаки. Процес кодування є
суб’єктивним, оскільки залежить від особи, яка кодує. Повідомлення – це
зафіксована інформація, яку комунікант прагне довести до реципієнта.
Декодування повідомлення – це переклад його на мову одержувача, яке
визначається особистим сприйняттям одержувача, його здатністю
розпізнавати й інтерпретувати коди, використані під час передачі ідеї.
Адекватність сприйняття повідомлення носить деякою мірою
суб’єктивний характер і може варіювати від нуля до ста відсотків. Так,
наприклад, незнання іноземної мови зводить можливість декодування
іншомовного повідомлення до нуля, а наявність такого досвіду у
відправника й одержувача повідомлення збільшує адекватність
сприйняття.
Комунікаційний канал – це реальна або уявна лінія зв’язку
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(контакту), за якою повідомлення просувається від комуніканта до
реципієнта. Наявність зв’язку – необхідна умова будь-якої комунікаційної
діяльності, у якій би формі вона не здійснювалася. Комунікаційний канал
надає комуніканту й реципієнту засоби для створення й сприйняття
повідомлення (тобто знаки, мови, коди, матеріальні носії повідомлення,
технічні пристрої), забезпечує розповсюдження документів у суспільстві,
дозволяє доступ до них користувачам. Отже, комунікаційні канали – це
матеріальна сторона документно-інформаційної комунікації [2; 3].
Розвиток людства від первісного суспільства до постіндустріальної
цивілізації
супроводжувався
постійним
збільшенням
кількості
комунікаційних каналів, доповненням природних каналів штучними.
Природні канали використовують властиві людині способи для
передачі значущих повідомлень у фізичному просторі. У первісному
суспільстві існували два природні комунікаційні канали: невербальний
(несловесний) і вербальний (словесний).
Невербальний канал – найдавніший з комунікаційних каналів, що
виник під час біологічної еволюції задовго до появи людини. Він являє
собою спадщину зоокомунікації. Тварини використовують звукові
сигнали, пози, рухи, що нагадують жести. Вербальний канал доступний
тільки людини, оскільки лише вона володіє мовою.
Необхідність у штучних комунікаційних каналах виникає тоді, коли
комунікант і реципієнт позбавлені безпосереднього контакту, не можуть
ані бачити, ані чути один одного, і в той же час існує необхідність у
передаванні інформації у часі.
Увагу сучасних учених (А.В.Соколов, М.Кастельс, В.І.Корогодін)
привертає питання еволюції комунікаційних каналів. Зокрема,
А.В. Соколов, у розвитку комунікаційних каналів виділяє чотири
періоди. На його думку, канал писемної документації виник на основі
іконічного каналу, шляхом біфуркації , тобто роздвоєння, розділення на
дві частини. Особливість біфуркації документної комунікації полягає в
тому, що вона сприяла біфуркації у каналі усної комунікації.
Таким чином, в історії людства, за А.В.Соколовим, можна виділити
чотири біфуркації:
- біфуркація I – поява писемності й літературної мови;
- біфуркація II – винахід книгодрукування і великі географічні
відкриття;
- біфуркація III – промисловий переворот, виникнення технічних
каналів, у тому числі поліграфії, фотографії, телефону;
- біфуркація IV – науково-технічна революція XX ст., яка пов’язана з
виникненням електронної комунікації.
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А.В. Соколов також сформулював і закономірності еволюції
соціальної комунікації [5; 3].
Закон кумуляції комунікаційних каналів. Під час цивілізаційного
процесу кількість каналів комунікації зростає в арифметичній прогресії з
основою 2, тобто 4, 6, 8, 10, 12.
Закон симетрії комунікаційних каналів. У суспільстві існує баланс
каналів усної й письмової комунікації, які розвиваються синхронно,
симетрично.
Закон прискорення біфуркації. Тривалість періодів між
біфуркаціями постійно зменшується. Якщо проміжок часу між I і II
біфуркаціями становив 4,5 тисяч років, то між II і III біфуркаціями – 400
років, між III і IV біфуркаціями – 150 років. А.В. Соколов не виключає
припинення їх зростання, тому що будь-яке зростання має свої межі [1,
78-79].
Вищезазначені елементи комунікації, за допомогою яких
реалізовується свого роду спілкування на офіційно-діловому рівні,
утворюють єдину систему – систему документно-інформаційних
комунікацій.
Цільове
призначення
системи
документно-інформаційних
комунікацій зводиться до досягнення таких цілей:
- забезпечити творчо обдарованим членам суспільства можливість
включати їхні досягнення в документовану соціальну пам’ять;
- зберігати документовану соціальну пам’ять як частину культурної
спадщини суспільства;
- забезпечувати суспільне використання документованої частини
культурної спадщини в інтересах суспільства.
На думку більшості дослідників, для досягнення поставленої мети
потрібно вирішити такі завдання:
- усуспільнення початкових повідомлень (рукописи), що надходять
від творчо обдарованих людей, визначення їхньої суспільної значущості,
здійснення
редакційно-видавничого
оформлення,
поліграфічного
тиражування, тобто перетворення рукопису в документ суспільного
користування – первинний документ;
- здійснення оброблення документа суспільного користування
(згортання й розгортання) для більш повного їх використання,
перетворення первинних документів у вторинні:
- формування й забезпечення довгострокового зберігання фондів
суспільного користування;
- поширювання первинних і вторинних документів у режимі
сповіщення або довідкового обслуговування [3, 185-186].
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Отже, мотивація документно-інформаційної діяльності є складним
процесом, який базується на ідентифікації інформаційних потреб, що
спонукають до документно-інформаційної діяльності; виявленні
чинників, які сприяють задоволенню інформаційних потреб і підвищують
результативність документно-інформаційної діяльності.
Результативність документно-інформаційної діяльності, у свою
чергу, залежить від ступеня розвитку документно-комунікаційної системи
держави, яка містить різні за організаційною формою, спеціалізацією,
функціональною спрямованістю і формою власності документноінформаційні заклади й комунікаційні канали.
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УДК 651.5:502.3

Л. І. Комерзан

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ
ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИРОДООХОРОННИХ УСТАНОВ
Досліджено особливості здійснення документаційного забезпечення
природоохоронними установами за допомогою інформаційних технологій.
Запропоновано
шляхи
удосконалення
процесів
електронного
документообігу в природоохоронній діяльності.
Ключові слова: автоматизація документаційних процесів,
електронний
документообіг,
природоохоронна
діяльність,
документаційне забезпечення.
В епоху інформатизації, керівники природоохоронних установ
змушені удосконалювати діяльність, в тому числі, за рахунок
автоматизації процесів документаційного забезпечення. Незважаючи на
активне
використання
комп’ютерної
техніки
для
здійснення
документозабезпечення
природоохоронної
діяльності,
процеси
автоматизації документообігу та впровадження електронних ресурсів
потребують удосконалення.
Актуальність зазначеної проблеми полягає у необхідності
налагодження
процесу
документозабезпечення
окремого
природоохоронного об’єкту та всієї природоохоронної діяльності України
шляхом удосконалення системи електронного документообігу. Залучення
нових методів і технологій в роботі з документами дозволить підвищити
ефективність діяльності, збільшити швидкість розповсюдження
інформації серед потенційної аудиторії, що сприятиме виконанню
основної функції природоохоронних установ – збереження та
примноження біологічного і ландшафтного різноманіття в межах
територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Мета наукової доповіді – дослідити особливості здійснення
документаційних процесів природоохоронними установами за допомогою
інформаційних технологій та розглянути можливі варіанти удосконалення
даного аспекту.
Проблема автоматизації документаційних процесів та використання
електронних документів в природоохоронній діяльності знайшла своє
відображення в роботах А. Г. Нецвітаєва, О. М. Шуміло, В. А. Зуєва та
І. В. Бригадира, К. І. Лопатіна та ін.
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Ефективність
використання
вітчизняними
підприємствами
автоматизованих
систем
документозабезпечення,
на
думку
В. Г. Спрінсяна, залежить від рівня впорядкування традиційного
документообігу, «на кожному новому технологічному етапі застаріла
технологія успадковується…» [5; 236]. Тобто, основою для організації
системи електронного документозабезпечення природоохоронних установ
є особливості традиційного документообігу.
Традиційний документообіг в природоохоронних організаціях
здійснюється на загальнодержавному рівні (комплексна система
документообігу природоохоронної діяльності в Україні, учасниками якої є
всі природоохоронні установи) та на індивідуальному рівні
(документообіг окремої природоохоронної установи).
Комплексний аспект автоматизації документаційних процесів
передбачає взаємодію всіх об’єктів структури документаційного
забезпечення установ природоохоронної діяльності в Україні, учасниками
якої є керівні служби та підпорядковані їм природоохоронні організації
(див. Рис. 1). Основним керуючим органом є Міністерство екології та
природних ресурсів України, діяльність якого координується Кабінетом
Міністрів України. Міністерство, в свою чергу, напряму або через
структурні підрозділи (департаменти) спрямовує та координує
документозабезпеченість таких природоохоронних організацій як:
центральні органи виконавчої влади; підприємства та організації;

Рис.1. Структура документаційного забезпечення установ
природоохоронної діяльності в Україні
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установи природно-заповідного фонду. Крім того, підпорядковані
Міністерству установи здійснюють документообіг між собою.
Підпорядкування природоохоронних установ, представлених на
рисунку 1, регламентовано положеннями кожного з учасників даного
процесу (Положення про Міністерство, Положення про Департамент
екології та природних ресурсів України та ін.).
Індивідуальний
аспект
автоматизації
процесів
документозабезпечення
передбачає
організацію
внутрішнього
електронного документообігу для кожної природоохоронної установи
окремо, відповідно до етапів роботи з документами: створення, активне
використання, архівне зберігання.
Автоматизація на етапі створення документів передбачає
використання технічного (комп’ютер) та програмного забезпечення (пакет
програм Office, або спеціальні програми для кадрової та фінансової
звітності). Керівники сучасних природоохоронних установ на даному
етапі стикаються з проблемою неповноцінного використання електронних
технологій, через те що окремі процеси (наприклад, редагування)
працівники здійснюють традиційним способом. Вирішення даної
проблеми можливо завдяки підвищенню кваліфікаційних навичок
співробітників та правильній організації праці.
Нормативне забезпечення етапу створення документів, незважаючи
на існування ряду правових документів (Закон України «Про електронні
документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851 IV [1];
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового
порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої
влади» від 28.10.2004 № 1453 [3] та ін.), є недостатнім та потребує
удосконалення. Необхідно розробити інструкцію з діловодства окремо для
електронних документів, або удосконалити існуючу з відповідними
поправками. Такі нововведення в процес документаційного забезпечення
підприємства та їх активне впровадження в практичну діяльність
призведуть до суттєвих змін і в традиційному документаційному процесі,
так як ряд традиційних операцій з документами втратять свою
актуальність, в їх використанні не буде необхідності.
Етап активного використання документу за допомогою електронних
технологій передбачає його затвердження керівництвом (електронноцифровий підпис) та передачу до виконання (через внутрішню мережу,
або мережу Інтернет). Нормативне регулювання автоматизації процесу
активного використання документів забезпечує Закон України «Про
електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 № 852IV [2] та ін. Однак,
сучасні природоохоронні установи віддають перевагу традиційним
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методам роботи, через відсутність відповідної організації електронного
документообігу та неможливість збереження повної конфіденційності
інформації в електронному вигляді. Впровадження необхідного
програмного забезпечення та організація процесів документообігу значно
підвищить ефективність здійснення діяльності природоохоронними
установами.
Автоматизація на етапі зберігання електронних документів
передбачає забезпечення необхідних умов для зберігання документів в
електронному вигляді. Впровадження новітніх технологій в роботі
архівних служб знаходиться на стадії становлення і поки що сучасні
підприємства віддають перевагу традиційним методам роботи. Однак,
інформатизація всіх сфер діяльності, а також підтримка нововведень на
законодавчому рівні (Наказ Міністерства юстиції України «Про
затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві
та їх підготовки до передавання на архівне зберігання» від 11.11.2014
№ 1886/5 [4] та ін.) змушують керівників підприємств відходити від
традиційних технологій на користь новітнім інформаційним.
Таким чином, можна зробити висновки, що система
документозабезпечення природоохоронної діяльності в Україні потребує
налагодження
процесу
електронного
документообігу
як
на
загальнодержавному, так і на індивідуальному рівнях. Удосконалення
нормативно-правового забезпечення, підвищення кваліфікаційного рівня
працівників природоохоронних організацій, застосування необхідного
програмного забезпечення дозволить керівникам природоохоронних
структур організувати єдину систему електронного документообігу
природоохоронної діяльності і таким чином підвищити ефективність
функціонування.
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4. Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у
діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання
[Електронний ресурс] : Наказ Міністерства юстиції України від
11.11.2014
№ 1886/5.
–
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14
5. Спрінсян В. Г. Впровадження електронного документообігу в
організаціях та на підприємствах України [Текст] / В.Г. Спрінсян //
Студії з архівної справи та документознавства. – 2012. – № 20. – С. 235240.
Исследованы особенности осуществления документационного
обеспечения
природоохранными
учреждениями
с
помощью
информационных технологий. Предложены пути совершенствования
процессов электронного документооборота в природоохранной
деятельности.
Ключевые слова: автоматизация документационных процессов,
электронный документооборот, природоохранная деятельность,
документационное обеспечение.
The features of realization documentation of environmental institutions
using information technologies. Ways of improving electronic document
processes in environmental activities.
Keywords: automation processes Documentation, electronic document
management, environmental protection, documentation support.
УДК 004.738.1.354.53-024

Н. П. Філіппова

ДОКУМЕНТНІ РЕСУРСИ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ
В СТРУКТУРІ ВЕБ-САЙТУ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Проаналізовано документні ресурси медичної галузі в структурі
офіційного веб-сайту Міністерства охорони здоров’я України. Визначена
мета функціонування веб-сайту та охарактеризовані його основні та
допоміжні структурні частини.
Ключові слова: документні ресурси, веб-сайт, медична галузь,
сфера охорони здоров’я, Міністерство охорони здоров’я України.
Важливу роль у розвитку національної складової глобальної
інформаційної мережі Інтернет, забезпеченні широкого доступу громадян
до цієї мережі, ефективного використання її можливостей для належного
інформаційного
і
документаційного
забезпечення
здійснення
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підприємствами, установами та організаціями своїх повноважень,
повнішого задоволення потреб суспільства в об’єктивній, комплексній
інформації у сфері охорони здоров’я в Україні відіграють веб-сайти.
Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони
здоров’я, є Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ України).
Офіційним інформаційним ресурсом, що призначений для висвітлення
його діяльності, є веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України (далі –
веб-сайт) [1].
Функціонування веб-сайту регламентовано Положенням про
офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України, затвердженим
наказом МОЗ України від 06 листопада 2012 року № 877 «Про офіційний
веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України» відповідно до законів
України від 02 жовтня 1992 року № 2657-XII «Про інформацію», від
31 травня 2005 року № 2594-IV «Про захист інформації в автоматизованих
системах», від 21 січня 1994 року № 3855-XII «Про державну таємницю»,
від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні
права», Указу Президента України від 31 липня 2000 року № 928 «Про
заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної
мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в
Україні», Положення про Міністерство охорони здоров’я України,
затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року
№ 467/2011 «Про Положення про Міністерство охорони здоров’я
України»; постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року
№ 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про
діяльність органів виконавчої влади», Порядку функціонування веб-сайтів
органів виконавчої влади, затвердженого спільним наказом Державного
комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України і
Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25 листопада
2002 року № 327/225.
Положення про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я
України визначає, що він є офіційним джерелом інформації, покликаним
забезпечити висвітлення: діяльності МОЗ України; центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України; підприємств, установ, закладів, організацій,
що належать до сфери управління МОЗ; реалізації державних програм у
сфері охорони здоров’я; надання інформаційних послуг громадськості [2].
Веб-сайт складається з основних та допоміжних структурних
частин. Основними є такі структурні частини веб-сайту МОЗ України:
«Міністерство»; «Галузь»; «Діяльність»; «Публічна інформація»;
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«Оперативна інформація»; «Послуги та рекомендації» та «Зв’язки з
громадськістю».
У розділі «Міністерство» розміщено інформацію про керівництво,
його структурні підрозділи, вакансії, Колегію МОЗ України, Вчену
медичну раду, Раду молодих вчених, Громадську раду, Громадську раду з
питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков, про Головних
позаштатних спеціалістів, безпосередньо Положення про Міністерство
охорони здоров’я України, Правила внутрішнього трудового розпорядку
та Символіку МОЗ України.
Розділ «Галузь» розкриває питання профільної і регіональної
структури, історії галузі охорони здоров’я в Україні.
Розділ «Діяльність» інформує про Коаліційну угоду депутатських
фракцій «Європейська Україна» від 27 листопада 2014 року; Програму
діяльності уряду, затвердженою Постановою Верховної Ради України від
11 грудня 2014 року № 26-VIII; цільові програми та заходи; референтне
ціноутворення; фармавцевтичний сектор; медичну науку; форуми та
виставки; міжнародну діяльність; Європейську інтеграцію; економіку та
фінанси; міжнародні закупівлі; державні закупівлі МОЗ України; державні
закупівлі установами галузі; ліцензування медичної практики; якість
надання медичної допомоги; реєстрацію лікарських засобів та медичних
імунобіологічних препаратів; Закон України вiд 16 вересня 2014 року
№ 1682-VII «Про очищення влади»; боротьбу з корупцією; організаційні
заходи; державний санітарно-епідеміологічний нагляд; екстрену медичну
допомогу; телемедицину; народну медицину (цілительство); відзнаки;
звіти; проведення спеціальної перевірки.
Окремої уваги в структурній частині «Дільність» заслуговує
підрозділ «Науковий журнал МОЗ України», що надає доступ до
повнотекстових електронних версій журналу у PDF-форматі починаючи з
2012 року.
З точки зору документознавчої проблематики значної уваги
заслуговує розділ веб-сайту МОЗ України під назвою «Публічна
інформація», що, у свою чергу, складається з наступних підрозділів.
1«Доступ до публічної інформації»:
1.1
Визначає правові засади надання доступу до публічної інформації
у галузі охорони здоров’я, зокрема до Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод (Конвенцію ратифіковано Законом від 17 липня
1997 року № 475/97-ВР); Цивільного кодексу України; Законів України
«Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних»,
«Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державну таємницю»,
«Про інформацію»; Указу Президента України «Питання забезпечення
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органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»; Наказу
МОЗ України від 06 травня 2014 року № 299 «Про організацію виконання
Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Міністерстві
охорони здоров’я України». Також надає доступ до презентації «Розгляд
звернень громадян та задоволення запитів на інформацію. Порівняльний
аналіз» та настанов з питання оформлення інформаційного запиту з
метою надання публічної інформації Міністерством охорони здоров’я
України.
1.2
Надає доступ до реєстру документів МОЗ України, зокрема до:
1.2.1 Планів роботи Міністерства, починаючи з 2001 року.
1.2.2 Звітів про використання коштів Державного бюджету, про стан,
підсумки роботи за звітний період та перспективи розвитку галузі
охорони здоров’я з 2003 року.
1.2.3 Рішень Колегії МОЗ України з основних питань діяльності,
починаючи з 2002 року.
1.2.4 Наказів з 2001 року, загальна кількість яких нараховує понад
10 тисяч документів.
1.2.5 Контактної інформації щодо посадових осіб МОЗ України (інформує
про графік особистого прийому громадян Міністром охорони здоров’я
України, першим заступником Міністра та заступниками Міністра,
керівниками структурних підрозділів МОЗ України
1.2.6 Інструментарію пошуку документів за реквізитами (назвою, текстом,
датою та реєстраційним номером); тематичного каталогу; баз та реєстрів
(Реєстру галузевих нововведень; Природних лікувальних ресурсів;
Реєстру медико-технологічних документів; Баз та реєстрів Державної
санітарно-епідеміологічної служби; Державного формуляру лікарських
засобів; Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби; Реєстру
оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення; Переліку
закладів охорони здоров’я, яким надано право створювати медичні комісії
з огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (2015); Реєстру
косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані
організми або отримані з їх використанням; Державного реєстру
лікарських засобів; Національного переліку основних лікарських засобів і
виробів медичного призначення).
a. Облікових карток системи обліку публічної інформації станом
на 29 травня 2015 року.
b. Звітів про опрацювання запитів на публічну інформацію,
починаючи з липня 2011 року.
c. Інформації про порядок складення та подання запитів.
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d. Порядку оскарження дії чи бездіяльності розпорядників
інформації.
e. Електронної форми запиту, затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 06 травня 2014 року № 299.
f. Переліку відомостей, що містять службову інформацію в МОЗ
України.
9. «Пошук за реквізитами» – пропонує пошук за видом документу,
за допомогою ключових слів у назві та/або тексті, за датою його
створення та/або реєстрації та за його реєстраційним номером.
10. «Нормативно-правові акти з питань охорони здоров’я» – надає
доступ до переліків нормативно-правових актів з питань охорони
здоров’я за роками, починаючи з 2008 р.
11.«Клятва лікаря» – містить тексти Міжнародної клятви лікаря та
присяги лікаря України.
12.«Тематичний каталог» – представлений структурними частинами
«Акредитація», «Вища освіта», «Економіка та фінанси», «Європейська
інтеграція», «Загальні питання надання медичної допомоги»,
«Запобігання корупційним проявам», «Зв’язки з громадськістю та
ЗМІ», «Інфекційні соціально-небезпечні захворювання», «Кадрові
питання», «Контроль за наркотичними речовинами», «Контроль за
якістю лікарських засобів», «Ліцензування», «Медико-соціальна
експертиза», «Медична допомога дітям і матерям», «Медична допомога
дорослому населенню», «Медична статистика», «Міжнародна
діяльність», «Народна і нетрадиційна медицина», «Нормативи
(протоколи) надання медичної допомоги дитячому населенню»,
«Нормативи (протоколи) надання медичної допомоги дорослому
населенню», «Перинатальна допомога», «Підготовка до ЄВРО-2012»,
«Регуляторна політика», «Реформа медичного обслуговування»,
«Санаторно-курортне
лікування»,
«Санітарно-епідеміологічний
нагляд», «Сімейна медицина», «Стандарти амбулаторно-поліклінічної
допомоги»,
«Стандарти
стаціонарної
медичної
допомоги»,
«Стаціонарна медична допомога», «Стратегічний розвиток»
13.«Бази та реєстри» – надає доступ до наступних реєстрів та баз
даних: Державний реєстр медичної техніки і виробів медичного
призначення; Державний реєстр лікарських засобів; Національний
перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення;
Реєстр галузевих нововведень; Природні лікувальні ресурси; Реєстр
медико-технологічних документів; Бази та реєстри Державної
санітарно-епідеміологічної служби України; Державний формуляр
лікарських засобів; Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби;
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Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення;
Перелік закладів охорони здоров’я, яким надано право створювати
медичні комісії з огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних
засобів (2015); Реєстр косметичних та лікарських засобів, які містять
генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням.
14.«Пам’ятка керівникам підпорядкованих організацій» – містить
настанову керівникам підприємств, закладів та установ, що належать
до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, щодо
обов’язкового невідкладного оприлюднення публічної інформації з
метою забезпечення реалізації прав та інтересів фізичних та
юридичних осіб.
15.«Найбільш запитувані документи, інформація» – пропонує
ознайомитись з відповідями на найпоширеніші запитання та містить
посилання на документи, що релевантні більшості запитам.
16.«Законодавство про доступ до публічної інформації» – пропонує
ознайомитись з нормативно-правовими актами, що регламентують
питання надання доступу до публічної інформації в сфері охорони
здоров’я України.
17.«Декларації керівників МОЗ» – надає доступ до декларацій
Міністра охорони здоров’я України та його заступників.
Розділ веб-сайту МОЗ України «Оперативна інформація» містить
актуальні відомості про запобігання вірусу Ебола, статистику
захворювань, сезонні захворювання та санітарно-епідемічну ситуацію в
Україні.
У розділі «Послуги та рекомендації» надається інформація про
адміністративні послуги (їхній перелік та стандарти надання
адміністративних послуг Міністерством охорони здоров’я України) та про
такі актуальні питання, як: фармаконагляд, мобільний зв’язок та здоров’я
людини, малюнки-попередження на упаковці тютюнових виробів, сімейна
медицина,
відповіді
фахівців,
медико-санітарне
забезпечення
оздоровлення дітей, профілактика захворюваності, медико-соціальна
експертиза, безкоштовне медичне обслуговування, вакцинопрофілактика,
лікування за кордоном та медичне запезпечення у сфері безпеки
дорожнього руху.
Структурна частина веб-сайту МОЗ України «Зв’язки з
громадськістю» інформує за наступними питаннями: громадянське
суспільство, консультації з громадськістю, громадська експертиза,
соціальний діалог, реагування на критику, взаємодія із громадськістю та
ЗМІ, звернення громадян, об’єднання громадян, угоди та меморандуми.
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Серед допоміжних структурних частин веб-сайту Міністерства
охорони здоров’я України виокремлюються «Головне меню», «Державні
закупівлі», «Інформація», «Держслужби», «Організації», «Громадянам»,
«Фахівцям», «Підприємцям» та «Фармсектор».
Таким чином, висвітлення основних напрямків діяльності
Міністерства охорони здоров’я України здійснюється за допомогою вебсайту Міністерства, що надає документовану інформацію про загальні
засади та нормативно-правову базу його функціонування з метою
забезпечення конституційних прав людини і громадянина на вільне
збирання, зберігання, використання та поширення інформації і
оперативного інформування про актуальні події в галузі охорони здоров’я
України.
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Проанализированы документные ресурсы медицинской отрасли в
структуре официального сайта Министерства здравоохранения
Украины.
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охарактеризованы его основные и вспомогательные структурные части.
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отрасль, сфера здравоохранения, Министерство здравоохранения
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The document recourses of the healthcare industry in the structure the
official website of the Ministry of Health of Ukraine are analyzed. The purpose
of website’s functioning is defined and its primary and secondary structural
parts are characterized.
Keywords: document resources, website, medical industry, healthcare
industry, the Ministry of Health of Ukraine.
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З.М. Караберова

ДОКУМЕНТОЗНАВЧА ОСВІТА В УКРАЇНІ:
ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
Розглянуто
особливості
становлення
спеціальності
«Документознавство та інформаційна діяльність». Проведено кількісний
аналіз стану підготовки фахівців з документознавства у ВНЗ України за
географічною та хронологічною ознаками. Визначено сучасний стан
розвитку документознавчої освіти в Україні.
Ключові слова: документознавча освіта, документознавство та
інформаційна діяльність, фахівці з документознавства.
В час, коли інформаційні технології стали невід’ємною частиною
людської діяльності, а життя все більше набуває ознак інформаційного
суспільства, виникає необхідність у висококваліфікованих спеціалістах,
здатних як орієнтуватися в інформаційних потоках та масивах, так і вміти
працювати з ними, організовувати їх та управляти ними. Саме таких
фахівців в Україні готують за спеціальністю «Документознавство та
інформаційна діяльність».
Вивчення проблеми підвищення ефективності фахової освіти в
означеній галузі є сферою інтересу багатьох відомих українських
науковців, серед яких В.В. Бездрабко [1], О.В. Матвієнко [3],
М.С. Слободяник [5] В.Г. Спрінсян [6] та інші. Але швидкий розвиток
спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» постійно
створює нові невисвітлені аспекти, які потребують детального вивчення,
тому актуальним є дослідити особливості розвитку та становлення
документознавчої освіти в Україні, щоб мати змогу правильно оцінити її
сучасний стан та окреслити подальші перспективи.
Історичний
шлях
спеціальності
«Документознавство
та
інформаційна діяльність» в Україні бере свій початок з середини 1990-х
років. І хоча, на думку О.О. Карпенко, передумови підготовки фахівців
здатних працювати з документами почали формуватися ще в XVIIІ–XIX
ст. [2, с. 8], перший набір студентів за спорідненою спеціальністю
«Документознавство й документаційне забезпечення управління» було
здійснено лише за радянських часів в 1969 р. в Московському державному
історико-архівному інституті (МДІАІ). В Україні же народження
спеціальності припадає на 1994-1995 рр., коли в Харківській державній
академії культури (на той час Харківський державний інститут культури)
вперше почали здійснювати підготовку фахівців з документознавства та
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інформаційної діяльності, сформованої в рамках бібліотекознавства. Це
пояснювалося становленням спеціальності на базі інститутів культури,
традиційними напрямами підготовки яких були бібліотечні, книгознавчі
спеціальності. Загалом, розвиток спеціальності «Документознавство та
інформаційна діяльність» в Україні, на думку М.С. Слободяника, можна
умовно поділити на три етапи: перший етап становлення охоплює період з
1994 до 2003 рр.; другий – з 2004 до 2007 рр. – є періодом уніфікації
спеціальності; третій – з 2008 року до сьогодення – характеризується
активним розвитком напряму підготовки документознавців в Україні [5].
Перший етап характеризується розбіжністю підходів вищих
навчальних закладів до підготовки фахівців з даного напряму. З одного
боку, знаходилися бібліотечні факультети Київських і Харківських вищих
навчальних закладів культури, які представляли цю спеціальність в
контексті
розвитку
інформаційної
складової
спеціальності
«Бібліотекознавство і бібліографія». Визначну роль тут відіграла
Харківська державна академія культури (ХДАК), а її найбільш яскравим
представником стала професор Н.М. Кушнаренко. Другий підхід був
характерним для колишнього СРСР, і розглядав підготовку фахівців даної
спеціальності в контексті управлінського документознавства та
архівознавства. Така концепція була висвітлена в роботах професора
С.Г. Кулешова та впроваджена в навчальний процес в Державній (зараз –
Національній) академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ),
яка розпочала підготовку документознавців на початку 2000-х років.
Паралельно з нею в даному вищому навчальному закладі почалося
впровадження
інформаційної
концепції
документознавства
М.С. Слободяника. Особливостями даного етапу була різниця змісту
навчальних планів в ВНЗ України та відсутність єдиної концепції
підготовки майбутніх фахівців. Але не зважаючи на таке різноманіття
підходів до розуміння сутності фахової підготовки документознавців, в
результаті плідної роботи провідних кафедр та спеціалізованого інституту
УНДІАСД відбулося оформлення документознавства як самостійної
галузі науки. Логічним завершенням даного процесу стало включення
наукової спеціальності «Документознавство, архівознавство» до переліку
спеціальностей ВАК України в 2003 р. та започаткування магістерських
програм.
Наступний
етап
розвитку
спеціальності
ознаменувався
затвердженням в 2004 році державного галузевого стандарту вищої освіти
України з документознавства та інформаційної діяльності, який визначив
єдині норми підготовки документознавців в Україні та закріпив два
основні блоки – документознавчий (разом із суміжними та спорідненими
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дисциплінами) та інформаційний. Поява державного стандарту дозволила
уніфікувати навчальний процес підготовки фахівців з документознавства
та інформаційної діяльності в вищих навчальних закладах Україні. А
включення спеціальності до напряму «Соціальні комунікації» в 2007 р.
стало ще однією визначною подією в становленні документозначої освіти
в Україні.
З 2008 року і по сьогоднішній день триває третій етап розвитку
спеціальності. Він характеризується як значними науковими здобутками в
рамках документознавчих досліджень, так і збільшенням кількості вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку спеціалістів з
«Документознавства та інформаційної діяльності» в Україні. Станом на
травень 2015 року підготовку документознавців в Україні здійснюють 49
ВНЗ з 277 ВНЗ (за даними Державної служби статистики України), що
складає 18% від загальної кількості. Якщо прослідкувати динаміку стану
підготовки фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна
діяльність» у вищих навчальних закладах України за зазначеними
етапами, то можна побачити, що на етапі становлення (1994-2003)
підготовку документознавців здійснювали 16 ВНЗ, на другому етапі
(2004-2007) до них додалися лише 11 ВНЗ, що пояснювалося важкими
спробами уніфікувати спеціальність, на третьому ж етапі (2008-2015)
відбувся її стрімкий розвиток, що призвів до ліцензування спеціальності
ще в 22 ВНЗ України. За географічним розташуванням, найбільша
кількість даних вищих навчальних закладів припадає на Західну Україну –
16 (33%). На Північну Україну приходиться 12 ВНЗ (24%), на Центральну
– 10 (20%), на Східну – 7 (14%), на Південну – 4 (8%). Більш детальний
аналіз за областями представлено на Рис. 1.

Рис. 1. Кількісний аналіз ВНЗ України, що здійснюють підготовку за
спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність»:
географічна ознака
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Оскільки Україна є активним учасником Болонського процесу, в
2015 році з метою усунення перешкод на шляху мобільності студентів і
викладачів у межах європейського простору було змінено перелік
спеціальностей, за якими здобувається вища освіта в країні. Так
Постановою КМУ № 260 від 29.04.2015 «Про затвердження переліку
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти», за спеціальністю «Документознавство та
інформаційна діяльність» було закріплено нову назву «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», що наближує її до європейської
«Бібліотеки та інформація». Але зміна назви потребує й реорганізації
змісту підготовки означених фахівців. Тому для того, щоб спеціальність
відповідала сучасним нормам та вимогам ринку праці, доцільно створити
ініціативну групу науковців з різних ВНЗ України, залучених до розробки
нового державного галузевого стандарту. Тільки за цих умов можна буде
досягти успішної інтеграції України до європейського освітнього
простору.
Таким чином, видно, що з плином часу постійно відбуваються зміни
як у кількісному, так і в якісному стані підготовки фахівців з
документознавства та інформаційної діяльності. Формуються та
оновлюються навчальні плани, змінюються підходи до підготовки,
виникають нові професійні вимоги. А 2015 рік у зв’язку з реформами в
системі вищої освіти взагалі може стати початком нового етапу в історії
спеціальності, який охарактеризується не лише зміною її назви але й
створенням нових підходів до розуміння та реалізації.
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«Документоведение и информационная деятельность». Проведен
количественный анализ состояния подготовки специалистов по
документоведению в ВУЗах Украины по географическому и
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документоведческого образования в Украине.
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The features of establishment of specialty «Records management and
informational activities» were reviewed. A quantitative analysis of the state of
training of specialists of records management in the universities of Ukraine
was conducted by geographical and chronological features. The modern state
of the development of education of records management in Ukraine was
detected.
Keywords: education of records management, records management and
informational activities, specialists of records management.
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Д.М. Слободяник

СИСТЕМА ДОКУМЕНТІВ В ПОЛІГРАФІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
ЯК ОБ'ЄКТ ДОКУМЕНТОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
В публікації здійснено аналіз поліграфічної галузі України та впливу
на неї новітніх інформаційних технологій. Охарактеризовано систему
документації поліграфічної галузі як об'єкт документознавчого
дослідження. Обгрунтовано актуальність, об'єкт і предмет, мета і
завдання дослідження цієї системи.
Ключові слова: поліграфічна галузь; системи документації;
актуальність, об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження системи
документації.
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Поліграфія це специфічна галузь, що здійснює множинне
репродукування текстового матеріалу й графічних зображень, що є
важливим чинником інформаційного забезпечення суспільства. Основною
ознакою поліграфії є перенос фарби з деякого резервуару на сприймаючу
поверхню та використання друкарських форм.
Основними напрямами сучасної поліграфії є: додрукарський - для
виготовлення
оригінал-макету; формний
для
виготовлення
друкарських форм; друкарський; брошурувально - палітурний;
оздоблювальний - для упаковки.
Технологічні процеси і устаткування
додрукарських та
друкарських процесів в останні 10 - 15 років отримали по суті
новий розвиток у зв'язку з інтенсивним впровадженням прогресивних
технологій, пов'язаних з лазерною технікою, оптичними системами,
обчислювальною технікою і комп'ютеризацією, розробкою програмних
продуктів.
В додрукарських процесах революційною стала розробка і
впровадження технології СТР: комп'ютер - форма. Вона застосовує
лазерні технології для виготовлення форм за програмою, яка
поступає від видавничих комп'ютерних систем. Ця технологія
сприяла появі цифрового друку і зробила ревізію традиційних
процесів та устаткування. Особливо необхідно виділити створення
програмного продукту. Тому процеси репрографії останнім часом
придбали самостійне значення.
Важливим результатом поліграфічної діяльності є створення розгорнутої
системи документації, яка відображає здобутки сучасної поліграфії і
сприяє її подальшому розвитку. Проте, попри важливе суспільне значення
української поліграфії та яскраво виражену специфіку документів, що
створюються в результаті поліграфічної діяльності комплексне
документознавче дослідження системи цих цих документів і
комунікаційних аспектів їх розвитку в сучасному документознавстві
відсутні. Чим зумовлено актуальність теми дисертаційного дослідження.
Об'єкт дослідження: система документації поліграфічної галузі в
Україні.
Предмет дослідження: комунікаційні процеси розвитку документів в
поліграфічній галузі в умовах інформатизації України.
Мета дослідження: обґрунтування комплексної системи документів
поліграфічної галузі в Україні.
Завдання дослідження:
- аналіз історіографії і джерельної бази дослідження;
- обґрунтування структури і функцій системи документації поліграфічної
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галузі України;
- розробка класифікації документів поліграфічної галузі;
- аналіз основних видів документів;
- розробка комунікаційних процесів спрямованих на трансформацію
системи документів в умовах інформатизації поліграфічної галузі
України;
- обґрунтування перспективної системи розвитку документів в
поліграфічній галузі України.
В публикации осуществлен анализ полиграфической отрасли Украины и
влияния
на
нее
новейших
информационных
технологий.
Охарактеризовано систему документации полиграфической отрасли как
объект документознавческого исследования. Обоснована актуальность,
объект и предмет, цель и задачи исследования этой системы.
Ключевые
слова:
полиграфическая
отрасль;
системы
документации; актуальность, объект, предмет, цель и задачи
исследования системы документации.
The article made an analysis of the printing industry in Ukraine and its
impact on the latest information technology. Characterized system
documentation
printing
industry
as
an
object
of
study
dokumentoznavcheskogo. The urgency of the object and the subject, purpose
and objectives of the study of this system.
Keywords: printing industry; system documentation; relevance, object,
subject, goal and objectives of the study documentation system.
УДК 002:659.11(043)

С. Казека

ДОКУМЕНТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ МІСТА МАРІУПОЛЬ
(на прикладі ТРКК “Сигма” та МТВ)
Досліджено особливості документного забезпечення рекламної
комунікації як процесу, що створюється між регіональним телеканалом і
замовником реклами та забезпечується відповідним переліком
документів.
Ключові слова: документне забезпечення, рекламна комунікація,
регіональна телекомпанія.
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У сфері рекламної діяльності, а саме у здійсненні рекламної
комунікації, документне забезпечення має ту саму роль, котру має і в
інших структурах або організаціях, які при тих чи інших функціях та
обставинах мають один і той же характер дії. Зумовлюється даний процес
колективом, або сукупністю працівників, котрі і здійснюють документне
забезпечення управління того чи іншого підрозділу [5, 216]. І як у будьякому структурному підрозділі, у рекламному відділі регіонального
телеканалу найголовнішою ролю документного забезпечення є
засвідчення дії, тобто самого факту [4, 45].
Документне забезпечення рекламної комунікації між рекламним
відділом регіонального телеканалу та рекламодавцем є невід’ємним
процесом, що супроводжує комунікаційний процес від самого звернення
будь-якого громадянина до кінцевого терміну виконання відносин з обох
сторін. Воно регулюється не тільки законодавством України, але і
внутрішніми
організаційними
документами.
Забезпечується
розпорядчими документами, а також здійснюється довідковоінформаційне, обліково-фінансве та посередницьке документне
забезпечення, що є тим комплексом дій які підтримують рекламну
комунікацію [2, 34].
Зокрема, мова йде про такі документи, як: свідоцтво про реєстрацію,
положення, посадові інструкції, накази, журнали вхідної та вихідної
кореспонденції, медіа-план, договір, рахунок, прес-реліз, акт здачівиконаних робіт. Це той пласт документів, які тим чи іншим чином
здійснюють забезпечення рекламної комунікації у структурі телеканалу та
становлять номенклатуру справ [1, 138].
Кажучи про ці документи, ми маємо на увазі досить складний,
кропіткий та досконалий з точки зору діловодства процес, котрий
поетапно розв’язує дані відносини та призводить їх у дію. Така дія
починається із звернення або пошуку рекламодавця, витоком чого є усна
ділова розмова. Далі створюється медіа-план, після чого створюється та
підписується обома сторонами договір, за умов згоди обох сторін.
Рекламодавцем оплачується рахунок, як гарант вступивших у силу угод. Із
плином часу та закінченням виконання обома сторонами усіх зобов’язень
між собою, уся проведена робота підсумовується актом виконаних робіт,
після якого сторони мають право припинити або подовжити відносини.
Залежно від умов, на будь-якому етапі рекламної комунікації, у склад
документного забезпечення може увійти прес-реліз [3, 15–16].
Даний процес являє собою те, що рекламна комунікація між
рекламним відділом телеканалу та рекламодавцем має досить впевнену,
налагоджену та набуту досвідом здійснення цієї рекламної комунікації
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систему як внутрішнього так і зовнішнього зв’язку та обміну
інформацією. І документне забезпечення даної комунікації не має
істотних проблем, окрім відсутності положення про рекламний відділ у
рекламному відділі МТВ, електронної бази даних у ТРКК Сигма, а також
відсутності системи електронного документообігу, впровадження котрого
спроможне значно підвищити рівень документного забезпечення
рекламної комунікації рекламних відділів регіональних телекомпаній
міста Маріуполя.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В УКРАЇНІ
У статті досліджено проблему впровадження систем
електронного документообігу та розкрито його функції. Доведено, що
впровадження інтегрованої системи електронного документообігу є
надзвичайно важливими і повинно займати належне місце.
Ключові слова: електронний документ, документна інформація,
електронний документообіг, система електронного документообігу.
Проблема організації пошуку і обробки документів виникла ще з
появою перших великих організацій. Людство постійно розвивається,
тому з’являється необхідність обробки все більших масивів інформації.
Відповідно з’являються нові засоби і методи опрацювання документації,
які оптимізують наявний процес роботи або переводять його на зовсім
новий рівень. Сьогодні все більшої актуальності набуває електронний
документообіг, але його впровадження відбувається повільними темпами.
Тому розгляд даної теми є вимогою часу.
Система електронного документообігу – це організаційно-технічна
система, що забезпечує процес створення, управління доступом і
розповсюдження електронних документів в комп'ютерних мережах, а
також контроль над потоками документів в організації. Звідси випливає,
що основною складовою даних систем є електронний документ. Згідно з
Законом України «Про електронні документи та електронний
документообіг», електронний документ – це документ, інформація в якому
зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові
реквізити документа, зокрема електронний цифровий підпис [6].
Питаннями впровадження систем електронного документообігу
переймалися багато науковців, зокрема М.Ю Круковський, О.В.
Матвієнко, П.П. Поліновський, М.Н. Цивін, А.В. Якіменко та інші. Хоча
і було проведено чимало досліджень, розгляд проблем, пов’язаних з
впровадженням не можна залишати без уваги. Причиною того є велика
кількість різних типів документів, що використовуються в установах та на
підприємствах і швидкий розвиток сучасних технологій, що призводить
до втрати актуальності досліджень, які проводилися ще кілька років тому.
Також швидкий розвиток інформаційних технологій приводить до появи
ґрунтовно нових технологій та засобів роботи з даними, наприклад
«хмарні» обчислення, і не можна лишатись осторонь цього.
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Розвиток суспільних відносин вимагає розроблення, вдосконалення
та оновлення науково-технічної та нормативно-правової бази України,
створення спеціальних юридичних норм та правил регулювання сфери
інформаційних документальних відносин.
Серед
основних
нормативно-правових
документів,
які
регулюють
електронний
документообіг в Україні, можна виділити наступні: Закон України «Про
електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003
р. № 851-IV; Закон України «Про електронний цифровий підпис" від 22
травня 2003 p. № 852-IV; Закон України "Про обов'язковий примірник
документів» від 9 квітня 1999 p. № 595-XTV; Закон України «Про
Національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 р. № 74/98-ВР;
Закон України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 p. № 1280-IV;
Закон України «Про Національну систему конфіденційного зв'язку» від 10
січня 2002 р. №2919-111; Закон України «Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах» від 5 липня 1994 р. № 80/94ВР.; Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Завдань
Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки» від 4
листопада 2005 p. № 3075-IV.; Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового
підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями державної форми
власності» від 28 жовтня 2004 р. № 1452.; Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного
документообігу в органах виконавчої влади» від 28 жовтня 2004 p. №
1453.; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
акредитації центру сертифікації ключів» від 13 липня 2004 р. № 903 [3].
Основними принципами організації електронного документообігу
є одноразова реєстрація документа, можливість паралельного виконання
різних операцій з метою скорочення часу руху документів і підвищення
оперативності їх виконання, безперервність руху документа, єдина база
документної інформації для централізованого зберігання документів і
виключення можливості дублювання документів, ефективно організована
система пошуку документа, розвинена система звітності, що дозволяє
контролювати рух документа в процесі документообігу.
У відповідності до даних принципів організації електронного
документообігу СЕД забезпечують виконання низки функцій:
1. Централізоване управління документами – СЕД дозволяють
оперативно змінювати форми документів, що використовуються в
організації.
2. Підтримка життєвого циклу документів – СЕД дозволяють жорстко
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контролювати життєвий цикл документів з урахуванням вимог
корпоративного середовища, а також галузевих стандартів і
законодавства.
3. Колективна робота над документами – СЕД дозволяють
організувати колективну роботу над документом; причому в ній можуть
брати участь фахівці, що знаходяться в різних офісах.
4. Забезпечення конфіденційності – СЕД забезпечують можливість
підписувати документи за допомогою електронного підпису і
зашифровувати їх.
5. Маршрутизація документів – СЕД забезпечують автоматичну
передачу документу потрібній особі.
6. Інтеграція з іншими системами – СЕД, як правило, повинні і можуть
бути інтегровані з іншими системами управління підприємством бухгалтерськими, виробничими, фінансовими, аналітичними і т.д.
7. Управління доступом – СЕД дозволяють розмежувати повноваження
співробітників організації і здійснювати контроль за доступом до
документів [1].
На сьогоднішній день СЕД є невід'ємною частиною світового ринку
програмного забезпечення управління електронним документообігом.
Розглянемо сучасні СЕД, які фігурують на ринку України.
Documentum (http://www.documentum.com/) – один з лідерів
індустрії. Головне призначення системи – управління документами,
знаннями і бізнес-процесами на крупних підприємствах і організаціях.
Система також включає засоби, що дозволяють створювати додатки в
середовищі Documentum. Тому Documentum можна розглядати як
платформу, що призначена для створення розподілених архівів, підтримки
стандартів якості, управління проектами в розподілених групах,
організації корпоративного діловодства, динамічного управління вмістом
корпоративних інтранет-порталів. Використання сучасних відкритих
технологій забезпечує також можливість використання зовнішніх засобів
розробки для створення додатків Documentum.
Система LanDocs головним чином орієнтована на діловодство і
архівне зберігання документів. Компонент діловодства реалізований в
архітектурі «клієнт/сервер» на базі промислових СУБД: Oracle або
Microsoft SQL Server. Програмне забезпечення для централізованого
управління зберіганням документів в електронному архіві реалізовано у
вигляді окремого сервера. Поштова служба LanDocs побудована так, що
співробітники, у яких встановлений спеціальний клієнтський компонент
LanDocs, можуть одержувати повідомлення-завдання і звітувати по ним,
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використовуючи стандартну поштову скриньку Microsoft Exchange або
Lotus Notes [4].
Система «Дело» (http://www.eos.ru) здійснює повне протоколювання
дій користувачів з документами. У системі реалізований веб-інтерфейс
для організації віддаленого доступу і побудови інтранет-порталів.
Остання версія інтегрована з системою розпізнавання тексту FineReader
для занесення в неї даних з паперових документів
Система «БОСС-Референт» (http://www.it.ru/) призначена для
використання в крупних корпораціях з складною ієрархічною структурою.
Система характеризується високою функціональністю. В системі
реалізовані функції контролю договорів, обліку матеріальних цінностей,
потокового сканування і розпізнавання (на основі інтеграції з системою
розпізнавання тексту FineReader), електронної конференції і дошки
оголошень.
«БОСС-Референт» реалізована на платформі Lotus Notes, тому її
використання є доцільним в першу чергу в тих організаціях, які вже
почали використовувати Lotus Notes. Інші змушені будуть придбати
ліцензії Lotus Notes на кожне робоче місце. Система поставляється разом
з повними початковими текстами. Додатково додається інструментарій
розробника з повним описом функцій прикладного програмного
інтерфейсу (API) [8].
Розробником
цих
продуктів
є
компанія
Hummingbird
(http://www.hummingbird.com/). Вони є одними з найпопулярніших в світі
систем класу «електронних архівів».
Системи можуть ефективно застосовуватися і в крупних організаціях
з великим числом співробітників, і в невеликих фірмах з чисельністю 5-6
чоловік. Вони призначені в першу чергу для організацій, які займаються
інтенсивним створенням документів і їх редагуванням – головні офіси
компаній, консалтингові компанії, органи влади тощо. Для зберігання
даних системи необхідно використовувати Microsoft SQL Server або
Oracle. Як сховище для самих документів використовується файлова
система. Системи є відкритими і містять засоби розробки для створення
спеціалізованих додатків або інтеграції з іншими системами.
Система призначена для формалізації типових процедур роботи з
документами в організаціях, де така робота є щоденною практикою та
автоматизує процеси реєстрації документів за правилами діловодства,
реалізує механізми анотування і збору резолюцій, доставки звітів про
виконання доручень. В якості сервера документів Optima Workflow
використовує Microsoft Exchange, тому її доцільно використовувати перш
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за все в тих компаніях, де Microsoft Exchange вже використовується за
своїм прямим призначенням – як поштовий сервер.
Отже, можна зробити висновок, що документообіг в установі є
системою, що матеріалізує процеси збирання, перетворення, зберігання
інформації, а також процеси управління: підготовку та прийняття рішень,
контроль за їх виконанням. А впровадження інтегрованої системи
електронного документообігу значно покращить всі ці процедури, тому її
мета та роль як елемента електронного урядування вже у сьогоденні є
надзвичайно важливими і повинні займати належне місце.
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чрезвычайно важными и должно занимать должное место.
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In the article studies the problem of introduction of the electronic
document management and illustrates its functions. It is proved, that
implementation of integrated electronic document management system are
extremely important and should take its rightful place
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О. Кірова

ДОКУМЕНТНІ ПОТОКИ З ПИТАНЬ РЕЛІГІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЕТНІЧНИХ ГРОМАД ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я
Визначено поняття документного потоку. Надана характеристика
документного потоку дослідження питань релігійного життя етнічних
громад Північного Приазов’я.
Ключові слова: документні потоки, документна комунікація,
конфесія, етнічна спільнота, громада, Північне Приазов’я
Дослідження документних потоків є важливим у всіх сферах
людської діяльності, оскільки вони забезпечують рух соціальної
інформації у часі і просторі шляхом створення, зберігання та
розповсюдження документів.
Документні комунікації є складовою соціальних комунікацій та
передбачають постійний рух документів по комунікаційним каналам від
комунікантів до реципієнтів. Рух документів у процесі їх виробництва,
розповсюдження та використання у суспільстві створює документний
потік [3, 8].
Досліджувати проблеми документного потоку починають ще на
початку ХХ століття, саме в той час коли основним видом опублікованого
документа була книга. Так М. Рубакін увів до наукового обігу поняття
«книжковий потік». Зворот з терміном «документний» вперше був
застосований в архівознавстві і використовувався в межах цієї сфери у
вузькому значенні, щодо функціонування лише ділових неопублікованих
документів [2, 65].
У 1960-ті роки, через бурхливий розвиток інформатики в науковий
обіг входять синоніми терміну «інформаційний потік», «документальний
потік», «документально-інформаційний потік». У 1990-ті роки розвиток
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документознавства як міждисциплінарної узагальнюючої науки та
розширення значення поняття «документ» привели до введення у
науковий обіг терміна документний потік у широкому його значенні.
І. Савчук визначає документний потік - як сукупність розподілених
у часі і просторі документів, які рухаються по комунікаційних каналах від
створювачів та виробників до користувачів [5, 58].
А. Соляник, в своїй праці визначає документний потік як вибіркове
відображення у формі документів результатів соціальної діяльності членів
суспільства [6, 14].
Визначимо ступінь документного потоку з питання релігійного
розвитку етнічних громад Північного Приазов’я.
Документний потік публікації означеної проблеми розділено на
декілька груп, виходячи із хронологічного та проблемного критерію.
Конкретні історичні умови та суспільно-політичний контекст
історіографічного процесу зумовлює виділення трьох етапів вивчення
теми: 1) ХІХ – початок ХХ ст.; 2) 1920-ті рр. - 1980 – ті рр.; 3) 1990-ті рр.
– сьогодення. Водночас, у межах кожного з етапів проведемо додаткову
сегментацію наявної літератури і виокремимо в її масиві такі тематичні
сюжети: а) іноземна колонізація Півдня України, зокрема Північного
Приазов’я; б) історія відповідних етнічних спільнот (греків, німців,
євреїв) на приазовських теренах; в) історія церкви та релігійних конфесій
в краї.
Звернемо увагу саме на третій етап дослідження за хронологічними
ознаками - з 1990 рр. до сьогодення.
В умовах незалежності України етнічні та церковно-релігійні студії
набули самодостатності і вийшли з підпорядкованості «колонізаційним»
та «етнографічним» сюжетам. Одна з перших спроб дослідити
міжконфесійні відносини на Півдні України у ХVIII–ХIХ ст. представлена
в колективній монографії А. Бойка, О. Ігнатуші, І. Лимана, В. Мільчева
[7]. У цей час відбувається становлення нової вітчизняної школи
релігієзнавства та історії церкви. У 1994 р. вийшов навчальний посібник
«Історія церкви та релігійної думки в Україні» О. Крижанівського та
С. Плохія [8]. Перші підсумки нових підходів до вивчення історії
християнських конфесій, а саме історії православ’я, католицизму та
протестантизму в Україні знайшли відображення у 10-томній «Історії
релігій в Україні» [9].
Новими фактами з історії РПЦ на Півдні України останньої чверті
ХVIII – першої половини ХIХ ст. збагатив історіографію І. Лиман,
визначивши церковно-територіальний устрій, особливості єпархіальної
системи управління, основні напрями церковної політики Російської
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імперії, охарактеризувавши державне регулювання і практику храмового
будівництва [10].
У монографії В. Меші [11] досліджені організаційно-функціональні
питання історії православної церкви в Україні наприкінці ХІХ ст.,
висвітлені проблеми міжконфесійної взаємодії.
На окрему увагу заслуговує робота В.М. Константінової
«Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки)», в якій
авторка в контексті урбанізаційних студій розглядає релігійне життя
представників різних конфесій південноукраїнських міст [12].
Ґрунтовні
дослідження
історії
християнських
конфесій
Катеринославщини та Донбасу здійснено у дисертаціях Н. Буланової та
Л. Моісєєнко [39].
Комплексне дослідження духовно-релігійного розвитку етнічних
громад Північного Приазов’я ХVIII - початку ХХ ст. здійснено у
дисертації О. Тухватулліної [14].
Питання церковно-релігійного життя греків Північного Приазов’я
розглядаються побіжно в контексті господарських, культурно-освітніх
процесів у їхньому середовищі. Втім, у роботах А. Гедьо, Н. Терентьєвої,
Л. Якубової, Н. Бацак висвітлено деякі аспекти проблеми – зокрема,
розбудова церков у грецьких селах, роль грецького духовенства у освітній
справі [15].
За останні 20 років з’явилися численні публікації та дисертації,
присвячені різноманітним аспектам життєдіяльності німецької спільноти
у ХVIII – ХIХ ст., включаючи церковно-релігійне життя (І. Кулініч,
О. Безносова, Н. Осташева, М. Бєлікова, К. Лях, Л. Хрящевська,
Т. Захарченко, О. Замуройцев) [16].
У окремий напрям вітчизняної історіографії оформилися і єврейські
студії. Значною у методологічному плані роботою є стаття М. Феллера
«До питання про опис регіональних груп євреїв» [17]. У ній вперше у
вітчизняній історіографії було вказано на регіональні особливості
єврейських громад України і виділено їх як окремий субетнос –
«українські євреї». У дисертації В. Гончарова звернуто увагу на зміни у
вихованні та освіті євреїв Південно-Східної України, зумовлені впливом
релігійних чинників та історичних традицій [18].
Таким чином, досліджуючи документний потік питання
етноконфесійної історії Північного Приазов’я зазначимо, що серйозна
наукова розробка проблеми розпочалася лише в останні роки, в умовах
незалежної України, але питання церковно-релігійного життя етнічних
громад Північного Приазов’я ще не дістали належного висвітлення.
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КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УДК 316.773

В.В. Хорольский

ОСОБЕННОСТИ СОБЫТИЙНЫХ PR-ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОСТРАНСТВЕ ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ КОММУНИКАЦИЙ
В тезисах ставится вопрос о взаимодействии PR-текстов о
больших событиях и современной постмодернистской (игровой)
культуры, прежде всего в ее событийно-карнавальном виде.
Подчеркивается роль специальных событий в позиционировании
политики властных элит и в создании гедонистического стиля жизнипотребления. Сделан вывод о соединении в медийных текстах «ивентаспектакля» с продвижением имиджей политиков, что чревато
манипулированием общественным мнением.
Ключевые слова: постмодерн, ивент, паблик рилейшнз, гедонизм,
событийность, экспрессивность, игра.
Современные коммуникации, как известно, динамичны и
интерактивны, а эволюция глобализирующихся СМИ, интернетизация
коммуникационных технологий, постмодернистские настроения в
обществе делают связи с общественностью искусством «обольщения»,
заманивания в свой круг больших аудиторий с помощью философии
карнавала, гедонистического восприятия смысла жизни. Паблик
рилейшншз в условиях постмодерна становятся наукой и искусством
вовлечения потребителей в глобально-развлекательный «спектакль».
Часто они предстают в практической деятельности неким игровым
искусством, в основе которого лежат ценности потребления. Для России
такие ценностные ориентиры пока не стали магистральным путем
формирования массового мирочувствования, но процесс пошел.
Специальные события («ивенты») помогают создавать «общество
спектакля» (Ги Дебор), помогают продвигать товары, услуги, идеи,
партии и т.д., навязывая людям свой стиль поведения и даже систему
ценностей. Создание текстов, ориентированных на удовольствие, стало
нормой не только в рекламе, но и в других сферах массовой
коммуникации. Термин «событие» в науке обозначает то, что, происходя
всего лишь однажды, становится частью бытия; учеными подчеркивается
неповторимость
(сингулярность)
и
индивидуальность события —
«сопричастность» его бытию, «со-бытие». Событие обычно окрашено
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настроением, оно нередко изменяет наше отношение к происходящему, и
всегда включено в какой-то событийный контекст. Организация событий
большого масштаба (выборы, спортивные праздники, фестивали) связана
с финансами, а это имеет прямое отношение к постмодернистской
чувствительности, к плюрализму мнений и кардинальному релятивизму.
Релятивизация ценностей меняет понятие цены вопроса: когда «пошла
большая пьянка – то режь последний огурец». Олимпиада в Сочи
показала опасность подобных игр, не случайно она совпала во времени с
аннексией Крыма! Идеология наслаждения жизнью подготовила
общественное сознание к «игре», косвенно породила опасный массовый
психоз вокруг «возвращения в родную гавань» Крыма, формально –
чужой территории, что и породило «карнавал», который быстро перерос в
массовую бойню. Более удачным событием можно считать Парад победы
в честь 70-летия разгрома фашистской Германии. Ивент проходил в
условиях тяжелейшего экономического кризиса, но за ценой не постояли
– и результат оправдал затраты. Праздник удался! С его помощью
властные элиты укрепили свой имидж защитников государства и
увеличили паблицитный капитал накануне выборов осенью 2015 года.
В эпоху постмодерна развитие паблик рилейшнз, особенно
политического перформанса, идет в тесной связи с игровыми
стратегиями в массовой культуре, что и обусловливает сегодня многие
процессы в области рекламы и PR, отражая и доминантную тенденцию
эволюции современной «блип–культуры», когда игра, «монтажность»,
калейдоскопичность и ассоциативность стали признаками и законом
«постсовременного» общения. Читая статьи Ж. Бодрийара, Дж. Барнса, У.
Эко, М. Павича, Д. Рейфилда, Д. Грюнбайна и других авторов,
сознательно ориентирующихся на постмодернистскую игру цитатами,
легко увидеть как положительные, так и отрицательные стороны
радикальных новаций.
Политический текст, не может обходиться без мифологизации
реальности: само мышление «человека политического» питается мифом.
Медийный текст (МТ) в эпоху постмодерна изначально направлен на
ценности играющего человека, для которого гедонизм стал стержнем
мироощущения, а МТ интерпретируются в духе фольклорной
амбивалентности (Не любо – не слушай, а врать не мешай… ).
Важнейшей составляющей МТ стала метафоризация и неологизация
лексем. Э. Тоффлер ввел неологизм-метафору «throw-away societу»,
обозначающий цивилизацию кратковременного использования вещей и
людей. Общество выбрасывателей, по Тоффлеру, производит горы
отходов, в то время как в бедных регионах планеты царит голод. Много
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слов, создаваемых по принципу метонимического переноса: например,
Blamestorming - коллективный поиск "козла отпущения", когда никто не
желает признаться, что ошибка произошла по его вине. Образовано по
аналогии с brainstorming (мозговой штурм, групповая попытка решить
сложную дилемму). Показательно, что словосложение стало модой
именно в эпоху сетевых коммуникаций, что отражает дух НТР: например,
интересна лексема «хейтриотизм» (Hatriotism - от "ненависть" и
"патриотизм") - чувство ненависти к людям или явлениям, на которые
указывает власть.
Любопытно и слово Опраизация. Его значение дает Википедия:
Опраизация (Oprahization) - тенденция исповедоваться на людях, чему
немало способствовало шоу Опры Уинфри. Когда разразился скандал
вокруг дела «Б. Клинтон – М. Левински», то в американских газетах
замелькал прецедентный заголовок «oval sex», основанный на
обыгрывании названия «Овальный зал» (зал для официальных
переговоров в Белом Доме, где президент Клинтон уединялся с
Моникой), а также устойчивого выражения «oral sex», что (наличие факта
орального секса) было доказано в суде. Интересно, что возник неологизм
Lewinsky, который обозначает новую марку пылесоса и уже зафиксирован
в ряде словарей! Чрезвычайно экспрессивно, например, новое слово
cocacolonization (кока-колонизация), отражающее суть конфликта Запада
и Не-запада. Нередко заголовок носит саркастически-игровой характер.
Журналисты часто иронизируют над политиками, используя игровые
заголовки. Например, в заголовке «Клинтон и Обама танцуют "техасский
тустеп" (газета «Дейли мейл») коннотации нейтральны, хотя в тексте
несколько иронично констатируется факт упорной борьбы за голоса
избирателей в Техасе в 2009 г., когда кандидаты на должность Президента
«танцевали» замысловатый танец, идя в предвыборной гонке плечом к
плечу.
«Визуализация» текста-«праздника» с помощью эстетических
приемов, создание перформансов-шоу как принцип позиционирования
субъекта PR-действа становятся частью каждодневной работы, не только
приемом, а стратегией, стилем жизни. Масс-медиа здесь незаместимы,
журналистика, как правило, охотно сотрудничает с институтами паблик
рилейшнз, обычно о системе отношений в маркетинге говорят как о сфере
прямого влияния «медиарилейшнз».
Итак, примеры показывают, что специальные события стали частью
PR-стратегий, особенно в политике, а эстетическая игра в МТ, в том числе
и в пиар-текстах, стала уже привычной, но ее использование еще
предстоит изучить в практической плоскости.
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У тезах ставиться питання про взаємодію PR-текстів відносно
значних події в сучасній постмодерністській (ігровій) культурі,
насамперед у її подійно-карнавальному виді. Підкреслюється роль
спеціальних подій у позиціонуванні політики владних еліт і в створенні
гедоністичного стилю життя-споживання. Підбито висновки щодо
з'єднання в медійних текстах «івента-вистави» із просуванням іміджів
політиків, що є небезпечним через маніпулювання громадською думкою.
Ключові слова: постмодерн, івент, паблік рілейшнз, гедонізм,
подійність, експресивність, гра.
The article deals with interrelations of PR-texts about big events and
their cultural, mostly postmodern, connotations. Hedonistic undertones of
contemporary texts about special events promoting political elites and
consumerism ideals are stressed. The conclusions are drawn about inevitable
convergence of special events and political image-making in mass media texts,
the manipulation with public opinion being a sad consequence.
Keywords: postmodernism, event, public relations, special events, pun,
expressive mode.
УДК 159.955:378

О.П. Василенко

ПЕРСПЕКТИВИ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У даній статті автором розглянуто поняття «рекламноінформаційна галузь, рекламно-інформаційна діяльність». Подано
значення рекламно-інформаційної діяльності, яка впливає на розвиток
суспільства та держав.
Ключові слова: реклама, рекламно-інформаційна діяльність,
рекламно-інформаційна галузь, програма Комплексної Маркетингової
Взаємодії.
Зростання обсягів рекламної діяльності у світових масштабах
припадає на останню третину XX ст. Цей процес відбувається на тлі
розвитку нових технологій та глибоких змін у соціальній та економічній
структурі найрозвинутіших країн світу. В підприємництві значно зростає
сфера послуг, усе більше людей працює не з матеріальними об’єктами, а з
інформацією. Ріст промислового виробництва супроводжується
підвищенням продуктивності праці й одночасним скороченням
робітників. З’являються нові соціальні групи, нехарактерні для
попередньої доби: професійні менеджери, високооплачувані спеціалісти
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інтелектуальної праці – “золоті комірці”.
Культивуючи інтелектуальну галузь, деякі бідні на природні ресурси
країни досягають надзвичайних економічних успіхів. Ці зміни
відображають перехід найрозвинутіших країн (Японії, США, Західної
Європи) від індустріального ладу суспільства до пост-індустріального,
або інформаційного, оскільки технологічною базою стають інформаційні
технології. У новому устрої суспільства основа економіки змінюється:
ключовими галузями стають торгівля, фінанси, освіта, індустрія туризму
та розваг, сфера обслуговування, транспорт, наукові дослідження та
медицина.
Рекламно-інформаційна галузь також є фундаментом постіндустріального суспільства, адже вона спирається на інтелектуальну
роботу, глибоке знання структури ринку, особливості масової психології,
соціальні комунікації, семіотику та ін. Це характерна галузь нової
економіки, побудованої на знаннях. Без рекламно-інформаційної
діяльності неможлива реалізація як мінімум двох особливостей постіндустріальної епохи:
1) скорочений життєвий цикл продукту (все менший проміжок часу
від розробки продукту до піку продажу, що особливо показово для
інформаційних технологій, книг, автомобілів, освітніх програм, музики,
модного одягу);
2) максимальна індивідуалізація споживання (зокрема, шляхом
пропозиції більшої кількості товарів різних марок всередині однієї
товарної групи).
Отже, перспективи розвитку рекламної галузі залежать від
суспільного ладу:
- у суспільствах, де панує чи набирає силу пост-індустріальний устрій,
роль і значення реклами, а також її значення в економіці, будуть зростати.
Реклама стає одночасно індикатором та рушійною силою змін;
- у суспільствах, де панує індустріальний устрій, роль реклами
залишиться обмеженою, а її обороти стосовно валового продукту
стабілізуються на певному рівні. Реклама залишиться інструментом збуту
і обслуговуватиме замкнені економічні кластери [6].
Однак, існує мінімум дві протилежні точки зору на роль реклами у
розвитку однієї із основних рушійних сил сучасного ринку – конкуренції.
Представниками першої з них є економісти кейнсіанської школи
Гелбрейт і Самуельсон. Вони стверджують, що реклама сприяє
концентрації промисловості. Підставою для цього вказується те, що
домінуючі у певних сферах економіки компанії повсякчас володіють
найвищими рекламними бюджетами. А нові або невеликі фірми не в стані
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витрачати мільйони на рекламу. В результаті вони не в стані успішно
конкурувати з лідерами на їх ринкових сегментах. Тобто, у галузях, що
характеризуються великими асигнуваннями на рекламу, вона може
виступати як бар’єр на шляху входження на ринок нових конкурентів [1].
Інша точка зору викладена у дослідженнях Аакера і Мейерса про
зв’язок між обсягом рекламних витрат і концентрацією промисловості. З
цих досліджень випливає, що: “певний зв’язок існує, але він слабший, ніж
можна було очікувати.” Значно серйознішою перепоною для виходу на
ринок є необхідність значних капіталовкладень у виробничі приміщення,
обладнання та інші затрати на організацію виробництва. Крім того, слід
враховувати такі суттєві фактори як якість продукції, ціна, зручність для
споживача тощо. В міру збільшення кількості та асортименту товарів
посилюється і конкуренція у промисловості. Зростання асортименту, в
свою чергу, збільшує витрати на рекламу та обсяги рекламної діяльності
[1].
З цих міркувань походить, що активна рекламна діяльність в одних
випадках стимулює конкуренцію, а в інших – стримує її. Ситуація на
вітчизняному ринку свідчить про те, що наші підприємства не в стані
конкурувати із західними корпораціями за обсягом рекламних затрат.
Реклама сприяє становленню на ринку нових товарів та послуг
завдяки стимулюванню попиту на дану товарну групу. Суттєвий вплив на
загальний рівень попиту здійснюють соціально-економічні фактори, такі
як НТП (науково-технічний прогрес), зміни у рівні життя, ріст освітнього
рівня населення тощо. Гарантований “природний” рівень попиту
формується історією, традицією, умовами життя, ментальністю. Разом з
тим можна говорити про суттєвий вплив реклами на наявність або
відсутність “додаткового” попиту. Так, після заборони у 1994 році
телевізійної реклами міцного алкоголю обсяги його споживання у
Російській Федерації щорічно знижуються на 5%. Натомість, пивні
торгові марки продовжують масову рекламну атаку на споживача. У 2000
році виробники пива витратили на рекламу більше 200 міліонів доларів
[1]. У результаті агресивної рекламної стратегії обсяги споживання
слабкого алкоголю (пива) щорічно зростають (з 10 літрів на особу в рік у
1993 році до 37 литрів – у 2000). Вищевикладене підтверджує важливість
нормативного регулювання рекламної діяльності.
При скороченні ВВП іде скорочення рекламних витрат, що підвищує
рентабельність виробництва. Однак, дослідження показали, що
підприємства, які найменше скоротили рекламні витрати у період спаду,
краще за інших працюють після його завершення. Таким чином, у період
росту ВВП реклама працює на підйом, а у період спаду – відіграє роль
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стабілізуючого фактора.
Таким чином, зростання рекламних розцінок може потягнути за
собою ротацію рекламодавців: рекламодавці з невеликими рекламними
бюджетами (головним чином – вітчизняні виробники) зосередяться на
зовнішній та друкованій рекламі. Вітчизняний рекламодавець усе більше
буде переміщувати акценти з інформуючої реклами на нестандартні
форми інформаційного впливу (PR, спеціальні акції, реклама у місцях
продажу
тощо).
Активніше
буде
розглядатися
регіональний
інформаційний простір, тобто слід очікувати ріст частки рекламних
витрат, що припадають на регіональну рекламу.
Очевидність зростання важливості реклами і просування
підтверджується зростанням витрат у цій сфері. Так, у 1980 р., витрати на
рекламу у США складали 53 мільярди, і 49 мільярдів було витрачено на
методи стимулювання попиту, такі як товари на пробу, купони, змагання,
тоталізатори, премії, знижки, відрахування і знижки продавцям. Упродовж
1993 р., загалом 139 мільярдів було витрачено на локальну і національну
рекламу, а витрати на просування продаж зросли до 177 мільярдів доларів
США.
Компанії
бомбардували
американського
споживача
повідомленнями і пропозиціями, разом витрачаючи більше 6 доларів на
тиждень на кожного чоловіка, жінку і дитину у країні – приблизно на
50 % більше на душу населення, ніж у будь-якій іншій країні. Витрати на
просування на міжнародні ринки також зростали. Рекламні витрати
“назовні” у Сполучених Штатах зросли від 55 мільярдів у 1980 р. до 170
мільярдів у 1993 р.. І закордонні, й вітчизняні компанії витратили на
мільйони більше на просування продаж, продаж через представників,
прямий продаж, спонсорство, зв’язки з громадськістю, всі важливі
складові маркетингових програм фірм [8].
Багато років багатонаціональні компанії звертали увагу на
промислові та високорозвинені ринки Сполучених Штатів, Японії і країн
Західної Європи. Споріднено-стабільні економіки і високі прибутки
майже 700 мільйонів споживачів у цих країнах продовжують залишати їх
важливими для маркетологів. Однак, ринки у цих країнах сповільнили
свій розвиток. Навіть більше, попит на більшість товарів наситився у цих
країнах, коли основні потреби були задоволені.
Хоча ринки розвинених країн є зрілими, це не розповсюджується на
увесь світ. Згідно із даними Світового банку, 77 % населення світу живе у
країнах, що розвиваються [8]. Планета сповнена споживачів, від східноєвропейських нових капіталістів до молодого і зростаючого середнього
класу у Південній Америці та країнах Тихого Океану, які чекають на
найрізноманітніші товари, від джинсів до пральних машин та автомобілів.
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І провідні маркетологи розуміють, що ці країни представляють величезне
зростання можливостей для великих компаній.
Великі світові ринки розвиваються у Азії. У 2000 р. Китай з
населенням у 1,2 мільярди і зростаючим доходом, став найбільшим
споживчим ринком після Японії. У 80-х китайські споживачі купували
телевізори, холодильники і пральні машини. У 90-х вони потребують
відеомагнітофонів, телефонів і мотоциклів [8].
Середній клас в Індії налічує від 100 до 300 мільйонів чоловік і
кількість споживачів, що купують фірмові продукти і товари, зростає
дуже швидко. У Південно-Азіатських країнах – Індонезії, Малайзії,
Тайланді й Сингапурі молоді жителі з ентузіазмом купують іноземні
товари. Можливості у Східній Європі також невичерпні. Поруч із
зростанням економіки у країнах, що розвиваються, є неймовірний попит
на високоякісні фірмові товари.
Прогрес у технологіях і комунікаціях перетворює світ у величезну
спільноту споживачів, і люди з будь-яких місць прагнуть бути її частиною.
Поряд із вищим рівнем життя, який можуть забезпечити якісні продукти,
споживачі купують іноземні товари, позначені творчою рекламою. Вони
прагнуть бути частиною “покоління Пепсі”, носити “об’єднанні кольори
Беннеттон” і “дивитись на світ через окуляри Рей Бен”. Неймовірне
зростання у витратах на рекламу і просування відображається у частці
росту американської та світової економіки. Ось кілька доказів важливості
реклами у місці просування. Насамперед, це може бути дуже ефективний
метод для зв’язку із великою аудиторією. Наприклад, протягом 199293 рр. у США 30-секундний рекламний ролик у час пік мали змогу бачити
близько 12 мільйонів членів сімей. При цьому вартість трансляції на 1000
глядачів сягнула лише 8,37 долара. Реклама може також бути застосована
для створення іміджу і слогана фірми або марки, що дуже важливо для
компаній, які продають товари, які складно розрізнити за
функціональними властивостями. Інша перевага реклами – це здатність
змінити поведінку споживача, коли інші елементи маркетингової
програми зазнали невдачі.
Розглянемо детальніше рекламу як складову програми Комплексної
Маркетингової Взаємодії (далі – КМВ) підприємства, що нерозривно
пов’язана з іншими її елементами. Американська Асоціація Рекламних
Агенцій визначає КМВ як концепцію планування маркетингових
комунікацій, яка визнає переваги детального плану, в якому оцінюються
стратегічні ролі окремих складових (таких як загальна реклама,
просування продажу, зв’язки із громадськістю) та комбінацій цих
складових для забезпечення чіткості, послідовності й максимального
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зв’язку зі споживачем [2].
Сприйняття фірми споживачем – це синтез ряду повідомлень (таких
як реклама у ЗМІ, ціна, прямі маркетингові зусилля, зв’язки із
громадськістю, просування продажу і тип магазину, де продається
продукт), тому КМВ вимагає комплексного підходу до планування
маркетингових і промоційних програм та узгодження різних
комунікативних функцій. Ключовою перевагою концепції КМВ є те, що
різні елементи маркетингового процесу повинні застосовуватися так, щоб
переваги одного компенсували недоліки іншого. Прихильники КМВ
вважають, що це один із найпростіших шляхів для компанії максимізувати
повернення коштів, вкладених у рекламу і просування. Виникнення КМВ
було зумовлене революцією, що змінила правила маркетингу і роль
традиційної рекламної агенції. Головні риси цієї маркетингової
революції становлять [8]:
переміщення вкладення коштів від реклами у ЗМІ до інших
форм просування, орієнтованих на споживача;
роздроблення ринку ЗМІ зменшило вагу таких мас-медіа як
телебачення і звернуло увагу на цільові засоби, такі як пряма реклама і
спонсорство;
зміна у співвідношенні місця на ринку між виробником та
роздрібним продавцем;
швидкий ріст і розвиток ринку бази даних;
зміни у практиці придбання ЗМІ.
Маркетингова революція вплинула на кожного, залученого у
маркетинговий процес. Компанії збагнули, що вони повинні змінити
спосіб продажу і просування своїх товарів. Нестле, АйБіЕм, Майкрософт,
Найк та інші компанії стали прихильниками КМВ, і дослідження
показують, що його застосування буде продовжувати зростати.
Таким чином, КМВ – це єдина система, яка об’єднує учасників,
канали і засоби комунікації організації, спрямована на встановлення і
підтримку певних запланованих цією організацією відносин з адресатами
комунікацій (покупцями, посередниками та іншими учасниками ринку) у
межах досягнення її маркетингових цілей [7]. Головними елементами
КМВ є реклама, прямий маркетинг, зв’язки з громадськістю,
стимулювання збуту та особистий продаж. Програму організації КМВ [8]
наведено на Рис. 1.
Уважається, що з появою КМВ у рекламі відбулися глобальні зміни
[5]:
головну роль у плануванні комплексної маркетингової кампанії
починає відігравати рекламодавець, а не рекламне агентство, а до
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менеджерів рекламного агентства висуваються підвищені вимоги з чіткої
координації усіх каналів КМВ;
КМВ переглядає традиційні підходи до виведення на ринок
нового товару (вихід на ринок нової марки може розпочатися зі
стимулювання збуту, PR-кампанії або ексклюзивного розповсюдження
нового товару);

Рис. 1. Програма Комплексної Маркетингової Взаємодії
КМВ змінює підходи до позиціонування бренда: на основі
макропозиціонування
розробляються
окремі
концепції
мікропозиціонуванння, що послідовно використовуються для кожного
сегмента цільової аудиторії.
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У світові мережі рекламних агентств входять підрозділи, що
спеціалізуються на PR, стимулюванні збуту, прямому маркетингу, вебдизайні, електронній торгівлі через Інтернет та ін.
Концепція КМВ виникла у США на початку 90-х років минулого століття.
Однак, менш ніж за десятиліття набула популярності в інших країнах, про
що свідчать витрати на окремі канали КМВ у Росії та США, наведені у
табл. 1 [5, 128].
Таблиця 1
Витрати на окремі канали КМВ (млн. дол. США)
Канал КМВ/роки

Росія

США

2000

2001

2000

Реклама

800

1450

180000

Прямий маркетинг

70

140

140000

50

52000

Каталоги
Стимулювання збуту

50

80

160000

Зв’язки з громадськістю

70

150

2500

Спонсорство

50

100

2000

Мерчандайзинг та особистий
продаж

20

40

20000

Реклама в Інтернет

3

5

8200

За даними таблиці, у Росії за один рік витрати на окремі канали КМВ
(серед яких реклама займає провідне місце) зросли практично вдвічі.
Актуальність КМВ можна обґрунтувати таким чином [3]:
інвестиційна привабливість компанії визначається її
репутацією та вартістю її брендів. КМВ покликана не лише сприяти
просуванню товару (послуги), але і формувати комплекс репутації
компанії, що забезпечує капіталізацію бізнесу;
закон Паретто полягає в тому, що 80 % прибутку приносять
20% постійних клієнтів. Наводять ще такі дані: втрата 2 % постійних
клієнтів зменшує прибуток на 10-12 %. Тому система вибудовування
інтерактивних відносин з кожним клієнтом – актуальна.
З 1990 р. кількість стабільних ринків перевищила кількість ринків,
що розвиваються. Хоча вітчизняний ринок перебуває на стадії розвитку, за
певними групами товарів ми уже спостерігаємо цю тенденцію: пиво, соки,
молочні продукти. Насичення товарними категоріями різних ніш не
дозволяє проводити екстенсивну маркетингову стратегію, націлену на
захоплення більшої частки ринку. Тепер компанії конкурують за
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споживача не за рахунок цінової політики, а прагнуть втримати існуючих
клієнтів завдяки якості та набору послуг.
Тому принципами КМВ є: 1) розуміння поведінки покупця,
вивчення його реакції на різні канали комунікації; 2) налагодження
відносин підприємства з покупцями, які виходять за межі продажу
товару/надання послуг, постійна підтримка відносин з клієнтами для
формування лояльності до торгової марки; 3) КМВ повинна плануватися
на стадії розробки товарів та послуг, комунікатори повинні бути задіяні у
плануванні, а не лише здійсненні рекламної кампанії; 4) стратегічні плани
КМВ повинні чітко розрізняти роль кожної із комунікацій (функція
реклами – інформація, прямого маркетингу і стимулювання збуту –
просування, PR – довіра до товару та організації тощо); 5) одночасне
здійснення комунікацій за різними каналами викликає ефект синергії,
коли результат спільних дій приносить більший ефект, ніж при проведенні
традиційної рекламної кампанії. Про це свідчать результати досліджень
[4, 35], наведених у табл. 2.
Таблиця 2
Порівняльна характеристика
способів вирішення маркетингових завдань
Показники
Охоплення цільової аудиторії

Класична рекламна
кампанія
77%

КМВ-кампанія
82%

Довіра до реклами і лояльність до Низька
продукту, що рекламується

Висока

Залучення ядра цільової аудиторії
в кампанію

Слабка

Сильна

Індекс відповідності

Нижче 100 пунктів

Вище 100 пунктів

Бюджет

100%

70%

Висновки

Низька ефективність Висока
ефективність

Отже, звернення до маркетингу, реклами, PR як до окремих видів
діяльності залишилося в минулому. Сучасна філософія бізнесу пропонує
систематизоване бачення комунікації, яка активізує усі маркетингові
заходи одночасно. Тому рекламу слід розглядати нерозривно від інших
елементів КМВ.
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Е.А. Зверева

АДАПТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖУРНАЛОВ
К РЕАЛИЯМ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ: КОММУНИКАТИВНЫЕ
СТРАТЕГИИ ВЕДУЩИХ ИЗДАТЕЛЬСКИХ ДОМОВ
В работе рассматриваются цифровые и консервативные варианты
коммуникативных стратегий издательских домов.
Ключевые слова: рынок журналов, коммуникативная стратегия
Введение. Происходящие перемены в медийных технологиях
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неизбежно трансформируют СМИ: ключевыми функциями становится не
только информирование, но коммуницирование, формирование не только
картины мира, но и самой прессы. В каком формате останется
периодическая печать? Победят ли сетевые СМИ бумажные? Конечно,
печатная пресса испытает дискомфорт под нарастающим влиянием
интернета и новых гаджетов, однако именно бумага позволяет лучше
монетизировать читательскую аудиторию, получать стабильный доход, в
то время как бизнес-модель сетевых СМИ пока не позволяет говорить о
стабильности и превосходящем печатные издания доходе. Экспертные
опросы подтверждают большую стабильность рынка бумажной прессы
[16, 6], 66% подписчиков которой отказались от цифровой периодики,
мотивируя тем, что бумажная пресса их вполне устраивает. Еще 25%
подписчиков согласились получать цифровую и бумажную прессу вместе
и лишь 9% были готовы отказаться от печатных изданий в пользу
цифровых. Одним из веских доводов в пользу традиционных СМИ
является меньшее искажение информации, преобладание достоверных
материалов, по сравнению с сетевыми СМИ и социальными сетями.
В сознании российской аудитории прочно закрепился стереотип, что
контент сетевых СМИ должен быть бесплатным, в то время как эксперты
заявляют о нежизнеспособности ресурса с бесплатным доступом к
информации, поскольку происходит обесценивание издания и потеря
эксклюзивного контента. Так, главный редактор британского
сатирического журнала Private Eyе Иэн Гислоп (Ian Hislop) советует: «Не
отдавайте всё бесплатно. Вся отрасль может погибнуть, если вы
перестанете верить в неё» [13]. Иэн Гислоп опирается на свой
практический опыт: именно благодаря тому, что для чтения материалов
сайта журнала потребитель должен быть подписчиком или покупателем
Private Eyе в розницу, изданию удалось сохранить свой контент и своего
читателя. Российская действительность в целом подтверждает данный
тезис, так как меньшие потери в тиражах имеют те издания, которые
работают на свою уникальную аудиторию, предоставляя эксклюзивную
информацию. Такие издания более стабильны и могут быть условно
названы «нишевыми»: их контент и их аудитория почти не пересекаются с
конкурентами в своей типологической группе.
Аналитики медиасферы заявляют, что рынок традиционных
печатных СМИ не только не «обречен на гибель», но и способен
прогрессировать, целенаправленно используя цифровые достижения. В
начале нового тысячелетия стало абсолютно понятно, что традиционный
бумажный формат прессы должен мультимедиатизироваться, и что
дальнейшее развитие возможно только в рамках нового конвергентного
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продукта, сочетающего текст, звук и изображение. Эксперты в медиасфере сходятся во мнении, что из всего спектра бумажной прессы именно
у журнальных изданий больше возможностей для воплощения идей
мультимедиатизации, так необходимых в условиях новой реальности. По
мнению руководителей АРПП (Ассоциации распространителей печатной
продукции) Дмитрия
Мартынова
и
Александра
Оськина,
«распространение новых технологий не привело к отмиранию «бумаги»,
но открыло ей новые возможности развития. Теперь на повестке дня –
конвергенция разнообразных каналов доставки информации, поиск
оптимальных вариантов их сочетания к взаимной выгоде» [10].
Внедрение мультимедийных технологий визуализации контента выводит
печатные издания на новый уровень, трансформируя журналы из
источников информации в средство коммуникации с читателем.
Совершенствование трансляции медийного продукта модифицировали
возможности бумажной версии издания: традиционный бумажный формат
стал «открытым» для аудитории, предлагая творческое со-участие взамен
пассивного потребления контента.
Вторым вектором мультимедиатизации становится развитие iPadплатформ в качестве трендового носителя информации. Однако, в 2011
году «интерес издателей к «планшетизации» несколько уменьшился, что
связано с объективной монетизированной реальностью: выручка от
продаж электронного контента для iPad оказалась существенно ниже
доходов от печатных версий изданий» [7, 124]. Кроме того, само создание
iPad-журналов – занятие вовсе не дешевое, которое может себе позволить
крупный международный издательский дом, а потому выработка
оптимального формата для данного направления еще продолжается.
Таким образом, дальнейшее исследование ключевых тенденций
журнального рынка в 2012 года видится в предметном исследовании
адаптации рынка бумажной прессы к реалиям цифровой эпохи, в
выявление перспектив развития журнальных изданий, связанных с
использованием новых технологий и интернет.
1. Общая характеристика российских издательских компанийлидеров журнального сектора 2012 г.
Общей характеристикой отечественного рынка печатной прессы в
2012 становится термин «посткризисное восстановление», хотя
показатели докризисного уровня не достигнуты и похоже останутся в
радужном прошлом. По данным АКАР (Ассоциации коммуникационных
агентств России), суммарный объем рекламы в средствах ее
распространения вырос на 13% по сравнению с 2011 годом. Прирост
рынка рекламы в печатных СМИ составил 2%, а рынка рекламы в
272

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

интернете – 35% [14], таким образом, можно констатировать
существенное снижение доли прессы на рекламном рынке, что
свидетельствует об отсутствии перспектив сегмента рекламы в печатных
СМИ и недостижимости максимума докризисного 2008 года.
Потеря средств от рекламы алкогольной и табачной продукции
повлияла на рост цен, который, по данным АРПП, максимально отмечен в
сегменте глянцевых журналов: в 2010 году на 12%, в 2011 году – на 14%,
в 2012 – на 21% [17]. Однако, ситуация не столько однозначна, и рост цен
не помешал отдельным сегментам изданий увеличить свои продажи: на
27% по сравнению с 2011 годом увеличили реализацию издания
тематической группы «Сад, огород», на 20% - издания по кулинарии, на
18% - издания для детей, на 8% - женские журналы, в то время как
негативная динамика наблюдается у информационно-рекламных (-28%),
компьютерных изданий (-11%), журналов о фото/видео/аудио (-14%), о
туризме и отдыхе (-6%) [3].
Общая тенденция такова, что большинство издателей журналов
связывают финансовые доходы как с проверенными временем средствами
- привлечением рекламы и с реализацией тиражей, так и с
мультимедиацизацией: предоставлением рекламодателям комплексного
пакета услуг и распространением контента на различных
медиаплатформах.
Как отмечается в отраслевом докладе Роспечати, «новых медийных
компаний общенационального уровня на рынке печатных СМИ России в
2009-2012 годах не появилось, а его пропорции существенно не
изменились. По состоянию на 04.10.2012 г. в общероссийском реестре
СМИ значилось /…/ 31 676 журналов» [16, 10]. Не произошло и
существенных структурных изменений на журнальном рынке: как и в
прежние годы, более 50% совокупного разового тиража потребительских
журналов приходится на продукцию 40 ведущих издательских домов
[См. данные за 2010-2011 гг.: 5; 6]. Движение активов незначительно, а
издательские стратегии носят более консервативный характер и нацелены
преимущественно на печатную прессу.
Таблица 1.
Топ-10 ИД России по суммарному показателю
аудитории журналов
Источник: TNS Россия (май – октябрь 2011/май – октябрь 2012)
№ Издательский дом 2011
1

Burda

2012

тыс. чел.

%

тыс. чел. %

прирост
ауд. в %

19052,3

33,0

18563,0

-2,2
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2

Hearst
Media

Shkulev 13862,6

24,0

13800,3

22,9

-1,1

3

Sanoma
11348,8
Independent Media

19,6

11201,5

18,6

-1,0

4

Bauer Media

8095,3

14,0

8455,4

14,0

0

5

За рулем

7966,3

13,8

8112,1

13,4

-0,4

6

7 дней

8010,6

13,9

7946,5

13,2

-0,7

7

Эдипресс-Конлига 5683,0

9,8

6164,3

10,2

+0,4

8

Популярная пресса 5868,2

10,2

5136,9

8,5

-1,7

9

Толока

1447,8

2,5

5070,3

8,4

+5,9

4750,1

8,2

4721,5

7,8

-0,4

10 Вокруг света

Неизменными остались и лидеры журнального бизнеса (см. табл. 1)
– это мультимедийные компании, предпочитающие развивать приложения
к раскрученным брендам, так как это проверенный вариант монетизации
аудитории, в то время как цифровая среда не дает стабильного варианта
дохода. С одной стороны, традиционные бизнес-стратегии в сфере новых
медиа не работают, но с другой стороны, очевидно, что вне digital у
издательских компаний нет будущего. Впечатляет рост сегмента новых
медиа и размер их доходов, но для владельцев изданий это
малоутешительный факт, потому что большая часть прибыли в сети
связана с контекстной рекламой, которая не может использоваться
печатными СМИ. Таким образом, для журнального бизнеса жизненно
важным становится грамотное планирование развития цифрового
сегмента.
2. «Цифровые» стратегии коммуникации
Издательский дом (далее – ИД) Condé Nast Russia интегрировал в
одну структуру свои журнальные и цифровые подразделения: отделение
Condé Nast Digital, которое занималась цифровыми продуктами компании,
теперь должно помочь печатным редакциям. Как отмечает президент
Condé Nast Russia Карина Добротворская: «Любая современная медийная
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компания стремится быть мультимедийной, и это естественный этап
развития для нашего бизнеса». По ее мнению, у одного бренда не может
быть двух редакций и двух издателей [11]. Теперь главные редакторы
брендовых проектов будут заниматься продвижением своих продуктов на
всех платформах – бумажных, сетевых, мобильных и планшетных.
Данная стратегия первоначально была озвучена на конференции «Condé
Nast Digital Day», которую ИД проводил для своих партнеров по теме
маркетинга роскоши в новых медиа, и изменению поведения потребителя
под влиянием мобильных площадок и социальных сетей. Новую
стратегию представил президент Condé Nast International Digital Николас
Колридж: «Журнал больше не единица, это мультимедийный бренд» [18].
Действительно, ИД одновременно успешно выпускает в России 8
журналов (Vogue, GQ, GQ Style, AD, Glamour, Tatler, CN Traveller, Brides) и
поддерживает столько же сайтов - Vogue.ru, GQ.ru, Glamour.ru,
Admagazine.ru, Tatler.ru, Cntraveller.ru, Allure.ru, Condenast.ru, причем за
период 2010-2012 гг. суммарная аудитория сетевых проектов выросла в 5
раз до 2,5 миллионов пользователей каждый месяц [11]. Для продвижения
своих проектов Condé Nast Russia заключил взаимовыгодное партнерское
соглашение с популярным рекомендательным сервисом Surfingbird.ru
[23]: сайты Condé Nast Russia получат доступ к новым опциям и
ежедневным рассылкам сервиса, а контент сетевых ресурсов ИД станет
доступным подписчикам Surfingbird, что увеличит число пользователей и
будет способствовать повышению эффективности продвижения
цифровых продуктов компании.
ИД Condé Nast Russia постоянно запускает мобильные и
планшетные приложения к имеющимся брендам, а новые проекты
формируются на нескольких платформах: так, в сентябре 2012 года
компания запустила российскую версию международного журнала о
красоте Allure сразу в печатной, цифровой версии и с мобильным
приложением Allure Beauty Finder. Главный редактор журнала Ксения
Вагнер считает своей целевой аудиторией современных, умных,
энергичных женщин, «которые хотят знать все о красоте XXI века и не
ищут компромиссов» [21]. Этим дамам редакция предлагает уникальный
и динамичный контент – reality-story пациентов пластических хирургов,
репортажи из лабораторий и модных показов, эксперименты с участием
самих читателей, спецпроекты со звездами и авторитетами в мире моды.
Успешно развивает свои интернет-проекты и одна из самых крупных
мультимедийных компаний Hearst Shkulev Media/ИнтерМедиаГруп.
Холдинг первым в России стал запускать сайты изданий, создал сеть
женских интернет-порталов Women’s Network (Elle.ru, WomansDay.ru,
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Starhit.ru, ElleGirl.ru, Parents.ru, Psychologies.ru). В 2012 году при
поддержке марки Avon к этой сети присоединился fashion-сайт для
женщин MarieClaire.ru. Идея нового проекта – создание интерактивного
ресурса, пользователи которого получат персональную подборку
новостей, рекомендации экспертов и информацию об акциях. Анализ
ежедневных предпочтений читательниц позволяет редакции составлять
ключевой модуль сайта «Must Have нового дня». Нацеленность сети
порталов на женскую аудиторию стало верной стратегией: по данным на
октябрь 2012 года, общая ежемесячная аудитория сайтов этой группы
составила более 6 млн. Человек [25].
Кроме женских сетевых ресурсов, компания видит перспективы в
развитии региональных интернет-проектов. Так, с 2012 года
подразделение компании, занимающееся цифровыми ресурсами - Hearst
Shkulev Digital – активно приобретает городские порталы Перми (Prm.ru),
Самары (Samara24.ru), Нижнего Новгорода (NN.ru) и других городов.
Добавляет к этому собственный проект Sochi-Express.ru, и объединяет все
в рамках федеральной сети городских интернет-порталов Regional
Network Hearst Shkulev Digital, совокупная ежемесячная аудитория
которой, по собственным данным компании, составляет 12,2 млн
посетителей, а ежедневная – 1,15 млн [26]. Результат – компания
становится ведущим игроком регионального интернет-рынка, а
полученная сеть порталов имеет высокую эффективность воздействия и
мощные перспективы проведения рекламных и информационных
кампаний: рекламодателю предлагается обширная аудитория, более
лояльная к собственным городским порталам, чем к федеральным
ресурсам. Президент Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев достаточно
оптимистично прокомментировал происходящее: «Теперь, имея в активе
такие проекты, развитие интернет-бизнеса в нашей группе пойдет еще
более высокими темпами. И еще приятно отметить, что мы стали
активным и крупным игроком в Интернете, где совокупная аудитория
наших интернет-проектов составляет
более
19 млн.
уникальных
пользователей» [24]. Специалист в сфере сетевых проектов Борис
Майоров считает покупку сложившихся ресурсов «интересной темой»:
«Новые проекты в интернете задыхаются от нехватки трафика на этапе
раскрутки. По причине неспособности быстро собрать аудиторию
погибли все последние пермские медиастартапы в интернете. Поэтому
купить площадку, которая собирает какую-то заметную аудиторию, интересно» [4].
Для развития своего цифрового сегмента ИД Коммерсантъ решил
сфокусироваться на брендовых проектах (Коммерсантъ Деньги,
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Коммерсантъ Власть, Огонёк, Секрет фирмы, Коммерсантъ в регионах)
и оптимизировать свою структуру. В результате в 2012 году «по
коммерческим причинам» была закрыта русскоязычная версия журнала
Citizen K [9] и новостной телеканал Коммерсантъ ТВ [20]. Журнал много
места уделял общественной жизни России, в том числе и акциям
протеста, а телеканал позиционировался «как источник актуальных
новостей и оперативных комментариев». Новая стратегия ИД, по словам
главы совета директоров Ивана Таврина, определяется необходимостью
«дальнейшего повышения бизнес-эффективности при сохранении всех
завоёванных холдингом позиций и бережном отношении к традициям
издательского дома» [12].
Генеральный директор издательского дома Sanoma Independent Media
Елена Мясникова придерживается идентичной стратегии и предлагает
также «консолидировать бюджеты медийных компаний в больших
издательских брендах» [15, 82], закрывать оставшиеся проекты и
освобождать денежные ресурсы, чтобы частично компенсировать
стагнацию рынка рекламы. Sanoma Independent Media пытается
действовать именно таким образом для сбалансирования непростой
ситуации: доходы компании в апреле-июне 2012 года снизились на 7,8%
по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. По данным РБКdaily,
издатель заработал на чистых продажах в макрорегионе, куда входит
Россия, 50,1 млн евро, в то время как год назад - 54,3 млн евро [8]. В
качестве основных причин эксперты называют негативное последствие
валютных транзакций и кризис еврозоны, падение доходов от продаж
печатных версий изданий и подписки. Вице-президент ГИПП (Гильдия
издателей периодической печати) Евгений Абов так прокомментировал
ситуацию: «Действительно, доходы издателей от продажи газетных
и журнальных тиражей сокращаются. Это общая тенденция. При этом
доходность онлайновых и цифровых продуктов тех же издателей, как
правило, не компенсирует падение продаж печатной продукции» [8].
Таким образом, «цифровые» стратегии в 2012 году панацеей не
стали, скорее это очевидные перспективы для будущего журнального
рынка. Доходы от цифровых продуктов не могут заменить доходность от
печатных версий, а сетевая реклама не демонстрирует ожидаемо высокой
эффективности.
3.
«Консервативные» варианты коммуникации
Все эти факторы обусловили стратегии целого ряда издательских
домов, решивших коренным образом не менять приоритеты своей
деятельности. Как отметил основатель Газеты.ру Антон Носик, они
«аккуратно пытались сохранить некую традицию изданий, имидж и
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репутацию» [Цит. по: 19]. К консервативной части журнального рынка
можно в первую очередь отнести издательские дома Bauer Media и Бурда,
объединенные сфокусированностью на недорогом женском глянце и на
выпуске-продаже печатной продукции. Электронные версии развиваются,
но не становятся приоритетами бизнеса. И пока такая стратегия
оказывается вполне успешной: так, в Bauer Media Group доходы от
распространения продукции издательского бизнеса составили в 2010 году
1,337 млрд. евро, в то время как цифровые доходы достигли 52,1 млн.
евро [2]. Всего группа издает 396 журналов и 112 онлайн-продуктов,
занимая ведущие позиции на международных рынках прессы (в
Германии, Соединенном Королевстве, Польше, США, Чешской
Республике, Франции, Австрии, Испании, Китае, Словакии, Мексике,
Румынии, Португалии и Украине), включая Россию, где издается более 70
периодических изданий и спецвыпусков.
Еще одно подтверждение стабильности компании – запуск новых
проектов: за 2010 и 2011 году группа запустила 86 новинок за рубежом, в
том числе в России новые журналы Чисто по-женски, Женская магия и
Вдвоём, специальные выпуски таких журналов как Звёздный час, Twist,
Ваш семейный доктор, ряд эзотерических изданий под брендом Оракул и
развлекательно-игровых под брендом 777 [2]. Ложкой дегтя стало
закрытие в 2012 году российских версий журналов для подростков Bravo
и Bravo Girl в связи с тем, что в нашей стране «сегмент периодики для
подростков в долгосрочной перспективе не является привлекательным»
[22]. Издательство планирует развивать сегмент life style для более
старшей аудитории. В любом случае, расширение портфеля глянцевых
изданий и поиск новых коммерческих возможностей бумажных и
цифровых СМИ, не изменит основы стратегии Bauer Media Group,
рассматривающей печатные СМИ в качестве ключевого бизнеса.
Аналогичной стратегии придерживается ИД Бурда – лидер
отечественного журнального рынка по продажам и охвату аудитории (см.
табл. 1). Хорошо закрепившись в бумажном сегменте (59 журналов и 78
специальных выпусков к ним), компании начала делать осторожные шаги
по освоению сетевого пространства: с 2012 года новости Бурды
представлены не только на официальном сайте, но и в социальных сетях
Facebook, Вконтакте и Google+. Свои странички появились и у
отдельных изданий ИД Бурда: MINI, CHIP, JOY, Playboy, Автомир. Тестдрайв, Лиза. Girl, Oops!, Лиза. Мой ребенок [1]. Информационнорекламная цель данного нововведения очевидна: аудитория снабжается
новостями об акциях и специальных предложениях компании, интервью с
руководителями Бурды, возможностями просмотра фото и видео с
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вечеринок и корпоративных праздников и интерактивной составляющей в
виде «лайков» и комментариев.
Сторонником
традиционной
стратегии
является
и
ЗАО
Издательство Семь дней, входящее в десятку ведущих журнальных
издательств (см. табл.1). Стабильным спросом пользуются журналы
Караван историй и Коллекция Караван историй, еженедельник Семь дней
ТВ-Программа и общественно-политический журнал Итоги. В 2012 году
вполне успешно развивались сетевые проекты - сайт о гаджетах
Nomobile.ru и сайт наиболее тиражного издания 7дней.ru. Другой
популярный проект - Караван историй и Коллекция Караван историй –
имеет существенные перспективы благодаря развитию приложений на
базе iPad, установленных более чем на 80,0 тысячах и 30,0 тысячах
устройств соответственно [15, 91].
Другие издательские дома из лидерской десятки (см. табл. 1) - За
рулем, Эдипресс-Конлига, Популярная пресса, Толока, Вокруг света входят в крупные мультимедийные холдинги, которые также занимаются
структурированием собственности с целью оптимизации расходов. В
течение 2012 года крупнейшие издательские компании журнального
рынка разрабатывали стратегии повышения эффективности своей работы.
Суммарно эти стратегии можно обозначить следующей схемой:
реорганизация изданий и отдельных структур компаний, ликвидация
неприбыльной части бизнеса, продвижение более доходных проектов, в
основном
связанных
с
ключевыми
брендами.
Наибольшую
результативность демонстрирует стратегия синтеза традиционных
бумажных форматов с сетевыми проектами.
Заключение.
Таким образом, очевидны преимущества и перспективы
использования современных технологий для качественного разнообразия
медиаформатов трансляции контента изданий. Тем не менее, журнальная
пресса демонстрирует готовность к обновлению, как ради читателей, так
и ради рекламодателей, для которых «бумага» по-прежнему остается
ценным рекламным пространством. Существенные перспективы именно
за «открытыми форматами», предоставляющими пользователям наборы
инструментов для «сотворчества» по созданию контента. Обогащение
процесса чтения и максимизация значения креативных материалов
позволяет сделать контент более близким аудитории, персонифицировать
его. С этой целью журнальные издания прикладывают сущеественные
усилия по разнообразию форм «игры с читателем» с использованием
новых медиаформатов. Приоритетом становится привлечение аудитории к
изданию, предложение многообразия вариантов проведения свободного
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времени и, естественно, продвижение
рекламирования набора lifestyle.

прямого

и

косвенного
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІНТЕРНЕТРЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА PR»
Статтю присвячено з’ясуванню дидактичного потенціалу
Інтернет-ресурсів під час вивчення дисципліни «Теорія і практика PR». У
дослідженні описано основні типи електронних джерел та
запропоновано способи оптимального застосування ресурсів мережі.
Ключові слова: Інтернет-ресурси, майбутній фахівець із
документознавства
та
інформаційної
діяльності,
зв’язки
з
громадськістю, веб-сайт.
Інтенсивний розвиток інформаційних технологій, а також зміни в
системі вітчизняної освіти, пов’язані з упровадженням інноваційних
методів навчання, вносять певні корективи у методику викладання
вишівських дисциплін. Так, Інтернет та інші телекомунікаційні засоби
знаходять застосування у практиці професійної підготовки фахівців
різних галузей, допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід
у навчанні, забезпечують його індивідуалізацію і диференціацію з
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урахуванням здібностей, рівня підготовки, інтересів студентів тощо [4,
32].
Аналіз наукових та навчально-методичних джерел (М. В. Бєляков,
О. А. Давиденко, О. І. Максименко С. Пайперт, О. І. Руденко-Моргун,
Н.Ф. Тализіна, В. В. Угольков та ін.) підтверджує думку, що широке
використання інформаційних технологій під час викладання дисциплін
циклу професійної і практичної підготовки підвищує якість їх
опанування. А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, В. М. Кухаренко, Т. Л. Мазурок,
Ю. І. Машбіц, І. В. Роберт та ін., вивчаючи проблеми використання
інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі,
стверджують, що застосування Інтернет-ресурсів сприяє активізації
самостійної пошукової роботи студентів, позитивно впливає на зростання
рівня їхньої зацікавленості предметом вивчення.
Відтак, у нашій роботі ставимо за мету продемонструвати
можливості використання Інтернет-ресурсів у навчальному процесі,
зокрема під час опанування дисципліни «Теорія і практика PR».
Професійна діяльність документознавця пов'язана з виконанням
низки функцій – дослідної, аналітичної, управлінської, референтської,
консультаційної,
інформаційно-комунікаційної
тощо.
Здатність
майбутнього фахівця кваліфіковано виконувати свої обов'язки
безпосередньо пов'язана з формуванням низки компетенцій. Проекти
державних освітніх стандартів нового покоління зі спеціальності
«Документознавство та інформаційна діяльність» (і для підготовки
бакалаврів, і для підготовки магістрів) до переліку фахових компетенцій
уналежнюють: уміння використовувати сучасні інформаційні технології
для отримання доступу до джерел інформації, приймання, зберігання та
обробки здобутих даних; здатність до перетворення інформації; володіння
масмедійними,
мультимедійними
технологіями,
комп'ютерною
грамотністю, електронними, Інтернет-технологіями, а також уміння
послуговуватися глобальними джерелами знань. З огляду на це, навички
роботи з ресурсами і сервісами мережі Інтернет стають важливими, а їх
формування має відбуватися протягом всього процесу навчання, у тому
числі й у процесі вивчення спеціальних дисциплін.
На жаль, у попередні роки використання ресурсів мережі Інтернет у
вишівській освіті передбачало механічне наповнення курсових,
дипломних робіт і рефератів шматками текстів з обраної теми, що
знецінювало такі види навчальної роботи. Однак сьогодні ресурси
Інтернету можуть бути використані як чинник, що розвиває дві важливі
складові професійної компетенції фахівця в інформаційному суспільстві –
здатність до творчого вирішення запропонованих викладачем (або надалі
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роботодавцем) проблем, і здатність до самостійного підвищення
кваліфікації протягом усього професійного життя [1]. Крім того,
використання ресурсів мережі Інтернет у навчальному процесі не тільки
допоможе студентам отримати необхідні навички застосування
інформаційних технологій чи сприятиме творчій організації самостійної
роботи, але й уможливить включення викладача в глобальний
інформаційний потік, дасть змогу зробити пропоновані знання
актуальними.
«Теорія і практика PR» є однією зі спеціальних дисциплін, що
сприяє формуванню професійних навичок і ділової культури фахівця з
документознавства та інформаційної діяльності. У процесі її викладання
ресурси мережі Інтернет можуть бути використані для вирішення
декількох важливих навчально-методичних завдань, а саме:
ü актуалізації матеріалів лекцій і семінарів, добору нових цікавих
фактів і прикладів, які ілюструють основні теоретичні положення,
викладені на заняттях;
ü складання за допомогою мережевих ресурсів кейсів, ситуаційних
завдань, що відображають актуальні проблеми галузі, а також ті труднощі,
які постають перед фахівцями інформаційного профілю;
ü організації самостійного вивчення студентами досвіду діяльності
найбільших українських і зарубіжних інформаційних та PR-агенцій;
ü формування у студентів навичок пошуку та моніторингу
інформації в мережевих джерелах, а також аналізу здобутої інформації з
погляду її корисності й вірогідності;
ü формування у студентів «звички» та навичок до підвищення
професійної кваліфікації за допомогою дистанційних технологій;
ü встановлення і ефективного використання двосторонньої
комунікації в навчанні тощо.
Розглянемо більш детально можливість реалізації вищевказаних
завдань під час викладання дисциплін комунікативного циклу, зокрема
«Теорії і практики PR».
Русифікований сегмент Глобальної мережі (йдеться про російські й
українські сайти) включає в себе, крім суспільно-політичних, соціальних
та інших ресурсів, низку професійних Інтернет-сторінок, які ґрунтовно і
детально висвітлюють події та процеси, що відбуваються у сфері зв'язків з
громадськістю. Ресурси Всесвітньої павутини, присвячені діяльності у
сфері зв'язків з громадськістю, пропонуємо класифікувати таким чином:
̶ електронні бібліотеки;
̶ сайти професійних асоціацій консультантів у сфері зв'язків з
громадськістю;
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̶ персональні сайти відомих PR- та політтехнологів, українських і
зарубіжних політиків;
̶ сайти органів державної влади та управління;
̶ сайти інформагенцій та засобів масової інформації;
̶ сайти фахових видань у сфері зв'язків з громадськістю;
̶ сайти PR-агенцій.
Детальний перелік сайтів необхідно надавати студентам як
довідковий матеріал, щоб забезпечити якісну роботу з джерелами, які
пропонують достовірну та актуальну інформацію [3, 51]. На жаль, обсяг
статті не дає можливості детально проаналізувати всі групи Інтерніресурсів, однак кілька прикладів пропонуємо розглянути більш детально.
Електронні бібліотеки, що містять тексти монографій, навчальних
посібників та навчально-методичних матеріалів з проблем зв'язків з
громадськістю в мережі Інтернет сьогодні активно розвиваються [2].
Переважно це книгозбірні, які розміщені на сайтах відомих організацій,
що працюють у сфері PR, та/або мають право на розміщення відповідних
текстів. Наприклад, завданням інформаційної системи «БібліотекаUA» є
забезпечення вільного доступу до інтегрального каталогу освітніх
Інтернет-ресурсів, до електронної бібліотеки навчально-методичних
матеріалів для загальної та професійної освіти, а також до ресурсів
системи освітніх порталів.
Серед спеціалізованих електронних бібліотек у сфері зв'язків з
громадськістю варто відзначити сайти Міжнародного прес-клубу
О. М. Чумікова
і
партнерів
(http://www.pr-club.com;
http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/), новостворену бібліотеку на сайті
Російської асоціації зі зв'язків з громадськістю (http://www.raso.ru),
книжкову полицю на сайті Інституту проблем інформаційного права
(http://www.medialaw.ru),
сайт
«PR-онлайн»,
створений
групою
однодумців з метою популяризації діяльності у галузі зв’язків з
громадськістю в Україні (http://www.pronline.ua) та ін.
Сайти професійних асоціацій консультантів у сфері зв'язків з
громадськістю репрезентовані такими сайтами (на жаль, переважно
російськими): Північно-Західне відділення Російської асоціації зі зв'язків
з громадськістю (http://www.nwraso.ru), Асоціація підприємствконсультантів у сфері зв'язків з громадськістю (http://www.akos-icco.ru/),
Асоціація
центрів
політичного
консультування
(http://www.nikkolom.ru/article/acpk.htm),
Асоціація
зв’язків
з
громадськістю України (http://www.uapr.com.ua/); Європейська бізнесасоціація (http://www.eba.com.ua/).
Сайти, що публікують матеріали професійних і періодичних видань
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у сфері PR: журнали «Радник» (http: // www.sovetnik.ru), «Повідомлення»
(http://www.soob.ru), «Public Relations в Росії (http://www.rupr.ru); газета
«PR-news» (http://www.pr-news.spb.ru); електронне інформаційне видання
«PR-Info. Public Relations в російському контексті» (http://pr-info.ru),
електронний журнал «Сім статей» (http://www.7st.ru) та ін.
Для реалізації навчальних цілей дисципліни «Теорія і практика PR»
можна запропонувати студентам низку завдань, під час виконання яких
можуть бути задіяні перелічені вище Інтернет-ресурси.
Навчальні завдання, що постають перед викладачем і студентами, які
вивчають курс «Теорія і практика PR», можуть бути досягнуті через
реалізацію найрізноманітніших навчальних та творчих вправ. З метою
актуалізації знань студентів про ситуацію на ринку PR-послуг України та
Одеси і принципах роботи на ньому студентам можуть бути
запропоновані такі завдання:
1) проведіть дослідження (за допомогою мережі Інтернет) і виявіть
специфіку роботи українських і російських PR-агенцій (чи асоціацій)
виявіть основні відмінності в принципах їхньої діяльності;
2) за допомогою ресурсів мережі Інтернет підготуйте інформаційноаналітичну довідку про PR-агенції м. Одеса за такою схемою: назва,
очільник, контактні дані, спектр послуг, додаткова інформація, яка
відображає специфіку діяльності.
3) за допомогою ресурсів мережі Інтернет та довідкових видань
України складіть «long лист» PR-організацій, які можна запросити для
консультацій з питань виборів до органів місцевого самоврядування.
Попередньо складіть перелік критеріїв, яким ви керуватиметеся при
відборі організацій. Складіть аналітичну записку, що пояснює і
обґрунтовує результати Вашої роботи.
Успішне вирішення студентами поставлених завдань дасть змогу
відпрацювати ті навички та вміння, які безпосередньо пов’язані з
професійною діяльністю фахівця з документознавства та інформаційної
діяльності:
- уміння використовувати глобальні джерела знань;
- уміння використовувати сучасні інформаційні технології для
отримання доступу до джерел інформації;
- підвищення комп'ютерної грамотності;
- відпрацювання навичок відбору та аналізу інформації, вміння
проводити порівняльний аналіз;
- навички презентації результатів власних досліджень.
Для створення та відпрацювання навичок моніторингу мережевого
інформаційного простору студентам можна запропонувати завдання з
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моніторингу мережевих засобів масової інформації. Одне із завдань може
бути сформульовано таким чином: виявіть щоденний «порядок денний»
новинних стрічок мережевих інформаційних агенцій (наприклад, УНІАН,
УКРІНФОРМ),
регіональної
інформаційної
агенції
(наприклад
«Репортер») та ін. протягом наступного тижня. Обґрунтуйте, чому саме ці
теми Ви внесли до переліку тем «порядку денного»? Для виконання
такого завдання студент повинен не тільки систематично переглядати
стрічки інформаційних агенцій протягом усього тижня, але й мусить
визначити параметри, якими керуватиметься при відборі матеріалів, має
здійснити порівняльний аналіз матеріалів, розміщених на мережевих
інформаційних стрічках. Ускладнити завдання можна таким чином:
доповніть перелік об'єктів моніторингу та мережевих інформаційних
стрічок сайтами традиційних ЗМІ, які функціонують в електронному
вигляді («Україна сьогодні», «Кореспондент» та ін.)
Підводячи підсумки, зазначимо, що інформаційні технології у
поєднанні з правильно підібраними технологіями навчання створюють
необхідний рівень якості, варіативності, диференціації та індивідуалізації
навчання. Наведені завдання і перелік джерел не вичерпують
можливостей використання ресурсів Інтернету в процесі вирішення
навчальних і творчих завдань з підготовки майбутніх фахівцівдокументознавців. Розвиток мережевих форм навчання у галузі
документознавства та інформаційної діяльності, без сумніву, є
перспективним як для студентів, так і для слухачів факультетів
перепідготовки і підвищення кваліфікації.
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исследовании описаны основные типы электронных источников и
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предложены способы оптимального применения ресурсов сети.
Ключевые слова: Интернет-ресурсы, будущий специалист по
документоведению и информационной деятельности, связи с
общественностью, веб-сайт.
The article is devoted to the elucidation of the didactic potential of
Internet-resources when studying discipline «Theory and practice of PR». The
study describes the main types of electronic sources, and suggests ways of
optimal use of network resources.
Keywords: Internet-resources, specialist documentation and information
activity, public relations, web-site.
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С.П. Мельник

О СПЕЦИФИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИФООБРАЗОВ
В АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(на примере мифологического манипулирования)
В статье рассматривается пропаганда как манипулятивный
аспект прикладной коммуникации. На примере создания мифообразов
анализируются особенности техник и медийного воздействия на
массовое сознание и специфика использования мифообразов в
агитационно-пропагандистской деятельности.
Ключевые слова: агитационно-пропагандистская деятельность,
манипуляция, массовое сознание, мифологическая коммуникация,
пропаганда.
Агитационно-пропагандистская деятельность является одной из
самых
специфических
и
наиболее
востребованных
видов
информационной деятельности. Она актуальна всегда, поскольку
благодаря ей посредством определенных коммуникативных стратегий
можно благополучно решать вопрос не только политического характера,
но и социального, экономического, культурного, юридического и т.п. По
мнению авторитетного украинского ученого-коммуникативиста Г. Г.
Поцепцова, пропаганда является хорошо слаженной коммуникативной
технологией [1, 393]. Это стало возможным благодаря исследованиям
зарубежных и отечественных исследователей (Дж, Эллюл, К. Джоунз, К.
Копп, К. Лемин, Т. Шабутани, М. Бахтин, Ю. Лотман и т.п.) в области
семиотики, семантики и прикладной коммуникации, что стимулировало к
развитию моделей коммуникативного воздействия (например, модель
искривленного источника и модель легитимизации источника).
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Относительно исследования манипулирования массовым сознанием с
помощью масс-медиа был предложен пропагандистский анализ (Г.
Джоветт, В. О’Деннелл), который позволял выявить продуктивность
агитационно-пропагандисткой
деятельности.
Таким
образом,
агитационно-пропагандистская деятельность уже давно основывается на
научно-теоретических основаниях. Ее эффективность определяется
активным использованием инструментария прикладной коммуникации и
разнообразных манипулятивных техник. Одной из таких техник по
определению главы Совета директоров Независимого Института
коммуникативистики профессора И. М. Дзялошинского является
манипуляция с помощью актуализации ментально-мифологических
конструктов и осуществление воздействия на архетипы и мета-программы
[2, 118 – 119]. Условием их применения возможно во время
осуществления мифологической коммуникации (мифокоммуникации) как
метакоммуникации, использование которой обеспечивает успех
пропагандистской кампании в работе со всеми компонентами массового
сознания, и в первую очередь с ее «ядром» – мировоззрением и
мироощущением реципиентов потому, что мифология, согласно М.
Элиаде, становится практически единой формой организации массового
сознания в любом случае «сложных» ситуаций. В большинстве сложных
(«экстремальных») ситуациях люди начинают повторять наиболее
примитивные формы мышления и поведения, поэтому именно массовое
сознание среди людей оперирует, прежде всего, категориями
мифологического сознания [3, 204].
Актуализация
ментально-мифологических
конструктов
направленная на фундаментальный слой коллективного поведения,
деятельности, эмоционального реагирования на разные ситуации, которые
присущи стойкой социальной группе.
С другой стороны процесс влияния на массовое сознание с помощью
манипуляции мировоззрением с еще большим эффектом возможен с
помощью метапрограммы, поскольку через этот личностный конструкт
человек выстраивает для себя картину мира. Коммуникатор с помощью
архетипической метапрограммы не столько вводит новое поведение,
сколько активирует типы поведения, уже присущие получателю
информации.
В качестве примера манипулирования с помощью актуализации
ментально-мифологических конструктов и влияния на архетипы и
метапрограммы в пропагандистской кампании можно привести
иконический мифообраз тринадцатилетнего Жозефа Бара – легендарного
героя Французской революции, который очень активно использовался в
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патриотичной агитационно-пропагандистской деятельности как во время
революционной поры, так и в последующих годах. Гравюры, репродукции
картин с изображением подвига Бара (Жак-Луи Давид «Смерть Жозефа
Бара», Ж. Ж. Веертс «Смерть Жозефа Бара» и т.п.) печатались и
рассылались во все учебные школы Франции. В изображении юного героя
применялись иконографические принципы, которые основаны на
архетипе/мифологеме Ребенок (Чудесное дитя) и Добровольная жертва,
Герой, Защитник, Вечный юноша. Его культ пережил революционную
эпоху, испытав новый расцвет во время Третьей республики и двух
Мировых войн. Изображение Бара можно было видеть на монументах
(например, на памятнике городка Палезо, в котором жил Жозеф), а также
в очерках и рассказах во французских школьных учебниках середины XX
века. В Париже и до сих пор существует улица, которая носит имя Жозефа
Бара. Есть предположения, что образ Бара повлиял на создание образа
Гавроша Виктора Гюго в романе «Отверженные».
Относительно создания и трансформации данного конструкта Героя
показательным является и то, что в дальнейшем по аналогии
использовались иконические изображения (знаки-образы) герояподростка или героя-юноши в Гитлеровской Германии с учетом
национального менталитета немцев («Квекс из Гитлерюгенда», «Выше
главу, Йоханнес!», «Руки вверх!», «Воздушные псы», «Орлёнок»,
«Мальчишки» и т.п.). Использование конструкта Героя-Жертвы и
Защитник-героя относительно национального менталитета среди
подростков в Советском Союзе – еще более очевидны («Книга почета
Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина», киноленто «Это
было на Донбассе», «Орлёнок», «Улица младшего сына», «Пятерка
отважных» и т.п.). При этом, использование конструктов Герой-Жертва и
Защитник-герой и архетипических метапрограмм Любовь к Родине,
Война, Самопожертвование, которые строятся на иконическом
изображении героя-подростка, почти идентичны в фильмах Альфреда
Вайденманна «Junge Adler» (1944 г.) и Эдуарда Бочарова «Олёнок» (1957
г.): здесь совпадают как названия фильмов («Орлёнок»), так нарративное
содержание – участие подростков во Второй мировой войне, их
самопожертвование во имя спасения и победы родины в жестокой борьбе
с беспощадным врагом, а также в этих кинолентах применяются одни и те
же архетипы/мифологемы: Ребенок, Добровольная жертва, Герой,
Защитник, Вечный юноша. Из этого примера мы видим, что
метапрограммы Защита, Война (в том числе классовая, расовая и т.п.),
Любовь к Родине, Самопожертвование включали в себя единый для
тоталитарного германского и советского общества архетипический
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механизм, общий источник коллективного бессознательного, что
определяло коммуникативное поведение всех, но в особенности –
поведение подрастающей молодежи, которая являлась главным целевым
сегментом этого общества.
Подводя итог вышесказанного, следует отметить, что при
использовании ментально-мифологических конструктов Герой, Защитник
и архетипических метапрограмм Любовь к Родине, Война,
Самопожертвование в агитационно-пропагандистской деятельности
относительно мифокоммуникации, исчезают реальные человеческие
черты, и на сцене общественной жизни появляются «герои», которые
побеждают не политических оппонентов или соперников в конкурентной
борьбе, а «чудовищ» (классовых «врагов», «врагов» народа и государства,
«опасных» для наций элементов и т. п.). Для создания и закрепления
таких мифологических образов используются разработки таких научных
областей как коммунитивистика, семиотика, психолингвистика,
психология восприятия и т.п., что стимулирует к развитию
манипулятивных техник в прикладных коммуникациях (реклама, связи с
общественностью,
пропаганда).
Они
отличаются
высокой
эффективностью воздействия. Исходя из преимуществ целевой
аудитории, свою основную задачу манипуляторы понимают как подбор
мифологического персонажа и вписывание его «действий» в матрицу
соответствующих национально-патриотичных «героических» подвигов.
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У статті розглядається пропаганда як манипулятивный аспект
прикладної комунікації. На прикладі створення
міфообразів
аналізуються особливості технік і медійного впливу на масову
свідомість та специфіка використання міфообразів в агітаційнопропагандистській діяльності.
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In the article propaganda as the manipulative aspect of applied
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communication
practice is considered.
The technique of creating
mythological images is analyzed. Scrutinizing examples of mythological
images created in mass media we can see particular techniques of mass
concsiousness formatio n by means of propagandistic activities.
Keywords:
propagandistic activities, manipulation, mythological
images, communication practice.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕДІА-ПРОЕКТУ
«ВІДЧУЙ СИЛУ ЗМІН» В ОДЕСІ: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ
Розглядаються особливості соціального комунікаційного медіапроекту «Відчуй силу змін» та визначаються причини основних недоліків
його реалізації в Одесі.
Ключові слова: інформаційна кампанія, соціальна рекламноінформаційна кампанія, комунікаційний проект.
Соціальні
рекламно-інформаційні
кампанії/проекти
давно
застосовуються у розвинутих країнах світу щоразу, як визріває будь-яка
соціальна проблема.
Загальновідомо, що «розробка інформаційної кампанії базується на
моделі зміни поведінки, згідно з якою нова значуща інформація, одержана
людиною, стає для неї стимулом до зміни поведінки» [1, 8]. Інформаційна
кампанія визначається як комплексна система заходів впливу на певні
групи населення (так звані цільові групи) за допомогою різних засобів і
каналів масового і індивідуального інформування і навчання з метою
спонукання до ухвалення нових, корисних для них самих і для
суспільства моделей поведінки в певній сфері життя [1, 7]. Метою
соціальної рекламно-інформаційної кампанії є спонукання населення до
прийняття нових, корисних для них самих і для суспільства, моделей
поведінки у визначеній сфері життя [2, 12].
Соціальне проектування (а саме соціальні рекламно-інформаційні
кампанії/проекти) в епоху комунікативних технологій спрямоване на
«перезавантаження» свідомості людей [3, 59]. Подібні проекти мають
ретельно готуватися та проходити попередні тестування задля високої
результативності, котру неможливо спрогнозувати у короткостроковій
перспективі, а у цьому, звісно, й полягає їх найбільша складність.
Підтвердження цього положення можемо спостерігати при аналізі
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соціального комунікаційного медіа-проекту «Відчуй силу змін»,
зреалізованого нещодавно в Одесі за вже апробованим раніше в інших
містах світу сценарієм.
Соціальний медіа-проект «Відчуй силу змін» є частиною
міжнародної програми і вже пройшов більш ніж у вісімдесяти містах
світу. Організатор і замовник проекту в Одесі – громадська організація м.
Києва «Сила змін», голова правління і виконавчий директор - Юрій
Бабінець. Президентом міжнародної організації «Відчуй силу змін» є
Ханну Хаукка (Фінляндія). Сутність проекту - в залученні уваги широкої
аудиторії у відповідь для подальшого дзвінка на телефонну лінію проекту
для замовлення в подарунок книги «15 історій, які можуть змінити твоє
життя». Книга друкується в кожному місті, де планується реалізація
проекту, на підставі зібраних історій-свідоцтв саме в цьому місті. Усі, хто
замовили книгу в подарунок, одержують її з доставкою за вказаною
адресою. При передачі книги відбувається живе знайомство з кур'єромволонтером проекту і обмін телефонами для підтримки стосунків, якщо
замовник побажає поставити додаткові питання і щоб мати нагоду зібрати
відгуки про книгу. Місія проекту: поліпшення морального стану
суспільства. На регіональному рівні метою проекту є донесення
інформації до широкої цільової аудиторії про те, що зміни в житті до
кращого можливі, на конкретних прикладах земляків завдяки отриманню
ними віри. Для цього необхідно було у ході проекту отримати
максимальну кількість звернень до колл-центру для замовлення книги.
Усі елементи проекту пов'язані однією спільною ідеєю, мали єдине
дизайнерське рішення й складалися з комплексу взаємозв'язаних заходів,
які були виконані в певній послідовності і посилювали один одного. Для
оцінки успішності короткострокових результатів проекту був наперед
визначений показник бажаної кількості замовлень книг – 15000 шт.
Кампанія обмежена у часі у разі масового відгуку строком 30 днів, у разі
більш повільної реакції до 60 днів, а фактично тривала 70 днів і
поширювалася на населення Одеси та області, тобто була регіональною.
Серед особливостей вказаного проекту можна назвати такі:
регіональний проект в Одесі є частиною міжнародного проекту, тому його
комунікативна стратегія та візуалізація є незмінними й вже апробованими;
проект має соціальну спрямованість; відсутність чітко окресленої цільової
аудиторії; проект реалізовувався в Одесі виключно силами волонтерів з
церковних громад різних конфесій.
У проведенні проекту для поширення інформації організаторами
були задіяні різні доцільні засоби маркетингових комунікацій:
1) Реклама: поліграфічна (віддруковані і поширені буклети,
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листівки, календарі, візитки, наклейки. Окремо з рекламними цілями була
підготовлена і видана книга «Відчуй силу змін» з історіями змін у житті
конкретних одеситів.); транспортна (реклама на транспорті на бортах
маршрутного таксі трамваїв і тролейбусів); зовнішня (для безкоштовного
розповсюдження книги масштабна рекламна кампанія в зовнішній
рекламі: містом було розміщено банери, бігборди, ситі-лайти,
призматрони, ролери, афіші); комп’ютерна (мережа Інтернет та банери у
соціальних мережах); радіореклама; телевізійна (на регіональних
телеканалах «Град» и «Голос»); у пресі ( газети).
2) Подієвий маркетинг: проведені акції проекту з роздачі троянд,
повітряних кульок, по організації безкоштовного проїзду в тролейбусі
маршруту №11 щопонеділка у вересні 2014 року, по виступу в людних
місцях духового оркестру з флешмобом.
3) Прямий маркетинг, зокрема, такі його інструменти як особистий
продаж (при безпосередніх контактах волонтерів з представниками
цільової аудиторії, при проведенні опитуванні й роздачі книг) та директ
мейл – безадресна доставка листів з буклетом, СМС-розсилка
повідомлень.
4) PR-активність в мережі Інтернет на сайті проекту і на сторінках в
соціальних мережах.
Був досягнутий кумулятивний ефект від всієї суми здійснених
звернень до аудиторії, що сприяло успішним комунікаціям з
респондентами під час проведення вуличних опитувань, які виявилися
найефективнішою формою роботи.
Але загалом проект оцінюється як нерезультативний.
Очікуваний бажаний короткостроковий результат не був досягнутий.
Окрім того, що не був проведений ситуаційний аналіз (а детальне
вивчення особливостей цільової аудиторії, підбір найдоцільніших і
ефективніших каналів комунікації, вибір якнайкращої стратегії повністю
поміняли б кінцевий результат), можна виділити неконтрольовані,
керовані і унікальні чинники, які негативно вплинули на результативність
усього проекту.
До неконтрольованих чинників відноситься військовий і
економічний стан в країні і позачергові вибори. До керованих – вибір
комунікативної стратегії, візуалізації, термінів і каналів комунікації,
внутрішня організованість, підбір і якість підготовки працівників,
менеджмент проекту. До унікальних – особливості одеського менталітету.
Підготовчий етап проекту був запланований на квітень-серпень 2014
р., етап реалізації: 1 вересня 2014 – січень 2015 р. Проект відбувався на
фоні інформаційної інтоксикації, підвищеної тривожності в суспільстві
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через початок війни на сході країни, перших масштабних людських втрат
в кінці серпня, замовчування і навмисного спотворення інформації про ці
події в пресі. Нестабільна ситуація в економіці, очікування підвищення
цін, фрустрація через нездійснені очікування швидких покращень в країні
після «революції гідності» у однієї частини населення і загальний
пригнічений стан прихильників протилежної думки. Додатковий ризик
був пов'язаний з проведенням позачергових парламентських виборів 26
жовтня 2014 року. Фактично активна фаза проекту співпала з
передвиборною рекламною кампанією. А візуальний збіг за кольором і
символу з непопулярною політичною партією створило перенесення
ставлення до партії на ставлення до соціального медіа-проекту «Відчуй
силу змін». Усі ці чинники посилили негативний ефект тривоги
невідомості.
В умовах чітко визначеного бюджету, продиктованої ініціаторами
проекту незмінної у всіх містах проведення проекту комунікативної
стратегії і візуалізації проекту до числа керованих чинників впливу ми
відносимо, перш за все, рівень місцевого менеджменту проекту,
внутрішню організованість, підбір і якість підготовки волонтерів,
визначення термінів етапів, акцій і каналів комунікації. Жоден член
координаційної ради, адміністративної групи і жоден з лідерів робочих
груп не мали досвіду проведення проектів подібного масштабу. Безлічі
помилок і недоліків вдалося б уникнути, якби був запрошений як
консультант з повною зайнятістю фахівець комунікаційної сфери, що має
відповідний досвід успішної реалізації проектів.
Можна говорити про те, що резонанс від проекту мав і негативне
забарвлення. Організатори проекту, маючи благі цілі і достатньо великий
бюджет, не проводячи ніяких попередніх досліджень, вибрали, як
виявилося, програшну стратегію. Якщо звернутися до історії міста, то
можна прослідкувати, що одне з основних занять одеситів - це торгівля.
Де торгівля, там і маніпуляції, і обман, і своєрідна «громадська думка».
Тому жителі міста відрізняються гостротою погляду, їх не здивувати
яскравою картинкою, тут всі хочуть знати все і відразу. З погляду
психології невідомість породжує тривогу і страх, а страх є причиною
неприйняття, активізації захисних реакцій. Тому за цікавістю і
роздратуванням послідувало відторгнення, здавалося б, такого чудового
послання проекту. До культурних особливостей Одеси, сформованих під
зовнішнім впливом останніми роками, відноситься розділення за
релігійною і мовною ознаками. В Києві, де теж був реалізований цей
проект, ставлення до протестантських церков лояльне і навіть дружнє у
зв'язку з тим, що представники цього напряму брали активну участь в
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подіях на Майдані, часто є активістами громадянського суспільства,
надають волонтерську підтримку армії, служать капеланами на війні. В
Одесі, на жаль, зберігається упередження про протестантів, як про
сектантів, які прагнуть заманити до себе в секту і обібрати. Успішно
працююча інтрига проекту в інших містах і країнах в нашому місті тільки
посилювала страхи, забобони і помилкові уявлення про протестантів.
Отже, до причин допущених прорахунків, що призвели до практично
повної неефективності проекту «Відчуй силу змін» в Одесі, належать:
відсутність будь-якого ситуаційного аналізу на
підготовчому етапі;
помилки через брак досвіду проведення масштабної
кампанії у волонтерів;
- брак волонтерів і їх належної підготовки;
- хибність обраної стратегії.
Виявилося, що досвід проведення подібних проектів більш ніж у
вісімдесяти містах світу не може гарантувати безпомилковість стратегії,
повідомлень, методів і засобів.
Список використаних джерел
1. Информационные кампании по ВИЧ / СПИДу, пособие для
организатора [Текст] / Ред. группа: Камалдинов Д.О., Петрова О.Н.,
Яшина Е.Ю. – Новосибирск: Фонд социального развития и охраны
здоровья "ФОКУС-МЕДИА", 2005. – 235 с.
2. Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії
: Метод. посібник [Текст] / Т. Марочко, Є. Ромат, А. Стрелковська,
Т. Хімченко. – К. : Фенікс, 2007. – 109 с.
3.
Цесаренко Ю. Соціальні комунікаційні проекти: поняття та
особливості, їх роль у формуванні міжнародного іміджу України /
Ю. Цесаренко // Вісник КНУКіМ. Сер. : Соціальні комунікації. – 2013. –
Вип. 2. – С. 58-62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
Рассматриваются особенности социального коммуникационного
медиа-проекта «Ощути силу перемен» и определяются причины
основных недостатков его реализации в Одессе.
Ключевые слова: информационная кампания, социальная рекламноинформационная кампания, коммуникационный проект.
Authors consider the features of social communication media project
"Feel the power of change" and determines the causes of the major
shortcomings of its implementation in Odessa.
Keywords: information campaign, social advertising and information
campaign, communications project.
296

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

УДК 007:304:659

А.О. Бессараб

МЕДІАВИСТАВА ЯК НОВИЙ СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ
ЧИТАЧА ТА АВТОРА
У статті розкрито досвід використання медіавистави як нового
способу комунікації читача та втора. Під час підготовки видання до
друку доцільно залучати до просування книги на ринок і автора. Деякі
українські письменники йдуть далі від звичайного спілкування з
читачами, беручи участь у медіавиставах, що відкривають для них нові
можливості. Зокрема, Юрію Андруховичу медіавистави дають змогу ще
до виходу видання у світ створити ефект очікування його, залучаючи
соціальні мережі, ЗМІ, колег, які у своїх статтях, інтерв’ю формують
емоційний фон для майбутньої книги.
Ключові слова: автор, медіавистава, письменник, читач.
Маркетингові комунікації в галузі видавничої справи розкрили у
своїх працях Дж. Блайд, С. Водолазька, В. Теремко та ін. Особливості
книжкової промоції висвітлено в публікаціях Т. Булах, Т. Гринівського,
Н. Зелінської, Г. Ключковської, І. Копистинської, Д. Олефір, О. Скочинець,
Д. Фіалко та ін. Проте з розвитком науки і техніки література набуває
нового контексту, митці експериментують з медіатехнологіями, що
потребує окремого дослідження.
Мета статті – розкрити досвід використання медіавистави як
нового способу комунікації читача та автора.
Активність автора впливає на успіх просування книги на ринку.
Проте один з провідних консультантів у сфері маркетингу Ігор Манн
вважає, що «наші письменники для популяризації власної праці не
роблять і 15% того, що роблять їхні західні колеги» [2]. В Україні до
експериментів у спілкуванні із читачами вдається небагато авторів, але
вони є: Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Оксана Забужко та ін. Кожен
сам обирає шлях до популярності, когось не дають забути, застосовуючи
новітні технології, шанувальники літератури. Зараз відчутно зменшилась
кількість концертів російських артистів, тож дозвілля українців – відкрита
ніша, яку можуть заповнити вітчизняні представники сфери культури.
Медіавистава «Жадан. Нові Розділові». Метою проекту було
створення вистави, яка поєднує сучасну українську поезію,
експериментальний звукоряд (шумова музика, звукові простори, схоплені
в природному та індустріальному середовищі тощо) та відеоряд – з
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використанням дівіджеїнгу, що дає змогу вживу синхронізувати
візуальний і звуковий матеріал. Медіавистава була представлена в Києві
та Івано-Франківську у вересні – грудні 2012 р. Її оригінальність полягає
також у тому, що Сергій Жадан уперше виступив як головна дійова особа
на сцені [3].
Автор ідеї – Ольга Михайлюк, автор тексту – Сергій Жадан; звук –
Олексій Ворсоба, Сергій Кравченко; візуалізація: Тарас Гораль, Вадим
Ільков, Сергій Полежака, Марія Савоскула, Анатолій Бєлов.
В основі цього проекту як уже знайомі тексти з різних збірок, так і
зовсім нові. За словами самого Сергія Жадана, «це спроба наповнити
текст повітрям та голосом, паузами, світлом і звучанням снігу. Ми
спробуємо показати простір між літерами та рядками, спробуємо відчути
протяг, який з’являється між розділовими знаками, примушуючи текст
повертатися до світла й виходити з темряви. Для нас це велика інтрига –
почути дихання тиші, говорячи про любов і забуття, смерть і натхнення,
героїв і привидів» [4].
Юрій Андрухович є одним з найвідоміших сучасних письменників
України. У межах цієї статті становлять інтерес заходи за його участю:
«Самогон» (2008 р.), «Цинамон» (2010 р.), «Абсент» (2012 р.). Перші дві
частини стали помітним явищем сучасної культури. Унікальні за жанром
концерти з ще не виданого альбому «Абсент» відбувались у містах
України з 29 травня по 9 червня 2012 р. Організатором туру стала агенція
подій «АртПоле». Український партнер туру – Фонд Петра Порошенка.
Третя частина – це медіавистава українського письменника Юрія
Андруховича, польського арт-джаз-рок-гурту «Karbido» в поєднанні з
відеорядом від vj group «CUBE» та «АртПоле» (Україна), Hermetic Garage
(Польща), Ela Birylo (Польща), MixAllOffTunes (Польща).
Ідея «Абсенту» – у створенні за мотивами класичного вже роману
Андруховича «Перверзія» синтетичної лірико-музичної програми (голос
поета, тексти, музика), посиленої й доповненої візуалізацією (відеоарт у
найрізноманітніших формах і проявах). Прем’єра відбулася 18 грудня
2011 р. в Київський консерваторії і стала для України однією з
найважливіших мистецьких подій року [7].
Інший проект за участю Юрія Андруховича – вистава «Альберт, або
Найвища форма страти», поставлена за підтримки агентства «АртПоле».
Перші покази відбулися на найбільших українських фестивалях:
«АртПоле», «Meridian Czernowitz» і «ГогольFest», а в лютому 2014 р.
вистава успішно була представлена в п’яти містах України: Києві, Одесі,
Івано-Франківську, Тернополі, Запоріжжі.
На сторінці події у facebook так охарактеризовано подію: «Ця
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вистава – гра слів, інтонацій, жестів, що виникає у відчайдушній,
ризикованій і водночас гармонійній взаємодії письменника, що
проявляється тут не лише як автор текстів, але і як співак, і як актор, з
чудовими музикантами. І невипадково до оповіді долучаються саме
львівські музиканти – контрабасист Марк Токар і співачка Уляна
Горбачевська. Виставу доповнює тонка, іронічна, пронизлива графіка
Анатолія Бєлова, що оживає під час вистави завдяки роботі vj-group
«CUBE». Таким чином, прем’єра літературного твору відбувається не в
друкованому вигляді, а у форматі літературно-музичного перформансу,
який передбачає імпровізацію у музичних, графічних, сценографічних та
світлових рішеннях» [6].
Медіавистави дають змогу Юрій Андруховичу ще до виходу видання
у світ створити ефект очікування його, залучаючи соціальні мережі, ЗМІ,
колег, які у своїх статтях, інтерв’ю формують емоційний фон для
майбутньої книги.
Медіавитсава «il Caprese» – проект, що об’єднав відеоарт,
електронну музику й тексти листів класика української літератури
Михайла Коцюбинського часів його перебування на італійському острові
Капрі. Прем’єра відбулася на закритті Міжнародного фестивалю
оповідання Intermezzo, що проходив 22–24 травня 2015 р. у Вінниці.
Текстом супроводу стали листи видатного українського письменникамодерніста Михайла Коцюбинського з острова Капрі до його дружини та
коханої жінки.
Ідея «il Caprese» належить Ярині Груші, автор калейдоскопу колажів
– віджей Світлана Рейніш, читає тексти радіоведучий Данило
Хомутовський, музичний супровід з капрійських народних мотивів,
найпопулярніших італійських пісень та сучасних електронних ритмів –
Антон Quarkmonk Дегтярьов [5].
У межах проекту «Культурна дипломатія між регіонами України»
організаторами цього заходу стали Український кризовий медіа-центр,
Міжнародний фестиваль оповідання «Intermezzo»; інформаційні
партнери: Український кризовий медіацентр, Радіо «Аристократи»,
Платформа, Cultprostir.ua, Hromadske.art. Запланований показ вистави у
східних регіонах країни.
Ярина Груша зазначає: «Ідея синтезована з участі у Міжнародному
фестивалі оповідання Intermezzo, що відбувся 22–24 травня 2015 р. у
Вінниці. Фестиваль присвячений постаті Михайла Коцюбинського, який,
власне, народився у Вінниці. Зіграло роль і те, що за освітою я магістр
італійської літератури. Своєрідною точкою перетину цих двох факторів
став острів Капрі, куди Коцюбинський їздив лікуватися та відпочивати.
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Інформацію про його перебування в цьому письменницькому раю можна
було дізнатися лише з листів Коцюбинського, які нічим не поступаються
його оповіданням. Це листи до дружини, до друзів і до коханки, що на той
час було просто ганебно і скандально! Тому це вже був текст, який
захотілося подати сучасно» [1]. Отже, маємо приклад медіавистави з
метою сучасного подання текстів класика української літератури –
Михайла Коцюбинського.
Висновки. Деякі українські письменники йдуть далі від звичайного
спілкування з читачами, беручи участь у медіавиставах, що відкривають
для них нові можливості. У тандемі з талановитими художниками,
музикантами, організаторами вони досягають бажаного успіху. Важливою
складовою цього є також підтримка таких організацій, як «АртПоле»,
PinchukArtCentre тощо. Медіазасоби останнім часом набувають розвитку
в Україні, що визначає перспективи подальших досліджень.
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В статье раскрывается опыт использования медиапредставления
как нового способа коммуникации читателя и втора. Во время
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подготовки издания к печати целесообразно привлекать к продвижению
книги на рынок и самого автора. Некоторые украинские писатели идут
дальше обычного общения с читателями, принимая участие в
медиапредставлениях, открывающих для них новые возможности. В
частности, Юрию Андруховичу медиапредставления позволяют еще до
выхода издания создать эффект ожидания его, привлекая социальные
сети, СМИ, коллег, которые в своих статьях, интервью формируют
эмоциональный фон для будущей книги.
Ключевые слова: автор, медиапредставление, писатель, читатель.
The article deals with the experience of using mediaperformance as a
new way of communication of the reader and the author. While preparing
publications for printing it is reasonable to involve the promotion of the book
to the market and of the author himself. Some Ukrainian writers go beyond the
usual dialogue with the readers, participating in mediaperformance, opening
up new opportunities. In particular, mediaperformance allows Yuri
Andrukhovych to create the effect of his expectations, attracting social
networks, media colleagues, who in their articles and interviews form the
emotional background for an upcoming book. And this takes place even before
the publication.
Keywords: author, mediaperformance, writer, reader.
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Л.А. Чередник

ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ
ЯК ВАЖЛИВА УМОВА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ
У статті розглядається ділова комунікація як різновид
внутрішнього спілкування, особливості сучасного ділового спілкування
і його роль у сфері виробництва. Висвітлено шляхи вдосконалення
мовленнєвої комунікації у процесі підготовки студентів – майбутніх
фахівців у галузі документознавства й управлінської діяльності.
Ключові слова: ділова комунікація, внутрішнє спілкування, мовні
норми, мовленнєва комунікація, комунікатор, документознавства,
управлінська діяльність.
У сучасному діловому світі значне місце посідає ділова комунікація,
без якої уже просто неможливо уявити сьогоднішній бізнес. Кожна
конкретна професійна мета вимагає того змісту комунікації, яке дозволяє
її здійснити і домогтися необхідних результатів.
Зацікавленість проблемами людського спілкування сягає сивої
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давнини і почалася ще у добу античності. І нині залишаються
актуальним такі поради античних філософів, як: «не дозволяй своїй мові
випереджати свій розум», «краще думати, перед тим як діяти, ніж після».
Важливе значення античні філософи надавали дотриманню заходів у
спілкуванні з іншими людьми. «Нічого надміру», «міра – найкраще» − ці
принципи були провідними у спілкуванні.
Особливо цікавими є діалоги Платона, в яких він звертає увагу на
способи ведення бесіди, відкриває багато тонкощів спілкування різних
людей, показує залежність спрямованості мислення особистостей від
характеру і змісту їхньої розмови. По суті, вони є творчою майстернею
кількох співрозмовників, кожен з яких демонструє своє мистецтво
спілкування в суперечці, дискусії, осягненні істини. Слід зазначити, що
до комунікації Платон підходив з етичних позицій і вважав, що
спілкування між людьми має будуватися на основі таких чеснот, як
«справедливість, розважливість, благочестя, дотримання моральних
норм» [6, 24].
Прагнення до утвердження доброчесності в спілкуванні з іншими
людьми було притаманне і поглядам учня Платона – Аристотеля.
Самоконтроль, помірність, скромність, мужність, розсудливість – саме
цими чеснотами, на думку філософа, має мудра людина керуватися
спілкуванні з іншими. Зазначимо, що ці принципи не втратили свого
значення і в наші дні.
Проблеми ділових відносин цікавили також Т.Гоббса, І.Канта,
О.Конта та багатьох інших філософів.
Зауважимо, що комплексним вивченням процесу спілкування до XX
ст. наука не займалася, розглядалися і досліджувалися лише окремі
складові цього феномена. Проте на початку століття до цих проблем
починають звертатися як вітчизняні, так і зарубіжні учені. Багатовимірну
стимулюючу роль спілкування в житті людини належним чином почали
усвідомлювати вчені різних галузей наук, як теоретики, так і
спеціалісти-практики. У кінці минулого століття популярними стали
поради американського спеціаліста Д. Карнегі про те, як поліпшувати
спілкування та завойовувати собі друзів. Але ці рекомендації більше
стосуються технології спілкування і не розкривають його етичної та
психологічної структури й закономірностей. Водночас вони певною
мірою допомагають діловим людям і всім, кого хвилює процес
спілкування, хто відчуває у цьому труднощі. На сучасному етапі одним із
різновидів спілкування є ділове спілкування, або комунікація.
Метою нашого дослідження є аналіз особливостей сучасної ділової
комунікації та висвітлення її ролі у процесі формування майбутніх
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фахівців у галузі документознавства.
Методологічною базою даної проблеми є дослідження
В.І.Курбатова, В.В.Аткінсона, І.В.Альошина, А.В.Борисова, А.Є.Айві,
В.Берга, Г.В.Бороздіна та багатьох інших.
Як уже зазначалося, комунікація є важливою складовою успішної
діяльності будь-якого підприємства, незалежно від того, мала це фірма
або велика компанія. Без комунікації жодна організація не може
повноцінно функціонувати. На сучасному етапі успіх керівника залежить
від його уміння спілкуватися з людьми. Велике значення комунікацій не
тільки в діяльності підприємства, але і в житті окремих людей, які на
цьому підприємстві трудяться. Отже, ділове спілкування − це одне з
найскладніших явищ в менеджменті та управлінні.
Як відомо, дослідники відносять ділове спілкування до
внутрішнього спілкування. Дуже важливо, щоб внутрішнє спілкування
керувалося належним чином, тому що погано створене або кероване
повідомлення може викликати недовіру і ворожість з боку співробітників.
Добре організована комунікація дозволяє людям комфортно почувати себе
на роботі, усвідомлювати свою значущість і бути впевненими у
майбутньому. Якщо ж розглядати роль комунікації в глобальних
масштабах, то, можна сказати, що від її ефективності залежить і
життєдіяльність усього суспільства.
Ділове спілкування тісно пов’язане з багатьма науками. На сьогодні
накопичений значний досвід комунікативного аналізу в різних наукових
дисциплінах соціо-гуманітарного, природничо- наукового і науковотехнічного напрямків. Це пов’язане з тим, що комунікація являє собою
складне, багатогранне соціокультурне явище. Проблеми ділової
комунікації розглядаються з позицій фахівця в конкретній царині,
наприклад, комунікації в маркетингу, комунікації в менеджменті або PRкомунікації, психології, культурології, педагогіки, лінгвістики.
Окрім того, більшість дослідників висловлюють думку про те, що
манера спілкування і стиль залежать від індивідуально-типологічних
особливостей партнерів і їхніх комунікативних намірів. Крім того, на
культуру ділової взаємодії впливають і такі особистісні фактори, як:
особливості комунікативних можливостей партнерів (особливості
інтелектуальної діяльності, ерудиція і професійна компетентність,
лексикон і тезаурус, мовна культура і вміння слухати); характер відносин з
діловими партнерами (повага, залежність, зневага, співпраця); психотип і
діловий статус партнерів.
Ділове спілкування дещо відрізняється і є унікальним у порівнянні з
іншими видами комунікацій, адже його мета – бізнес. Таким чином, для
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розробки рентабельності, комунікатор повинен розвивати гарні навички
спілкування.
Останнім часом у зв’язку з розвитком інформаційних технологій і
розширенням меж комунікативного простору, а також зростаючої ролі
бізнесу в суспільному житті будь-якої країни, ділове спілкування постійно
розширює сферу свого функціонування. Виступаючи однією з форм
взаємодії людей у процесі спілкування, ділову комунікацію, на думку
вчених (В.Г.Спрінсян, Н.Р.Барабанова), слід розглядати, скоріше, як
інформаційний аспект спілкування.
Як бачимо, ділова комунікація – «складний багатоплановий процес,
сутністю якого виступає встановлення й розбудова спілкування між
людьми, що зумовлено потребами спільної діяльності й обміном,
інформацією, знаннями, інтелектуальною власністю» [6, 144]. Ефективне
управління діловою комунікацією вимагає розбудови комунікаційного
менеджменту, що виступає системою управління, яка через інтегровану
комунікацію з цільовими аудиторіями, сприяє досягненню максимальної
ефективності в усіх напрямках розвитку організації в умовах мінливого
зовнішнього середовища.
Ураховуючи усі вище перелічені фактори, абсолютно закономірним
є те, що ділове спілкування стало однією з навчальних дисциплін,
занесених до програми підготовки магістра в університетах. У багатьох
вишах України для студентів-документознавців й управлінців останнім
часом викладється така дисципліна, як «Організація сучасної ділової
комунікації», метою якої є сприяння процесу адаптації майбутніх фахівців
у галузі документаційного забезпечення управління до подальшої
професійної діяльності.
У процесі навчання
викладач може використовувати різні
педагогічні методи і прийоми. Доцільно, на наш погляд, запропонувати
студентам різні моделі типових комунікативних ситуацій.
Під час моделювання типової ситуації (наприклад, проведення
ділової бесіди, переговорів) необхідно навчити студентів не лише
культури говоріння, а й культури слухання, оскільки небажання чи
невміння вислухати ділового партнера є однією з причин конфліктів.
Важливим комунікативним завданням для студентів постає з’ясування
шляхів виходу із конфліктної ситуації та дотримання формул етикету. Не
менш важливим є завдання уникнення конфлікту, який може виникнути.
Залежно від виконуваного завдання постає необхідність у мовній
діяльності співбесідників, умінні переконати ділового партнера, досягти
позитивних результатів зустрічі. До речі, саме за такої ситуації
звертається увага як на вербальні, так і на невербальні засоби ділового
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спілкування, оскільки «...на культуру спілкування впливають жести
співрозмовників, інтонація, паузи, рухи тіла тощо» [5, 113]. Типові
ситуації розглядаються за такими параметрами: психологічні мотиви
взаємодії; комунікативна мета; рольові установки; етикетно-мовленнєві
формули спілкування [1, 361]. Крім того, до комунікативних якостей
належить чистота, правильність, точність, логічність, доречність
мовлення.
На нашу думку, моделювання типової комунікативної ситуації надає
змогу студентам оцінити свою професійну підготовку, зробити висновки
щодо мовно-мовленнєвої компетенції, оскільки саме комунікативні
ситуації сприяють розвитку мовленнєвої діяльності.
Слід також наголосити, що одним із важливих аспектів ділової
комунікації є мовна комунікація, оскільки навіть найкращий фахівець у
певній галузі діяльності без набуття ним навичок підтримувати розмову,
вести діалог не зможе взяти участь в обговоренні проблеми, у дискусії,
проведенні ділових переговорів, нарад, брифінгів, конференцій тощо.
Звертається увага на те, що діловий стиль характеризується
нормативністю – правильною вимовою слів, наголошенням, лексичною
сполучуваністю слів та ін. Тому для викладача, передусім, постає
завдання проаналізувати не лише концептуальні помилки, яких студенти
припустилися в комунікативній ситуації, а й мовні огріхи.
У процесі заняття викладач має проаналізувати мовні помилки, які
допустили студенти і вказати на шляхи їх уникнення. Адже майбутній
фахівець має вдосконалювати свої мовленнєві компетенції.
На нашу думку, найбільш частими є помилки у наголошенні слів,
наприклад:
цАрина,
кУрятина,
грОшей,
фенОмен,зубОжіти,
ненАвидіти, індУстрія, чорнОзем тощо.
Слід звертати увагу студентів на поширені випадки тавтології і
прагнути до її уникнення. Наведемо декілька прикладів:
−
«…трудівники цехів уміють не лише добре трудитися…»
(слід вживати «працювати»);
−
«У період літніх пасажирських перевезень тут курсує
щодоби 300
пасажирських і 850 приміських поїздів» (слово «пасажирський» слід
випустити);
−
«…аналогічний стан з вуличним освітленням на вулиці
Садовій» (слово «вуличний» можна або випустити, або замінити
на «зовнішній»);
−
«Розв’язуючи завдання сьогоднішнього дня» (у слові
«сьогоднішній» корінь -дн-, що й у слові «день», отже:
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«сьогоднішні завдання», «завдання сьогодення») тощо.
Значної шкоди, як усному, так і писемному діловому мовленні
завдають і плеоназми (мовні надмірності) Наведемо деякі приклади
неправильного вживання слів, які досить часу можна почути у мовленні
громадян:
− «Прекрасний подарунок одержали діти – наше майбутнє, про яке ми
піклуємося з увагою і турботою…» ( «піклуватися» − це і є «виявляти
увагу і турботу»; слід лишити «піклуємося», або подати «ставимося з
увагою і турботою»);
− «На адресу переможців посилаємо поздоровчі вітання від правління
банку. (У кожному поздоровленні, як правило, є вітання, а кожне вітання
містить здебільшого поздоровлення. Досить або «вітання», або ж
«поздоровлення»);
− «У разі, якщо абонент зайнятий, то не обов’язково знову набирати
номер…» ( Доречно лишити щось одне, краще – «якщо»);
−
розповісти свою автобіографію (перша частина «авто»
означає «свій», «мій», тому треба вживати «моя біографія»
або «автобіографія»);
−
найбільш оптимальний (лат. optimus — найкращий з
можливих);
−унікальний у своєму роді (лат. unicus — єдиний);
−прейскурант цін (нім. рreis — ціна);
−вільна вакансія ( вакансія – це незайняте місце, отож треба опустити
слово «вільна» або написати «вільна посада», «вільне місце»);
−
забезпечення безпеки (правильно: гарантія безпеки) тощо.
Дотримання мовних норм є обов’язковим для всіх громадян України,
адже мова – це духовний скарб нації. Згадуються слова відомого
українського письменника і філософа Є.Сверстюка: Нам потрібно
боротися за українську мову в кожній сім’ї, у кожній родині. Це має стати
нормою. Це вирішується на рівні людини. Тоді жоден закон не погубить
мови» [4, 278].
Останнім часом окрім традиційних засобів комунікації, поширення
набуває електронне ділове листування. На практичному занятті зі
студентами варто порівняти традиційне й електронне листування, його
переваги й недоліки. Адже відомо, що до електронного листування іноді
ставляться недбало, недотримуються загальних вимог. Це стосується,
насамперед, представників молодого покоління, які не надають великого
значення оформленню своїх електронних листів відповідно до норм
сучасної української мови. Завдання викладача на цьому етапі навчання –
переконати студентів у необхідності дотримання загальних вимог до
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листування, оскільки лише за таких умов культура електронного ділового
листування зможе досягти високого рівня.
Студентам слід розуміти, що скласти електронного листа – це
складне завдання. Адже електронні листи мають відповідати чітким
вимогам: бути зрозумілими, тактовними, написаними відповідно до
орфографічних, лексичних, синтаксичних норм сучасної української
літературної мови. Стислість навіть більш важлива, ніж для звичайних
листів. До того ж, недоречно писати занадто довгі послання, оскільки їх
незручно читати на екрані комп’ютера. Рекомендується перед написанням
електронного листа скласти його план, який сприятиме більшій
логічності тексту. Писати необхідно коротко й за суттю справи. Необхідно
наголосити на тому, що електронне листування є причиною збільшення
темпу ділового життя, проте якість цінується вище, ніж швидкість.
Отже, ділове спілкування є необхідною умовою ефективної
професійної діяльності. Комунікативні компетенції слід невпинно
розвивати, оскільки володіння спілкуванням є запорукою успішної
діяльності в будь-якій сфері виробництва. Окрім того, від уміння
спілкуватися залежать не тільки ефективність взаємодії з іншими людьми,
конструктивність прийнятих рішень, але й кар’єра фахівця, його
професійний імідж.
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В статье рассматривается деловая коммуникация как
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современном этапе и его роль в сфере производства. Освещены пути
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The article deals with business communication as a kind of internal
communication, especially business communication at the present stage and its
role in the production. Highlight ways to improve verbal communication
during the preparation of students - the future experts in the field of records
management and administrative activity.
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Н.І. Масі

«МОЛОДІЖНА КОМУНІКАЦІЙНА КУЛЬТУРА»:
ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ
В статі розглянуто поняття молодіжної комунікаційної культури
як соціокультурного явища у становленні та розвитку інформаційного
суспільства.
Ключові слова: молодіжна культура, комунікаційна культура,
субкультурні утворення, віртуалізація суспільства.
У культурі нового суспільства, яке формується під впливом його
інформатизації, відбуваються складні процеси, пов'язані з переходом
культури масового споживання до вимогливого в культурних відносинах
індивідуального користування, перенесення престижу з матеріальних
оцінок споживаних цінностей убік символічних культурних якостей.
Якісні зміни в культурі інформаційного світу підвищують її роль у
розвитку і функціонуванні суспільства.
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В цьому процесі особливе місце належить молодіжній культурі як
специфічному, характерному тільки для певної соціальної групи, стилю
поведінки, спілкування, проведення дозвілля, уявлень про світ, які
втілюються в особливому молодіжному способі життя. Молодіжна
культура є культурою, характерною для способу мислення і дії в
молодіжному середовищі. Іншими словами, молодіжна культура – це
система цінностей і знань молодих людей, пов'язаних з певним статусним
положенням у системі соціокультурного відтворення. Вона формується як
результат складної системи взаємодії різноманітних молодіжних
субкультур, контркультур, соціокультурних гомогенних середовищ, які
розповсюджені в їх середовищі.
Молодіжні субкультурні утворення створюються самими молодими
людьми для себе, а тому вони покликані відповідати тим їх потребам і
інтересам, що актуальні саме для них і саме в цей час. Входження молодої
людини в те чи інше молодіжне субкультурне утворення означає
прийняття нею його норм, цінностей, світосприймання, манер, стилю
життя, а також зовнішніх атрибутів приналежності до даного утворення,
якими є зачіска, одяг, жаргон, прикраси тощо. Значимі для тієї чи іншої
молодіжної субкультури чи контркультури ідеї і цінності одержують
зовнішнє вираження в обов'язковій для її членів символіці групи: за
допомогою її молоді люди розпізнають «своїх»; вона виділяє даних
молодих людей серед «чужих»; вона працює на об'єднання і зімкнення
групи; вона дозволяє молодим людям демонструвати і відстоювати свою
позицію в соціальному середовищі.
Одним з найважливіших факторів виникнення субкультурних
утворень виступає ігрова природа людини, що особливо яскраво
виявляється в дитячому, підлітковому і молодіжному віці. При цьому,
щодо гри, інформаційно-комунікативне середовище припускає технологію
інформаційної взаємодії, що за допомогою сучасних операційних засобів
мультимедіа створює ілюзію безпосередньої присутності в «екранному»
світі. Така віртуальна реальність у деякому сенсі – синтез техніки і
людської уяви. Її вплив на людину, її психіку, людське суспільство в
цілому і його культуру важко переоцінити. Вже зараз воно активно
освоюється молодими людьми, що іменують себе геймерами (від англ.
game – гра), хакерами, кіберпанками. Молоді гравці організовані за
принципом клубу. Тим самим починає формуватися ігрове співтовариство.
Соціальна спільнота геймерів є формою гомогенного соціокультурного
середовища, що вперше в історії людства носить глобальний,
наднаціональний, надкласовий і надполітичний характер. Це пов'язано з
природою гри, тому що взаємозалежні в глобальній мережі комп'ютери
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забезпечують можливість участі безлічі зацікавлених гравців без будьяких географічних обмежень. Руйнуючи звичні життєві стереотипи, ігрова
поведінка, в той же час, компенсує дійсність, створюючи нову культурну
реальність — нові змісти, цінності, міфи, ролі, відносини. Умовно
кажучи, створення іншої, нової молодіжної культури полягає в
поетапному поєднанні реальних суспільних інновацій з культурною
традицією шляхом «ігрової» діяльності молоді, яка реалізується у
віртуальному просторі.
Кожен представник молодіжних субкультурних утворень сам
зараховує себе до них; їх носії можуть формувати як групи
безпосереднього контакту – компанії, об'єднання, тусовки, – так і групи
віртуального спілкування.
Необхідно акцентувати на визначальне значення молодіжної
культури у відтворенні культури сучасного суспільства. Молодіжна
культура виникає не ізольовано, а як результат розвитку пануючої
культури, внаслідок її диференціації. Цілком природно, що
функціонування молодіжної культури може впливати на ціннісне ядро
існуючої культурної системи. Домінуюча культура і молодіжна постійно
взаємодіють одна з одною, в результаті чого відбуваються динамічні зміни
в обох культурах. Молодіжна культура, будучи культурою в культурі,
природно немислима і не існує сама по. Ці дві культури тісно
взаємозалежні і доповнюють одна одну. Причому й у «материнській», і в
«дочірній» культурах, поряд зі збереженням традиції, йде постійне
напрацювання нового, з тією лише різницею, що, якщо норми і символи,
створені і прийняті в рамках пануючої культури, задають основний
принцип упорядкування всього суспільства, то норми і символи, створені
і прийняті в рамках молодіжної культури, задають основний принцип
упорядкування конкретного співтовариства. Подальша доля норм і
символів, прийнятих у молодіжній культурі, буде залежати від цілого ряду
факторів, серед яких своєчасність і несвоєчасність, відповідність чи
невідповідність потребам, готовність чи неготовність молодих людей до
їх сприйняття тощо. З урахуванням цих і ряду інших факторів, існує три
сценарії, відповідно до яких розвиваються події:
– вони можуть виявитися незатребуваними у рамках молодіжної культури;
– вони можуть бути затребуваними в конкретних субкультурних
утвореннях;
– вони можуть перейти в розряд домінуючих.
Оскільки ми маємо справу із взаємним процесом, то можна говорити
про те, що всі перераховані варіанти притаманні обом культурам – і
пануючій, і молодіжній.
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Суспільство в цілому дуже консервативне і має чималу інерцію,
тобто пручається змінам, які забезпечують його відносно стійкий стан.
Тому інновація ніколи не поширюється відразу на все суспільство.
Виникаючі інновації витісняються у сферу найменшого опору, як правило,
у середовище молодих людей. Безумовно, в інновацій можуть виникати
супротивники, що борються проти їх утвердження в суспільній практиці,
здатні впливати не тільки на суспільну думку, але і на діяльність тих чи
інших соціальних інститутів, домагаючись засудження чи ініціюючи
підозру до інновацій у громадських організацій. Прогрес суспільства
неможливий без подібної боротьби. Прийняття інновацій є грою
цивілізації: всередині молодіжної культури цивілізація «програє» варіанти
свого розвитку. Це одна з найважливіших функцій молодіжної культури з
погляду суспільних інтересів. Таким чином, молодіжну культуру можна
розглядати як поле інноваційних можливостей пануючої в суспільстві
культури.
Вбачається таке: якщо інновація прийнята більшістю молоді, то
згодом вона буде прийнята всім суспільством через деякий час уже тому,
що молодь стає кістяком цього суспільства.
Таким чином, молодіжна культура стає джерелом нових цінностей,
моделей майбутнього розвитку, можливо, подолання існуючої суспільної
чи культурної кризи. У цьому випадку можна говорити про
культуротворчу роль молоді, яку вона здобуває в періоди суспільних змін
уже не як вікової групи, а як нового покоління.
Молодіжній культурі належить найважливіша роль у процесі
впровадження у повсякденне життя суспільства новітніх засобів масової
комунікації. Справа в тому, що сучасна комп'ютерна техніка, підвищуючи
ефективність праці та навчання, скорочує робочий час і, одночасно,
збільшує вільний час людини. Прилучитися до віртуальності для молодої
людини означає вийти за межі щоденності, змінити свою свідомість,
миттєво актуалізувати, виплеснути свої латентні можливості, глянути на
світ інакше.
Особливістю інформаційного суспільства є те, що створюється нова
інфосфера, основою якої є інтелект. Володіння технологією раціонального
використання інформаційних ресурсів суспільства є одним з компонентів
інформаційної культури особистості. Інтернет забезпечує швидкий
віддалений доступ до численних джерел інформації, що робить навички
роботи в Інтернет важливим компонентом інформаційної культури
особистості. Зазначені фактори змінюють характер людської діяльності і
типи ресурсів, які втягуються в суспільне виробництво, що повинно
привести до істотної модифікації традиційної соціальної структури.
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Актуальність дослідження методологічних основ творчості обумовлена,
насамперед, пошуком нових духовних цінностей, пов'язаних з
виникненням нових проблемних сфер науково-технічної і художньої
творчості.
Уявлення про віртуалізацію суспільства дозволяє зрозуміти, чому так
бурхливо розвивається Інтернет: мережа дозволяє позбавити комунікації
від сервісу-нагляду соціальних інститутів і розширює практику
неінституціоналізованих взаємодій. З одного боку, Інтернет дає свободу
ідентифікації: віртуальне ім'я, віртуальне тіло, віртуальний статус,
віртуальна психіка, віртуальні звички, віртуальні переваги і віртуальні
вади. З іншого боку – відбувається втрата, відчуження реального тіла,
статусу тощо. Звідси Інтернет стає засобом трансформації особистості і
як індивідуальної характеристики, і як соціокультурного та історичного
феномена.
Швидкий розвиток системи комунікації на основі інформаційнотелекомунікаційних технологій впливає на зміни, що відбуваються так
само й у сфері молодіжних соціальних комунікацій, тобто в сфері
спілкування молоді. Зростання числа інформаційних джерел, з якими
вступають у контакт люди, у тому числі молодь, збільшення обсягу і
розмаїтості відомостей, що одержуються по їх каналах, веде до
підвищення ступеня їх поінформованості з будь-яких боків життя
суспільства, втягненості в різні сфери його життя. Інформаційнотелекомунікаційні технології перетворюються на субстанціональну
підставу молодіжної системи комунікацій. У підсумку вони впливають на
таку складову молодіжної субкультури як спосіб життя.
Молоді люди за допомогою інноваційних методів і технологій
виробляють і відтворюють духовний суспільний продукт, який впливає на
формування суспільних смаків, звичок, ціннісних орієнтацій,
поведінкової етики, естетичного смаку і естетичної свідомості. Рекламна
віртуальна комунікація все більше прагне до освоєння всього різноманіття
духовних і креативних сил людини, охоплюючи практично всі сторони
культурного простору.
Сучасні інформаційні і комунікаційні технології безпрецедентно
розширюють можливості спілкування: на наших очах формується
глобальний віртуальний форум. Комунікаційні ресурси Інтернету
здаються майже безмежними: бази даних, розсильні аркуші інформації,
телеконференції, участь у міжнародних інтернет-клубах з культури і
мистецтва, спілкування в реальному часі як у текстовому, так і в
голосовому режимах, можливість доставити за будь-якою персональною і
корпоративною адресою маніфестацію своїх інтересів, концепцій тощо.
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Інформаційні і комунікаційні ресурси Інтернету для нагромадження
інформації, презентації своєї діяльності для глобальної аудиторії
(включаючи енциклопедії, довідники, каталоги, афіші, анонси нових
послуг тощо), організації інтерактивного спілкування між будь-якими, а
особливо – молодіжними групами й аудиторіями одна з одною, безмежні.
Більш того, фактично споживачі мають можливість самі задовольняти
потребу в інформації, розвивати свій інтерес і створювати «продукт для
себе». Комунікативна політика, що проводиться в Інтернеті, це курс дій
підприємства, спрямований на планування і здійснення взаємодії фірми з
усіма суб'єктами маркетингової системи на основі використання
комплексу засобів комунікацій Інтернету, які забезпечують стабільне й
ефективне формування попиту і просування товарів і послуг на ринки, з
метою задоволення потреб покупців і одержання прибутку. Найбільш
цікавою і перспективною тенденцією стає можливість об'єднання
інформаційних і творчих ресурсів для створення принципово нових
віртуальних продуктів: віртуальних виставок, колекцій, віртуальних
версій неіснуючих об'єктів, цілих напрямків. Ця діяльність одержала
назву медіа-мистецтва і net-art.
Таким чином, сучасні комунікації як феномен культури почали
представляти собою специфічне проектне середовище – організований
простір трансляції і породження нових соціокультурних реалій, які
актуалізуються у вигляді нових ідентичностей, моделей суб'єктивності і
стилів життя. При цьому, культуротворча функція віртуальних
комунікацій реалізується за допомогою специфічних соціальнокомунікативних практик, які спираються на потенціал сучасних технічних
засобів комунікації і таких, що виступають фактором глобальних
культурних змін.
Сьогоднішнє молоде покоління, розчинившись у віртуальному
просторі, створило для себе свій власний образ світу – світ необмежених
можливостей. Він знаходиться під пильним контролем лише власної
свідомості молодої людини. Питання тільки в тому, яка ця свідомість. Для
молодих людей пропала і потреба в створенні молодіжної субкультури за
старим типом. Немає необхідності кудись йти і думати, що робити, коли
можна, не виходячи з дому, сидячи біля екрана монітора, спілкуватися з
масою людей і одержувати навіть більше, ніж може дати традиційна
«тусовка».
Отже, виникла молодіжна субкультура нового типу – кіберсубкультура. Молодих людей з цієї субкультури не побачиш такими, що
«тусуються» на вулиці; їх субкультура розчинилася у віртуальній
реальності. Вона подібна вірусу: невидима для оточуючих, але «вражає»
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все нових молодих людей. Молоді люди, які в неї входять, не завжди
знають один одного в обличчя, але їх дуже багато, причому по усьому
світі, без кордонів, що є основною відмінністю представників цієї
субкультури від традиційних молодіжних субкультур. Саме поширення
інформаційно-телекомунікаційних технологій породили ці зміни в
молодіжній культурі.
Відносини людини зі світом під впливом віртуальних комунікацій
будуються сьогодні складно і суперечливо. З одного боку, вони сприяють
розвитку особистості, розширюють культурне поле життя, породжують
нові сенсоутворюючі центри; з іншого боку – здійснюють деформуючий
вплив, змінюючи спосіб мислення і менталітет, шкалу культурних норм і
цінностей. Формування сучасної молодіжної культури здійснюється в
межах декількох тенденцій, таких як:
- тенденції індивідуалізації, які полягають в розширенні спектру сценаріїв
стилю життя, форм «включеності» у соціум за допомогою засобів масової
комунікації і за допомогою підключення до глобальних інформаційних
анклавів через комп'ютерну мережу;
- тенденції посилення психологічної залежності в результаті тривалого
блукання у віртуальному інформаційному лабіринті і втратою контролю
над своїми діями;
- тенденції експансії маніпулятивних практик, коли за допомогою новітніх
інформаційних технологій підсилюється маніпулювання суспільною й
індивідуальною свідомістю;
- тенденції росту симулятивних форм презентації соціальної
компетентності, за яких дефіцит місця і часу призводить до того, що
єдиною раціональною формою наукової дискусії стає нелогічна,
неструктурована, але, разом з тим, ефектна презентація образу чи ідеї
теорії;
- тенденції збагачення спектру соціальних технологій і механізмів
вибудовування партнерських відносин.
Специфіка віртуальної комунікації в Інтернет-просторі знаходить
своє відображення в такому:
- вербальна семантична свобода і креативність, які дозволяють
переборювати соціально-психологічні і міжкультурні бар'єри та легко
створювати нові комунікативні лінії діалогу;
- демократичність, анонімність і здатність до саморозвитку;
- демократичність щодо різних відхилень соціально-нормативного
характеру;
- соціально-рольова універсальність ідентичності (формат Інтернетспілкування вбирає в себе весь соціально-рольовий спектр, що
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максимально повно відбиває значеннєвий, ціннісний і статусний
прошарок суспільного буття); необмеженість комунікації просторовотимчасовими рамками і незалежність спілкування від територіальних і
мовних умовностей.
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О.О. Татакі

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО
ПРОСТОРУ ЯК ПРИКЛАДНИЙ МЕТОД
ІНФОРМАЦІЙНОЇ АНАЛІТИКИ
У статті розглянуто можливість моделювання інформаційнокомунікативного простору з огляду на прикладний характер
інформаційної
аналітики
та
релевантність
інформаційносинергетичного підходу дослідження структури ІКП; вказано, що
інформологічна компетенція містить інформаційні поля різного рівня
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узагальнення поєднані в ІКП; означено комунікаційну ентропію
інформаційного суспільства.
Ключові слова: моделювання інформаційно-комунікативного
простору, прикладний метод інформаційної аналітики, інформологічна
компетенція, інформаційні поля, комунікаційна ентропія.
Поняття «інформаційно-комунікативний простір» (ІКП) ввійшло у
науку на початку 1990-х років після поняття «інформаційний простір» та
стало невід’ємним фактором розвитку теорії інформаційного суспільства
й глобалізаційних процесів.
Для забезпечення конструктивності та ефективності ІКП, що
виникає навколо будь-якого виду діяльності, необхідно створити
контрольовану модель, в якій максимально ефективно взаємодіють різні
суб’єкти інформації й комунікації. Побудувати й використовувати таку
модель має інформаційна аналітика, з її інформаційно-структурними та
інформаційно-допоміжними функціями, спрямованими на впорядкування
ІКП, оптимізацію руху інформаційних потоків, збереження накопичених
інформаційних ресурсів тощо.
Зважаючи на постійний ріст й посилення потоку інформації, що
спричиняється стрімким розвитком техніко-інформаційних засобів зв’язку
й в умовах глобалізації, що відбувається також в інформаційній сфері,
виникає необхідність моделювання ІКП.
Цікавим, на нашу думку, є виявлення можливих підходів до
моделювання ІКП з метою практичного застосування для побудови
ефективної взаємодії зацікавлених структур (владних, економічних тощо)
і суспільства, зважаючи на сучасний етап розвитку комунікативного
моделювання, що характеризується значними розбіжностями щодо
визначення поняття, класифікації й функцій моделей і моделювання.
Варто відзначити, що релевантність інформаційно-синергетичного
підходу дослідження структури ІКП ґрунтується на твердженнях:
– комунікативний простір – відкрита складна система, що
самоорганізується;
– механізми самоорганізації складних систем – інформаційні процеси
[3, 59].
Інформація
як
«передавання,
циркуляція
різноманітності
відображеного й взаємовідображеного розмаїття життєвого простору
людини» [3, 23] лежить в основі нового інформологічного світогляду, що
утверджує в свідомості нову єдину інформаційну картину світу як
інтеграційний образ інформаційно-комунікативної реальності – «системи
масової свідомості і психіки», що породжує «систему більш складного
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порядку – інформаційний простір» [3, 40]. Важливою особливістю якого
на початку ХХІ століття є формування єдиного світового інформаційного
простору на основі мережі Інтернет, проникнення процесів
інформатизації, глобалізації й віртуалізації у всі сфери економіки,
створення міжнародного ринку інформації й управління.
Такі фактори навколишнього світу впливають на формування
інформологічної компетенції, що містить в собі інформаційні поля різного
рівня узагальнення, які в свою чергу, можуть і повинні поєднуватися в
ІКП, сформований на основі відомих науково-методичних і організаційноуправлінських досягнень.
Інформаційна парадигма, що прийшла у сферу комунікацій із
точних, природничих і прикладних наук у поєднанні з іншими підходами
(наприклад, синергетичним) дає можливість створювати моделі сучасного
суспільства з його складними комунікаційними процесами. Створити
загальну «матрицю» усіх можливих підходів практично неможливо, але
вона може бути тільки багатовимірною й здатною де фрагментуватися,
перебудовуватися в залежності від темпів, рівнів і якості «зростаючого»
знання про комунікацію, про людську свідомість і про світ [1].
Інформаційно-комунікативний простір, що формується таким
чином, ґрунтується на зв’язках і взаємодоповненості між технократизмом
і гуманізмом, між прямим і дистанційним зв’язком суб’єктів і об’єктів
процесу отримання й розповсюдження інформації.
Інформаційно-комунікативне моделювання є результатом появи
інформаційних технологій та необхідною умовою пізнання сутності
комунікації, її механізмів і природи.
Зважаючи на характеристику механізмів знакової динаміки таких, як
синхронічний і діахронічний аспекти вивчення мови (коду), тріадна
структура знаку, семіотичний, синтаксичний і прагматичний виміри
семіозису, а також природу узагальнення й логіки взаємозв’язку трьох
елементів знаку, можемо стверджувати, що довільна інформація
наповнена як об’єктивним, так і суб’єктивним смислом.
Реалізувати інформаційну взаємодію усіх елементів, втілити в них
інформаційність [2, 41],
що поєднує в собі методи втілення
інформаційної сутності сигналів і способи кодування повідомлень, що
передаються, неможливо без знань про функціональні властивості
системи. Крім цього, потрібно враховувати розповсюдження
інформаційних продуктів та послуг, асортимент яких значно розширився
за останнє десятиліття, й низький рівень інформаційного забезпечення
державних інститутів, організацій, громадян. Можливість доступу до
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інформації обмежується її відомчою приналежністю й зумовлена
офіційним (службовим) і соціальним статусом.
Залишається невирішеною проблема доступу населення до
територіально віддалених інформаційних ресурсів: більша його частина
отримує інформацію у традиційному вигляді – через друковані видання,
радіо, телебачення.
Інформаційно-телекомунікаційні системи функціонують як правило в
інтересах державних органів влади, що не взаємодіють між собою, а це
спричиняє дублювання інформації, надмірність в процесі збору
первинних даних, удорожчання розробок і експлуатації інформаційних
систем. Подібна роз'єднаність і монополізм ускладнюють обмін
інформацією, доступ до неї, обмежують її соціальну значущість, що в
свою чергу, вимагає вирівнювання інформаційного потенціалу,
підвищення якості інформаційної продукції й рівноцінного доступу до
неї.
Таким чином, для формування ефективного комунікативного
простору в будь-якій сфері життєдіяльності необхідним є комплексний
аналіз співвідношення між системою управління, соціальноекономічними стандартами й соціокультурними нормами, так як важливу
роль щодо реалізації можливостей інформаційного суспільства відіграє
адекватна політика й своєчасні управлінські рішення [6].
Разом з тим, маємо зазначити, що інформаційне суспільство поряд
з численними перевагами у вигляді нових рішень, приносить і нові
ризики. А саме, істотною проблемою є комунікаційна ентропія –
внутрішня невпорядкованість (неузгодженість) інформаційної системи.
Сучасний ІКП є нестабільним, мінливим феноменом, в якому співіснують
та взаємодіють суб’єкти і об’єкти зі своєю процесуальністю, динамікою,
незавершеністю, уникненням жорстких причинно-наслідкових зв’язків.
Рівень комунікаційних шумів й комунікаційної ентропії впливає на
«аудіовізуальний ландшафт» сучасного суспільства, який має бути
різноманітним і містити державні інститути, громадський сектор,
локальний та регіональний компоненти. При цьому ЗМІ мають
функціонувати у відповідності до принципів вільного потоку інформації,
свободи висловлення думок і дотримання прав людини.
У процес моделювання ІКП потрібно включити дискурс суб’єктів
відкритої саморозвиваючої системи [5].
Різноманітність комунікативних процесів потребує систематизації з
виділенням домінантних процесів на основі релевантної методологічної
бази, якою може стати постнекласична методологія, що відкриває
можливість дослідження нелінійної динаміки складних відкритих систем,
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до яких відносяться і соціокультурні системи. Тому побудова ІКП
потребує аналізу владних, інформаційних і комунікативно-психологічних
аспектів прийняття рішень, спрямованих на розв’язання завдань якісного
соціального управління.
Відмічаючи прикладний характер інформаційної аналітики в процесі
моделювання ІКП, варто зауважити, що опираючись на наукове знання й
загальні закономірності інформаційна аналітика оцінює факти і події,
прогнозуючи їхній розвиток з урахуванням не тільки узагальнених
типових параметрів, а й цілого спектру факторів, включаючи суб’єктноособисті, випадкові впливи, а також свідомі акції конкуруючих сил,
протистояння інтересів, активне втручання соціальних технологій тощо
[4]. Суттєвого значення при цьому набуває фактор часу.
Виробництво наукового знання відбувається у специфічному режимі
часу, який продиктований непередбачуваністю евристичних процесів
пізнання людського інтелекту, логікою і темпами наукового дискурсу.
Тобто, інформаційна аналітика працює в режимі реального часу – часу
життєдіяльності своєї предметної галузі (політики, економіки, бізнесу) і у
відповідності до темпу необхідних управлінських рішень на динаміку
подій, що відбуваються в даній галузі. Завдяки цьому, все більше
аналітичних завдань розв’язується в режимі прямого інформаційного
моделювання і спостереження за керованою сферою, опускаючи стадію
аналізу традиційних публікацій, інформаційний лаг яких (в даному
випадку мається на увазі інтервал між подією, її відображенням у
публікаціях і її включенням в об’єкти для аналізу) досить великий.
Реалізувати ідею побудови єдиного ІКП без належної уваги до
розвитку інформаційного суспільства неможливо.
Сучасні дослідження проблем управління комунікацією свідчать про
те, що розв’язання питань моделювання комунікативного простору в
умовах сьогочасних соціальних і політичних реалій потребує нового
якісного рівня осмислення суб’єктно-об’єктних відносин, пошуку
ефективних комунікативних технологій у системі «громадянське
суспільство – державні інститути».
Прикладне значення моделювання полягає у:
1)
стандартизації
інформаційно-комунікативного
простору,
забезпечивши тим самим оперативні інформаційні зв'язки;
2) організації інформаційного обміну як по вертикалі, так і по
горизонталі;
3) створенні структури (системи) управління ІКП.
Проблеми комунікації найчастіше зводяться до прикладних аспектів
– комунікативні засоби, технології, комунікативна поведінка.
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Виокремлення різних типів, видів, форм комунікації і комунікативних
структур відбувається на різноманітних підставах у відриві одна від одної,
що унеможливлює їхній розгляд у межах цілісної системи й виявлення
області (сфери) їхнього перетину. При цьому недостатньо глибоко
розкривається роль комунікативних структур у інформаційному просторі,
що зазнає впливу факторів глобалізації, не сформована інтегративна
теорія з високим рівнем узагальнення та вагомим пояснювальним
потенціалом. На ці та ряд інших теоретико-методологічних аспектів
необхідно звернути увагу в подальшій розробці проблеми моделювання
інформаційно-комунікативного простору з огляду на прикладний характер
інформаційної аналітики.
Список використаних джерел
1.
Богословский
В.И.
Информологическая
интерпретация
компетентностного подхода / В.И. Богословский, М.Н. Потемкин
[Електронний ресурс] // Сайт «Информационные технологии в
образовании» - Режим доступа: http://www.ito.su/.
2. Могилевский В.Д. Методология систем [Текст] / В.Д. Могилевский. –
М.: Экономика, 1999.
3. Попов В.Д. Информациология и информационная политика [Текст] /
В.Д. Попов. – М.: РАГС, 2005.
4. Сляднева Н.А. Информационно-аналитическая деятельность: проблемы
и перспективы [Текст] / Н.А. Сляднева // Информационные ресурсы
страны. – 2001. - № 2. – С. 14 – 21.
5. Татакі О.О. Інформаційно-комунікативний простір організації в
контексті розвитку інформаційних технологій [Текст] / О.О. Татакі //
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI
століття: зб. матеріалів 6-ї міжнарод. наук.-практ. конференції, Одеса, 1214 вересня 2013р. – Одеса: Симєкс-Принт, 2013. – С.322-324.
6. Татакі О.О. Комунікативний аудит як інструмент формування
інформаційно-комунікативного
простору
організації
[Текст]
/
О.О. Татакі // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні
технології XXI століття: зб. матеріалів 7-ї міжнарод. наук.-практ.
конференції, Одеса, 11-13 вересня 2014р. – Одеса: Грінь Д.С., 2014. –
С.197-200.
В
статье
рассмотрена
возможность
моделирования
информационно-коммуникативного пространства, учитывая прикладной
характер информационной аналитики и релевантность информационносинергетического подхода исследования структуры ИКП; указано, что
информологическая компетенция содержит информационные поля
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разного уровня обобщения, объединенные в ИКП; определена
коммуникационная энтропия информационного общества.
Ключевые слова: моделирование информационно-коммуникативного
пространства, прикладной метод информационной аналитики,
информологическая
компетенция,
информационные
поля,
коммуникационная энтропия.
This article examines the possibility of modeling of informationcommunicative space given the applied nature of the information analysis and
the relevance of the information-synergetic approach to the study of the
structure of ÌCS; indicates that the field contains informologic information
competence at various levels of generalization combined in ÌCS; recognized
communication entropy of information society.
Keywords: modeling of information-communicative space, applied the
method of information analysts, informologic competence, information fields,
communication entropy.
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МИСТЕЦТВО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ:
СПОСОБИ ВПЛИВУ НА СПІВРОЗМОВНИКА
У статті розкриваються деякі важливі аспекти офіційно-ділового
спілкування.
Ключові слова: переконання, навіювання, самонавіювання, психічне
зараження, наслідування.
Ділова людина – чи то підприємець, менеджер чи керівник – повинна
обов’язково вміти чітко і зрозуміло формулювати свою точку зору,
аргументувати свою позицію, аналізувати висловлювання партнера,
критично оцінювати відповідні пропозиції. Адже ретельна підготовка до
ділової зустрічі, вміння уважно слухати, вести бесіду, створювати
доброзичливу
атмосферу, справляти
позитивне
враження
на
співрозмовника є важливою передумовою успіху ділового спілкування.
Тому вкрай важливим завданням перед викладачами вищої школи є не
лише навчати студентів науки ділового спілкування, а й спонукати їх до
мистецтва спілкування шляхом активної пізнавальної діяльності,
формування необхідної мотивації, самовдосконалення й самоконтролю, а
також застосування відповідних вправ і завдань.
Способи впливу однієї людини на іншу (інших) відносять до
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найважливіших способів спілкування. Під “впливом” ми розуміємо
прагнення “спровокувати” поведінку людини в потрібному нам напрямі,
знайти в системі її діяльності “слабкі місця”, визначити фактори, що
керують нею, і намагаємося змінити їх. Отже, будь-який вплив
здійснюється з метою формування, закріплення або змінинастанов,
поглядів, взаємин, почуттів, дій тощо. Психологійні механізми різних за
природою видів впливу не однакові. Кожен із них особливий і
застосовується за певних умов. До групи способів психологічного впливу
на людей ми відносимо навіювання, наслідування, психічне зараження
тощо. Це, передусім, такі механізми, що діють на несвідоме.
Існує ще такий важливий спосіб вплиу, як переконання. На
відміну від попередніх його використовують тоді, коли хочуть вплинути
на свідомість людини. Якщо дія трьох перших механізмів
пов’язанапереважно з некритичним ставлення людей до інформації,
поведінки, емоцій тих, хто діє на них, то переконання передбачає логічне
мислення, критичний аналіз цих сигналів.
Переконання – це спосіб впливу, коли людина звертається до
свідомості, почуттів і досвіду іншої людини з тим, щоб сформувати в неї
нові настанови. Переконання впливає не тільки на розум, а й на почуття,
якщо звернення до інших супроводжується емоціями. Переконання,
підмінене моралізуванням, не дасть бажаного результату, оскільки
супроводжується словами “мусиш”, “зобов’язаний”, “як не соромно”,
“тобі не личить”, “неподобство” тощо. Зазвичай такий спосіб
сприймається як формальний, а отже й ставлення до нього іронічнопрезирливе. Переконувати словом – це велике мистецтво, що потребує
знань психології людей, законів етики й логіки, оскільки полягає як у
тому, щоб бути приємним, так і в тому, щоб логічно обrунтовувати свою
позицію й переводити мислення в мовлення.
Проте якщо людина не хоче, щоб її переконали, то не допоможуть
тут ані логіка, ані аргументація. Не можна також досягти бажаного
результату, коли той, хто переконує, поводиться зверхньо, поблажливо,
прагне самоствердитися, дійти до фіналу “перемога-поразка”. А тому, аби
переконати іншого, спершу слід досягти того, щоб людина захотіла
вислухати уважно й осмислено запропоновані їй докази.
З цією метою слід виокремити оте спільне, що об’єднує людей, і
встановити психологічний контакт. Потім доцільно разом проаналізувати
всі аргументи обох співрозмовників і дійти спільного висновку, згоди.
Лише за таких умов переконуючий вплив на людину не буде нав’язливим,
а відповідатиме її думкам, поглядам і почуттям.
Навіювання – це психологічний вплив однієї людини на іншу або на
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групу людей, що передбачає некритичне сприймання висловлених думок і
волі. У нашій країні навіювання тривалий час недооцінювалось. Його
називали буржуазним засобом впливу на людей. Насправді ж навіювання
посідає дуже важливе місце в нашому житті, воно є механізмом, що дає
змогу вплинути на несвідоме: настанови, емоційні реакції, очікування
тощо.
Під час навіювання не досягається згоди, а лише забезпечується
сприйняття інформації, що місить готовий висновок. Використовуючи
інформацію, людина, на яку впливають, має сама дійти необхідного
висновку. Виокремлюють такі види навіювання на людину: 1) коли вона
перебуває в активному стані; 2) під гіпнозом; 3) під час сну. Першим і
основним є, звичайно, навіювання в активному стані.
Навіювання може бути навмисним. Це цілеспрямований і свідомо
організований психологічний вплив, коли сугестор (тобто той, хто
користується цим способом) знає, кому і що він хоче навіяти і відповідно
до цього добирає прийомів впливу. Бажано, щоб сугестор був людиною
авторитетною, тоді йому довірятимуть.
Виокремлюють також навіювання ненавмисне, коли сугестор не
ставить перед собою спеціальної мети, проте своїми словами та діями
навіює іншому саме той стан, який юи спонукав того до відповідної дії.
За змістом впливу та кінцевим результатом навіювання буває
позитивним і негативним, етичним і неетичним; за засобами впливу –
прямим і непрямим.
При прямому навіюванні сугестор закликає до певної дії. Вона
передається як наказ, вказівка, розпорядження і заборона. Наприклад:
“Усім бути завтра о 9 годині на роботі”, “Цього блоку включати не
будемо” тощо.
При непрямому навіюванні сугестор не говорить прямо про свою
мету, проте виказує своє ставлення до предмета. Воно розраховане на
некритичне сприймання інформації, але для цього використовуються не
наказові, а оповідні форми. Мети досягають за рахунок того, що
викликаються сильні емоційні реакції. Основними формами навіювання є
натяк, схвалення, засудження. Наприклад: “Наші сусіди вже закінчили
ремонт”, “Цей ліфт давно вже потребує ремонту” або “У нас механік
ніколи не перевіряє верстати” тощо.
Одним із видів навіювання є самонавіювання. Це свідоме
саморегулювання, навіювання самому собі уявлень, почуттів, емоцій. У
цьому процесі людина сама створює модель стану або дій і вводить її у
свою психіку.
Згідно з методикою самонавіювання, по-перше, треба виявити
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ваду, якої людина хоче позбутися, по-друге, розробити формулу
самонавіювання. Формули мають бути спрямовані на себе. Створювати їх
слід від першої особи. Вони мають бути не дуже розгорнутими,
стверджувальними, позитивними і складатися із дієслів, що мають
найвпливовішу силу, наприклад: “Я буду дотримуватись цього плану”, “Я
прокинусь о 7 годині”, “Я обов’язково закінчу розпочату роботу
сьогодні”.
Психічне зараження – спосіб психічного впливу, що відомий із
сивої давнини. На відміну від навіювання та переконання, які часто
застосовуються в міжособистісних взаєминах, у разі взаємодії з
організованою групою психічне зараження яскраво проявляється як засіб
впливу в групах малознайомих людей (це спостерігається під час
релігійного екстазу, паніки, патріотичного піднесення і т. ін.). При
психічному зараженні процес передавання емоційного стану відбувається
від одного індивіда до іншого на несвідомому рівні.
Внаслідок такого впливу індивід швидко переймається психічним
станом інших людей. При цьому багаторазово підсилюється емоційний
вплив за рахунок його “відбиття”від багатьох людей. У таких ситуаціях
індивіди свідомо йдуть за іншими, наслідуючи їхню поведінку.
Найбільшому психічному зараженню піддаються люди в натовпі. Це може
бути сукупність індивідів, які утворюють численну аморфну групу, члени
якої взаємопов’язані певним спільним і на певний час постійним
інтересом. Вони стають некритичними, імпульсивними, почуття
відповідальності, що зазвичай стримує окремих індивідів, у натовпі
зникає. Люди починають мислити образами й готові діяти під впливом
гасел, закликів, визнаних ними лідерів. Зазначені особливості включають
механізми психічного зараження та навіювання. Натовп треба стримувати
від негативних дій, використовуючи ті самі механізми. Оскільки в натовпі
зароджуються бурхливі емоції, вплинути можна на них сильними
засобами: перебільшувати, стверджувати, навіювати, заражати,
повторювати. Люди в натовпі не чують аргументів, не сприймають
запитань, заперечень. Якщо якийсь оратор не поділяє думки, що охопила
більшість людей, його виступ викликає у них прояви гніву й ворожості.
Психічне зараження може відігравати не лише деструктивну, а й
позитивну роль. Найчастіше конструктивна дія зараження ентузіазмом
спостерігається у професійній діяльності. Якщо люди люблять свою
справу, то успіхи одного заражають інших, викликаючи в них інтерес,
захоплення, а не заздрість і поганий настрій. Здібні люди своїми словами,
діями можуть так впливати на людей, що ті переймаються чужими
переживаннями, як своїми власними, починають плакати і сміятися,
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сумувати і радіти, обурюватися і співчувати. Наприклад, під час
педагогічного спілкування відбувається взаємозараження педагога і
студентів, а це стимулює їх творчу думку. Своїми емоціями, інтересом до
проблеми педагог заражає тих, кого хоче повести за собою, а вихованці, у
свою чергу, стимулюють думку педагога, передають йому свою емоційну
захопленість.
Наслідування – особлива форма поведінки людини, полягає у
відтворенні нею дій інших осіб. Воно може бути як несвідомим, так і
свідомим, цілеспрямованим. У дорослих механізми наслідування набагато
складніші, ніж у дітей. Дорослі більш критично сприймають зразки,
запропоновані їм для наслідування. Останнє в цьому разі більшою мірою
є елементом навчання. Це стосується професійної діяльності, спорту,
мистецтва і т. ін. Наприклад, спеціаліст навчається у досвідченого,
наслідуючи зразки його дій, стратегії і тактики розв’язання професійних
завдань. Таке явище є позитивним.
Таким чином, спілкуючись із людьми, дуже важливо вміти
володіти засобами впливу на інших, та робити це якомога обережніше,
тактовніше. Засоби впливу також треба знати й розпізнавати, щоб самому
не опинитися на чиїйсь вудочці.
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Some important aspects of officially-business communication open up in
the article.
Keywords: persuasion, suggestion, psychical infection, inheritance.
УДК 378.147

Н.Г. Кутузова

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
В данной работе автор анализирует ораторские качества,
необходимые преподавателю вуза при чтении лекций и при выступлениях
перед другой аудиторией.
Ключевые слова: коммуникативность, ораторское мастерство,
публичность, риторика.
Можно бать талантливым ученым, но негодным педагогом, можно
быть отличным педагогом и никудышним лектором. Лектор – это не
просто обучающий, дающий знания по предмету курса, но он ведёт
слушателей за собой, просвещая и воспитывая их. Без овладения
ораторским искусством достичь этих целей невозможно.
Умение выступать публично высоко ценилось во все времена.
Ораторское искусство стало значительным общественным явлением,
достигшим высокого уровня ещё в Древнем мире: Египте, Китае, АссироВавилонии, Индии, где жрецы были искуссными ораторами и владели
тайнами науки слова. Но родиной красноречия признаётся Древняя
Греция. Тут в условиях демократии создались особо благоприятные
условия для расцвета ораторского искусства. Яркая речь открывала путь
к славе, почестям, богатству. От грамотной речи зависело решение суда и
даже изменение хода политических событий.
Верховным органом в государстве было Народное Собрание, к
которому политический деятель обращался непосредственно. Чтобы
завоевать внимание народних масс, оратор должен был представить свои
идеи наиболее привлекательным образом, убедительно опровергая при
этом доводы своих оппонентов. В такой ситуации искусство оратора
играло не меньшую роль, чем содержание самой речи. Отвечая
потребностям общества зародилась теория красноречия, а обучение
риторике стало высшей ступенью античного образования.
На современном этапе реформирования образования одним из
важнейших вопросов – проблема культуры речи. От уровня ораторского
искусства преподавателя зависит насколько будут эффективными его
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занятия. Для педагога речь – это рабочий инструмент – способ донесения
до аудитории учебной информации, а также способ эмоционального
влияния , способ воспитания, в том числе и формирование культуры речи
студентов.
Лекция – это целенаправленное речевое воздействие на слушателя, на
его психику. Достоинства её измеряются не только количеством
сообщённого материала (его можно найти в интернете), но и тем, какое
воздействие она произвела на студентов, насколько преподаватель
убедил их в важности и необходимости изучение данного материала.
Большое значение имеет дикция. В ней проявляется общая культура
преподавателя. При плохой дикции аудитория быстро утомляется, теряет
интерес даже к нужному или оригинальному материалу. Недостатки
дикции исправимы с помощью упражнений по технике речи.
Имеют значение и логические ударения, тембр голоса , а также
невербальные способы передачи информации. Поза, мимика, жесты
оживляют речь, делают её как бы зримой. Но нужно помнить, что не
каждая фраза нуждается в жестах. Их форма и интенсивность должны
соответствовать произносимому тексту. Эмоциональность речи ,
интонации стимулируют чувства слушателей, приобщает к чувствам
преподавателя. Речь становится выразительной, рельефной, удобной
для восприятия, запоминающейся. Особенно это необходимо, когда в
процессе лекции осуществляется патриотическое воспитание наших
студентов.
Важнейшим условием ораторского искусства является умение
пользоваться образами (можно литературными), картинками (при
сравнениях). Без них речь бледная, скучная, не способна воздействовать
на чувства, а через них на разум и быстро исчезает из памяти.
В учебной лекции должна бать чёткая логическая композиция,
позволяющая следить за развитием мысли, за её движением. Если, как
часто говорят, талантливый лектор – это учёный, поэт и артист в одном
лице, то всё-таки ведущее начало в этом симбиозе принадлежит учёному
со свойственной ему строгостью определений, доказательностью и
логичностью изложения. Каждый тезис лекции должен заканчиваться
некоторым обобщением с тем, чтобы изучаемая тема закрепилась в
сознании слушателей, хотя бы в обобщённом афористичном виде – в
виде «свёрнутой информации». Соблюдение принципа «свёртывания
информации»
позволит
избежать
как
слишком
поспешных,
бездоказательных выводов, так и безликих, трафаретних обобщений.
Сегодня умение общаться с людьми является определяющим
фактором не только в педагогической деятельности, но в политической, в
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бизнесе, в карьерном росте. Грамотная, убедительная, выразительная
речь необходима во всех видах коммуникации – в переговорах,
продажах, В проведении презентаций, в публичных выступлениях
политиков, в учебном процессе. Ораторская подготовка преподавателей
технических вузов является актуальной проблемой отечественного
образования при вступлении Украины в Европейский Союз.
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У даній роботі автор аналізує ораторські якості, необхідні
викладачеві вузу при читанні лекцій і при виступах в різних інших
аудиторіях.
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In hired an autor analyses oratorical qualities necessary to the of
institution of higher learning at reading of lectures and at performances
before other audience.
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В.О. Бабіна

ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДЕМОКРАТИЧНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ
Автором вказана необхідність дослідження рекламістики як
механізму символізації політичного простору та зазначено, що рекламні
технології символізації політичного простору наразі набувають
особистісної орієнтації, спрямовуються на задоволення не тільки
соціальних та політичних інтересів, але й враховують індивідуальні
потреби.
Ключові слова: рекламістика, рекламні технології, технології
політичної реклами.
Формування та розвиток політичних відносин у суспільствах
індустріального, а згодом і постіндустріального типу потребувало
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особливих
технологій
керування
масштабними
соціальними,
політичними, економічними подіями, в основі яких у сучасному світі –
інформаційні процеси. Рекламні технології, які лежать в основі владних
відносин, набувають комунікативного характеру, що призвело дослідників
до відмови від принципу детермінізму у соціальній та політичній сферах,
розробки теоретичних засад і принципів практичного регулювання
суспільними відносинами як нестійкої, відкритої системи, якій
притаманні нелінійний характер розвитку і самоорганізація.
Основи теоретичного аналізу та практичного застосування
технологій політичної реклами як особливого механізму символізації
політичного простору у суспільствах індустріального типу було
сформульовано у позитивістській парадигмі наукового знання.
Технологічний підхід до політичної рекламістики тієї доби спирався
на пануюче уявлення про суспільство в цілому, окремі групи,
підприємства та особистості здійснюють еволюцію, прогресують
протягом всього часу свого існування. У відповідності до «міфу
Просвітництва» було організовано політичний та символьний простір
доби модерну» [1, с. 77]. Розвиток політичної реклами пов’язується саме
із необхідністю символізації суспільних відносин у відповідності до мети
суспільного розвитку.
Як зазначає український автор Д. Наріжний, протягом століть
поширеними були уявлення, що «суспільство з необхідністю прогресує,
еволюціонує від простого до складного, від нижчого до вищого щабля
свого розвитку (О. Конт, Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, К. Маркс). Ідея
загального поступального еволюційного прогресу людства відбилася і у
розумінні політичного розвитку, тому політичні технології в цей період
сприймаються як соціальні механізми досягнення (побудови) суспільного
ідеалу, як важелі і інструменти детермінованого соціального розвитку. Їм
призначається роль засобів досягнення розробленого позитивістською
соціально-політичною наукою зразка нової соціальної системи» [2, с. 4].
У середині ХХ столітті, після неоднозначного досвіду реформ та
спроб революційного шляху вирішення складних соціальних,
економічних та політичних проблем, на зміну позитивістській концепції
досліджень суспільства прийшли нові парадигми суспільних досліджень,
які привнесли та сформулювали нове бачення людини, суспільства та
політики. Паралельно відбувалось переосмислення політичних технологій
(передусім – рекламних) та перезавантаження символьного простору.
Саме тому одним із пріоритетних напрямків виступають наразі
дослідження рекламістики як механізму символізації політичного
простору.
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Вплив рекламних технологій на весь ансамбль суспільних відносин
досліджується як окрема проблема, що потребує міждисциплінарного
підходу.
Рекламні технології символізації політичного простору набувають
особистісної орієнтації, спрямовуються на задоволення не тільки
соціальних та політичних інтересів, але й враховують індивідуальні
потреби.
Дійсно, політичні й особливо виборчі кампанії в Україні дають
приклади вдалого, і не зовсім вдалого використання рекламних технологій
як механізму символізації політичного простору.
Сучасна політика демонструє загальну тенденцію зростання ролі
принципів, сформульованих теоретиками постмодерну, у підвищенні
ефективності функціонування комунікативних технологій. Реалізація цих
принципів полягає у тому, щоб процес управління демократичним
суспільством спирався на символьні відносини між владою та
суспільством.
І хоча роль політичної реклами у процесі демократизації на
нинішньому етапі її розвитку складна і суперечлива, проте системний
підхід до розгляду структури, функцій, комунікаційних каналів
зовнішньої і внутрішньої політичної взаємодії передбачає використання
послідовності обґрунтованих кроків, тобто певну технологізацію.
Поява рекламних технологій пов’язується з процесом символізації
політики, потребою швидкого і масштабного «тиражування» нових видів
політичної діяльності, ідей та проектів. Використання тих або інших
видів реклами визначає ефективність управління, усталеність політичної
організації і всього політичного простору. Значення технології полягає,
насамперед, у тому, що вона надає людській діяльності більш
раціонального характеру, включаючи в неї тільки ті процеси й операції,
які необхідні для досягнення поставленої мети. Технологізація відповідає
прагненню людини визначити той алгоритм, який полегшить її діяльність
і підвищить її ефективність.
У політичному просторі використовуються специфічні технології,
які відносяться до певних сфер взаємодії : виборчі, інформаційні,
технології лобіювання, технології переговорів та прийняття узгоджених
рішень [3, с.356].
Сутність політичних технологій розкривається в об’єднанні
когнітивного, соціального, діяльнісного, управлінського, владного та
інформаційно-комунікативного аспектів.
В умовах демократизації політичного процесу важливість
технологічного підходу обумовлена процедурними вимогами до виборчої
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системи, багатопартійністю, плюралізацією політичного простору,
свободою слова у ЗМІ. Проте не можна недооцінювати загрози для
сучасної, інформаційної доби, які несе в собі технологізація політичного
процесу з використанням нових технологій у інформаційній сфері, таких
як «віртуалізації політики» та поява феномену «інформаційного
тоталітаризму», коли, якщо можна так висловитися, політики, партії
політична діяльність та виборчі змагання віртуалізуються. Так, можна
стверджувати, що «партії перетворюються на «бренди» та створюються за
законами інформаційних технологій, втрачаючи функцію представників
громадськості. Боротьбу за владу в політиці перенесено з ідеологій,
організацій та програмних положень у сферу віртуальних іміджів» [4,
с. 118].
Ефективність політичної реклами як механізму символізації
політичного простору посилюється з розвитком мас-медіа, які можуть
використовуватись в якості інструменту впливу у виборчих кампаніях і в
процесі урядування. Говорять про «революцію», що її зробили мас-медіа,
трансформувавши і політичні відносини, і способи управління
суспільством. Інформація, знання виступають найбільш ефективним
інструментом сучасної політичної влади, у той час як адміністративний
силовий примус поступається інформаційному тиску медіа. Саме тому
«для політичної реальності України, як і для інших країн, що
трансформуються, справедливим є твердження про зміну місця та ролі
комунікацій в політиці. У цьому контексті, потреба у раціональній
аргументації, розвиток раціональної політичної комунікації є одним з
небагатьох феноменів, що є спільними для постіндустріальних країн та
країн, що знаходяться в процесі демократизації… » [4, с. 119-120].
У процесі демократизації політична реклама сприяє реалізації
певних ідеалів раціонального, вільного та альтернативного вибору. У
виборчих кампаніях політична реклама надає виборцям відомості про
здібності, особисті якості та позиції кандидатів, допомагає громадськості
контрастувати їхні іміджі, що відіграють важливу роль у кристалізації
преференцій і здійсненні вибору; виступає як особливий засіб
повідомлення про позицію кандидата та виокремлення його серед інших.
Рекламування позицій кандидатів стосовно певної проблеми допомагає
виборцям порівняти їх із власною думкою і на цій підставі віддати
перевагу одному з кандидатів.
У системі державного управління комунікативні технології
покликані оптимізувати роботу з інформацією про проблемну ситуацію,
що складається та раціоналізувати вирішення проблеми. Інформаційний
плюралізм, що характеризує статус органів державної влади, ставить
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завдання оцінки та відбору важливої інформації, її упорядкування та
перевірку достовірності. Стан політичної рекламістики як механізму
символізації політичного простору, її змістовне наповнення залежить від
історичного контексту та обумовлено добою цивілізаційного розвитку.
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Автором указана необходимость исследования рекламистики как
механизма символизации политического пространства и отмечено, что
рекламные технологии символизации политического пространства пока
приобретают личностной ориентации, направляются на удовлетворение
не только социальных и политических интересов, но и учитывают
индивидуальные потребности.
Ключевые слова: рекламистика, рекламные технологии, технологии
политической рекламы.
The author indicated the need to study the mechanism of symbolization as
reklamistic political space and noted that advertising technology symbolizing
political space now get personal guidance, aimed at satisfying not only the
social and political interests, but also take into account individual needs.
Keywords: reklamistic, advertising technology, political advertising
technology
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УДК 316.773.4

С.П. Мельник, И. Компаниец

О ХАРАКТЕРЕ ОТОБРАЖЕНИЯ СОБЫТИЙ
СОВРЕМЕННЫМИ УКРАИНСКИМИ МАСС-МЕДИА
(на примере контент-анализа информационных сообщений
украинских телеканалов)
В статье рассматриваются особенности освещения событий
современными украинскими СМИ. Авторы анализируют качество
информации и уровень манипуляции на примере контент-анализа
сообщений программ новостей центральных украинских телеканалов.
В современном мире СМИ представляют собой самостоятельную
индустрию, которая направлена на формирование общественной мысли,
национально-политического сознания и самосознания населения с
внедрением
организационно-технических
комплексов,
которые
обеспечивают массовое тиражирование и быструю передачу словесной,
образной и музыкальной информации [1, 129]. Иными словами,
современные СМИ формируют общественную мысль, воздействуя на
массовое сознание через внедрение специальных технических
комплексов [2, 63]. Для понимания и прогнозирования эффекта
медиавоздействия на массовое сознание необходимо применять
определенные научные методы массовой коммуникации, которые
позволят выявить его количественные и качественные характеристики, а
также исследовать его направление и масштабы относительно
формирования картины мира и социально-политической жизни. К этим
методам принадлежат мета-анализ, статистические методы, контентанализ и т.п.
Одним из основных исследовательских измерений масс-медиа, по
нашему мнению, в первую очередь является контент-анализ. Это
особый исследовательский инструмент, который использует различные
формализованные процедуры, для того чтобы выйти на закономерности
и основные тенденции организации информационного потока, выяснить
намерения коммуникатора при тиражировании этого потока и
спрогнозировать возможные реакции аудитории на получаемую
информацию [3, 5]. Текст при таком подходе рассматривается как
объективное (но опосредствованное) отображение интересов, запросов
сторон, которые принимают участие в процессе коммуникации [3, 5].
Имеется довольно много научных работ (В. Ф. Бородин, А. Джордж, В.
Ф. Иванов, В. Шляпентох, Я. Щепаньский и др.), которые освещают
основные теоретические принципы данного метода, историю его
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появления и развития. В то же время, по мнению многих авторов
теоретических работ (О. Артемьева, Дж. Клаппер, М. Корсунская, И.
Пашинян, и др.), существует определенный дефицит литературы, которая
содержит примеры практического, конкретного использования контентанализа с подробным описанием всех процедур.
Контент-анализ (анализ содержания) – особая методическая процедура
анализа всех видов сообщений (вербальных, визуальных и проч.), это
анализ ядра коммуникации, того, что находится между коммуникатором
и аудиторией, между автором послания и тем, кому это послание
адресовано [3, 5].
Нами был проведенный формализованный анализ содержания, по
разработанному нами кодификатору, десяти выпусков новостей каждой
из четырех основных информационных программ телекомпаний: Канал
«Україна» («События»), Канал «Інтер» («Подробности»), Канал «1+1»
(«ТСН»), Канал «ICTV» («Факти») за период с 26 января по 6 февраля
2015 года.
1. Информационные приоритеты телепрограмм.
Информация о боевых действиях – были главной темой всех
информационных программ. Остальные темы размещены в зависимости
от приоритета каналов: помощь волонтеров, действия правительства и
президента.
Главные новости дня, которые показывают в выпусках, являются
довольно важными, потому что они указывают (намеренно ориентируют
телезрителей) на что именно необходимо обратить внимание. Просмотр
информационных выпусков подтвердил главный тезис американского
исследователя массовой коммуникации Р. Харриса, что главные темы дня
в масс-медиа, чаще всего, наполнены драматизмом, борьбой интересов и
даже насилием [4, 212]. Эта особенность весьма заметно проявляется в
программе «ТСН». На протяжении всей передачи напряжение не
покидает зрителя. Подобная информационная «драматизация»
производит такой медиа-эффект, что зритель начинает воспринимать
информацию как что-то предназначенное ради развлечения, независимо
от характера содержания передачи (например, потасовка среди
школьников, насилие в семье, драка правительственных чиновников и
т.д.). В итоге, у телезрителя порой формируется ошибочное
представление, что сцены насилия, которые он видит на экране
телевизора, следует воспринимать как обычное явление в наше время. По
этому поводу мы можем предположить, что в коммуникативном поле
реципиента, который получает такие сообщения, может возникнуть
когнитивный диссонанс, в результате которого вообще смерть людей
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(или их физическое / моральное страдание), которую видит зритель на
экране телевизора, воспринимается как норма.
2. Акценты в освещении событий.
Для анализа был составлен список тем, которые присутствовали в
выпусках новостей. В основном программы освещают события на
востоке страны. На втором месте – освещение работы правительства и
действий Президента Украины. Все это создается для того, чтобы
показать украинскую жизнь на новый лад (життя по-новому), что власть
работает и действует на благо людей, проявляет заботу об украинском
народе. Это очень контрастно воспринимается в сравнении с
деятельностью предшествующего правительства. Далее внимание
отводится деятельности волонтеров и международной поддержке США и
стран ЕС (Германии, Франции, Литвы и т.п.).
3. «Фигуры крупного плана».
Всего за десять дней наблюдения было зафиксировано 260
выступлений государственных, политических и общественных деятелей,
которые выступали или давали интервью в программах. В том числе 47 в
программе «Факты», 94 – «События», 65 – «Подробности», 55 – «ТСН».
Чаще всего встречались выступления премьер-министра и депутатов. На
канале «Україна» в одном лишь выпуске новостей упоминалось от 8 до
14 раз о Гуманитарном штабе. И все же, можно подчеркнуть, что больше
всего «фигур крупного плана» было в программе «События». Дело не
только в стремлении программы представить все возможные точки
зрения, но и в намерении получить информацию из первых рук.
Также, во всех выпусках имелось большое количество интервью,
взятых у жителей восточных регионов страны, волонтеров и военных.
Все это связано с тем, что программа хочет подкрепить информацию
фактами, убедить свою зрительскую аудиторию аргументами.
4. Используемые понятия и сроки.
Слова, которые чаще всего встречаются в выпусках: теракты,
волонтеры, мирные жители. Хотелось обратить внимание на то, что в
«ТСН» больше всего использовалось слово «террористы». В их выпусках
также встречались такие слова: агрессия, насилие. На других каналах не
высказывались столь категорично и агрессивно, а употребляли более
нейтральную лексику.
5. Источник сообщений.
Во всех программах использовались информация собственных
корреспондентов и ссылки на пресс-службы. В программе «Факти»
почти всю информацию подкрепляли интервью. Также, было
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зафиксировано, что использовалась информация из Интернетисточников.
6. Формы сообщений.
Программы «Факти» и «События» часто использовали дикторский
текст с иллюстративным видеорядом. Возможно, это обусловлено тем,
что не хватает материальных средств, а также и стремлением дать
максимальной информации в тесных временных рамках программы.
Программа «Подробности» использует максимум репортажей, минимум
собственных комментариев. В свою студию они приглашают экспертов и
политических деятелей (в основном это депутаты из Оппозиционного
блока и члены Кабинета министров).
Все программы используют прямое включение с места событий, которые
усиливает эмоциональное воздействие медиа-текста.
Для формирования общественной мысли украинские СМИ
применяют мифологемы. Одна из них самая распространенная – борьба
Добра и Зла. Это ярко выражено в информационных программах, где
добро – действия волонтеров, помощь стран ЕС, США, а зло –
пережитки прежнего режима и т.п. Также, в изображении чиновниковкоррупционеров используют архетип / мифологему Врага, их
изображают посредством архетипа Тени. Не менее важным является
наличие архетипа / мифологемы Хранителя (мира), посредством них
изображают спонсоров и волонтеров. Освещение нынешнего Президента
Украины и министров, особенно иностранных деятелей подается в СМИ
через «миссию» Защитника, премьера изображают как жертвенного
Героя – Камикадзе. Мифологема Матери, Женщины относится
изображению женщин-волонтеров и, даже, жене нынешнего Президента,
которая занималась сбором денежных средств для украинских
военнослужащих в восточном регионе страны.
Еще одним важным компонентом медиавоздействия является
прайминг
–популярное
направление
научных
исследований
медиавоздействия, основанное на изучении психологических принципов
обработки информации с помощью когнитивных структур [5, 106].
Например, репортаж о терактах могут вызвать у зрителя воспоминания
об ужасах войны. Новая информация, полученная из выпусков новостей,
будет ассоциироваться со всеми уже имеющимися сведениями о войне.
Воспоминания телезрителя определяют реакцию его на сообщение в
новостях, т.е. вызывают эффект прайминга [1, 106].
Наибольшее медиавоздействие проводит программа «ТСН».
Осуществляется
жесткая
подача
новостей,
используются
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провоцирующие видео. Программа как бы навязывает аудитории то, что
та должна думать.
Программа «События» проводит открытую манипуляцию,
используя джинсу от украинского политика и бизнесмена, являющегося
официальным владельцем ТРК «Україна». О наличии джинсы
свидетельствует также и то обстоятельство, что почти каждый день
предоставляется информация о его гуманитарном конвое и его
поддержке мирных жителей восточного региона страны, о гуманитарных
акциях со стороны благотворительного фонда, который он возглавляет и
т.д. Т.е. в данной части новостного блока программа «События» прямо и
косвенно подает информацию, что данный бизмесмен – филантроп,
благодетель, защитник, используя при этом скрытый вариант
медиавоздействия на целевую аудиторию. Этот вариант строится на
ситуации "спасение".
Таким образом, применяется своего рода
инструмент PR (MR), имиджа рекламного обращения. Информационным
поводом является «раскрутка», стремление создать положительный
имидж – борца за мир, «отца» народа восточного региона страны. Это
ставит под сомнения достоверность информации и указывает на низкое
качество новостей, которые выглядят просто как информационный повод
для пиара данной медиа-персоны. Создание отрицательного имиджа
можно найти в программе «Подробности». В выпусках этого канала
неоднократно рассказывают о махинациях банкира или его
злоупотреблении служебными полномочиями, которого изображают как
рейдера-бандита в законе и мошенника.
Программа «Факти» старается давать информацию из горячих
точек, не используя оценок. Это зависит, наверное, от тех временных
рамок, которых ей необходимо придерживаться. Хотя, на канале «ICTV»
все же существуют программы, которые рассматривают скандальные
темы относительно политиков и ситуации в Украине.
Подводя итог о методе, который позволил нам исследовать
особенности медиа на современном информационном пространстве
Украины, необходимо сказать, что контент-анализ – это тот метод
анализа содержания, благодаря которому можно дать оценку событиям,
анализировать пропаганду, изучать СМИ и их влияние на массовое
сознание.
Главными темами дня в блоках новостей украинских ТВ-каналов –
борьба интересов политических кланов внутри страны. Часто сообщения
о насилии наполнены драматизмом посредством прямого включения с
места событий. Осуществляется жесткая подача новостей, используют
провоцирующие
видео,
демонстрация
которого
усиливает
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эмоциональное воздействие медиа-сообщения. В этой связи мы можем
предположить, что в коммуникативном поле реципиента может возникать
когнитивный диссонанс, в результате которого вообще смерть людей
(или их физическое / моральное страдание) воспринимается как норма.
Слова, которые чаще всего встречаются в выпусках о трагических
событиях: агрессия, террористы, волонтеры, мирные жители.
В качестве воздействия медиа на массовое сознание можно считать
использование украинскими СМИ мифологем. Одной из них является
мифологема борьба Добра и Зла. Освещение в украинских СМИ
нынешнего Президента и членов правительства, особенно иностранных
деятелей – осуществляется с помощью мифологемы Защитника. Такое
воздействие украинских медиа еще более усиливается в совокупности с
использованием эффекта прайминга.
Следующее, что следует отметить относительно особенности
украинских СМИ: манипуляция информацией, которая используется из
Интернета, в том числе из непроверенных источников, и даже
ретрансляция очевидных фейкових фактов из различных блогов, что
усиливают эмоциональное воздействие медиа-сообщений. Также мы
обнаружили
явную
манипуляцию
посредством
использования
приплаченной джинсы, через которую центральные СМИ стремятся
создать положительный имидж украинских политиков. Это ставит под
сомнения достоверность информации и указывает на низкое качество
новостей.
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In the article the characteristics of modern Ukrainian media are
considered. The authors analyze the quality of the information and the level
of manipulation in media. The examples of content analysis of news
programs in Ukrainian TV channels are scrutinized.
УДК 159.9:070

І.Ю. Антоненко

ГЕНДЕРНИЙ ЧИННИК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ
У статті проаналізовано інформаційну поведінку в чоловічих і
жіночих виданнях. Визначено основні психологічні особливості
гендерного сприйняття масової інформації в Україні. Зазначено, що
повідомлення ЗМІ надають різний вплив на різних представників
аудиторії, але, разом з тим, постійно впливаючи на масову аудиторію,
створюють психологічні спільності – особливі різновиди натовпу, легко
керованого через механізми задоволення особистих і суспільних потреб.
Ключові слова: жіночі видання, чоловічі видання, інформаційна
поведінка.
Дослідники сходяться сьогодні в думці про те, що відмінності
інформаційної та комунікативної поведінки між чоловіком і жінкою
переважно можна пояснити з позиції реалізованої ними соціальної ролі і в
межах, насамперед, соціального конфлікту. Тобто чоловіки й жінки
відмінні не стільки тому, що це обумовлено біологічними й
фізіологічними чинниками, а тому, що вони реалізують різні соціальні
ролі й уже як результат – набувають ті чи інші якості. Саме тому
відмінності у функціонуванні текстів у виданнях для жінок і чоловіків
визначають як пов'язані, насамперед, з соціальним підґрунтям. У силу
цього, акцентуація відмінностей як вимога орієнтації видання на свою
цільову аудиторію видається більш значущою, ніж відмінностей,
пов'язаних зі статтю автора публікації (за винятком випадків, коли стать
автора відзначено в матеріалі). Ці відмінності очевидні і вимагають
конкретизації в змістовному і формальному плані.
Сьогодні в структурі жіночої преси України виділяють кілька типів
відповідно до обраної умови. За видом видань це можуть бути журнали,
тижневики, газети, дайджести, бюлетені, практичні рекомендації, додатки.
За регіоном поширення жіночі видання розподіляють на всеукраїнські,
регіональні, міські, міжнародні. За аудиторною ознакою вони можуть бути
адресовані всім жінкам України, регіональним або етнічних жіночим
співтовариствам, різним віковим групам, жінкам-матерям, представницям
339

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

різних жіночих професій. За цільовою спрямованістю жіночі видання
розподіляють на загальносоціальні, просвітницько-освітні, інформаційнопізнавальні, розважальні, прикладні, рекламно-інформаційні. В такому
розмаїтті жіночої преси, безперечно, складно встановити загальні
детермінанти.
Однак можна говорити про те, що існують принципові відмінності
як у підході до інформування аудиторії, так і в оформлення видань. Кілька
спрощені уявлення про те, що основні жіночі теми – діти, сім'я, дозвілля,
побут, а чоловічі – кар'єра, жінки, машина, зброя, все ж враховують
більшість видань і «розбавляють» з урахуванням особливостей більш
вузько направленої аудиторії.
При оформленні видань, як правило, враховують той факт, що жінки
більш сприятливо сприймають нечіткі контури, півтони й пастельні
фарби, округлі форми, а чоловіки з цікавістю реагують на відкриті
кольори й чіткі геометричні фігури.
Спостерігають деякі відмінності й у структурі текстів. Так,
наприклад, у жіночих виданнях («Cosmopolitan», «Жінка») часто
використовують діалогові форми (причому ведеться довірчий діалог). Про
ефективність такого роду структур свідчить те, що велика кількість
текстів починається з полемічного фрагмента. Тут найчастіше ми
зустрічаємо прийом спростування передбачуваної позиції опонента: «Що
станеться, якщо в одному купе виявляться однакові за віком вільні чоловік
і жінка? Невірно. Це станеться пізніше. А спочатку вони будуть просто
говорити, і неодмінно з'ясується, що у них страшенно багато спільного і
вони ідеально підходять один одному» [1].
Іноді читач ніби включається до думки журналіста: «Як часто,
вибравши в магазині крем, ми не наважуємося його купити через високу
ціну й сумніви, що він зовсім не так ефективний, як обіцяють. А даремно
– дорогі продукти дійсно засновані на ексклюзивних формулах і дають
результат» [2].
Трапляється, що журналіст використовує полеміку для формування
ефекту обманутого очікування: «Про ігри в ліжку сказано ... Ні, ще не все,
залишилося розповісти про те, як смішно вони часом закінчуються» [3].
Або: «Чула ти що-небудь про сексуальний інтелект і про його коефіцієнт?
І не повинна була» [4].
Нерідко заголовки мають полемічний відтінок – навіть тоді, коли в
тексті ми не бачимо полеміки, наприклад: «Новий погляд на Новий рік»,
«Зміни свою долю», «Сильні і слабкі сторони відеофітнеса», «Через терни
– до спорту», «Крапля камінь точить»,«Чому я не худну»,«На старт ...
Увага ... Розслабтеся». Тут полемічність проявляється в зміні звичного
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ставлення до проблеми або ситуації, в протиставленні, в запереченні, у
заклику до змін.
Таким чином, дискусія, не складаючи основу матеріалу, все ж часто
використовується журналістами жіночого журналу як «зазивала» – як
механізм залучення уваги до публікації.
У чоловічих журналах дискусійні матеріали майже не зустрічаються.
У структурі інших матеріалів полеміку можна виявити також помітно
рідше, ніж у жіночих виданнях. Тексти взагалі тяжіють до
монологічності.
Неоднакова й система помилок і прийомів. У жіночих виданнях
часто використовують засоби емоційного переконання, що пов'язано,
насамперед, з такими особливостями аудиторії, як наявність певного
«запасу готових суджень», аналогій, домінування емоцій над інтелектом.
Як показують соціологічні дослідження, жіноча аудиторія вибере швидше
публікацію, адресовану до емоційної сфери, а не до раціональної. У числі
найпоширеніших способів емоційної аргументації можна назвати
«апеляцію до публіки». Як показує структурний аналіз текстів, нерідко
використовують такий прийом, як «роздування» проблеми. У тій частині
публікацій, яка містить довідкову або рекламну інформацію, а також у
навколонаукових матеріалах вона поєднується з «аргументом до
авторитетної особи», коли посилаються на сильну особистість.
У чоловічих виданнях не можна говорити про домінування емоцій
над логікою – тут вони поєднані майже однаково, як, наприклад, у
публікації «Драма у світлофора». Мова йде про ситуацію, коли водій
потрапляє в пробку. Пафос тексту такий: «Не нервуйте, дійте!» Перший
заклик підкріплюється емоційної аргументацією, другий – логічною.
Оскаржується точка зору, що, по-перше, в такій ситуації краще нічого не
робити, і, по-друге, що тут без хвилювання не обійдешся. «Здавалося б, а
як же інакше?» – запитує журналіст, і відповідає – як саме «інакше»
повинен надійти водій [5].
У межах аргументації по-різному фігурують аргументи за аналогією.
Характеризуючи жіноче й чоловіче асоціативні поля загалом, слід
відзначити, насамперед, що кількість різних асоціатів-реакцій у жіночому
асоціативному просторі менше, ніж у чоловічому. Це, принаймні, явно
суперечить твердженню психологів про більшу асоціативність жіночого
мислення. Однак аналіз асоціативних структур з яскраво вираженою
конотацією дає змогу стверджувати, що негативна характеристика
властива більш текстовим структурам чоловічих видань [6; 7].
У структурі тексту спостерігають й інші відмінності між виданнями
для жінок і для чоловіків. У жіночих виданнях проблема часто
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заглиблюється в текст. Як зазначають психологи, жінки взагалі люблять
«витанцьовувати» навколо проблеми, чітко не формулюючи ні мети, ні
бажаного результату. Чоловік же спрямований на дію. Тому в тексті
видань для чоловіків у межах обговорюваних суперечностей часто
зустрічають приписи щодо вирішення проблем, інструкції.
Розбіжності в поведінці авторів чоловічих і жіночих видань багато в
чому зумовлені специфікою установок щодо агресії. Так, на думку
багатьох дослідників, жінки більшою мірою стурбовані результатами
агресивної поведінки, а тому і в текстах, які публікують на сторінках
жіночих видань, помітна велика обережність у виборі аргументативних
засобів і стриманість у характеристиці опонента [8]. Автори жіночих
видань воліють використовувати непрямі дії, які завдають шкоди
противнику «обхідним» шляхом – тобто частіше використовують виверти,
засновані на опосередкованій критиці позиції опонента і затвердження
своєї думки. Автори чоловічих видань, навпаки, схильні вдаватися до
прямих форм агресії і використовують аргументи, прямо спрямовані на
опонента чи його позицію.
Установка жінок на ставлення до агресії як до засобу експресії
змушує їх часто апелювати до емоційного рівня сприйняття аудиторії і
включати дискусійний компонент у твір як чинник, що сприяє
встановленню певного емоційного контакту з читачем. Задля установки
чоловіків на інструментальний підхід в оцінюванні функцій агресії автори
чоловічих видань використовують полемічні структури в максимально
прагматичному аспекті – а саме для утвердження своєї думки, підвищення
свого статусу, коригування позиції читача.
Проаналізувавши інформативну поведінку в чоловічих і жіночих
виданнях, можна визначити основні психологічні особливості сприйняття
масової інформації в України: тяжіння до аналітики; можливість
отримання альтернативних оцінок і думок; прагнення отримати цілісне
уявлення про подію; інтерес до думки високопоставлених осіб і думку
обивателів; однаковий інтерес до ділових та особистісних характеристик
героїв публікацій. Отже, повідомлення ЗМІ надають різний вплив на
різних представників аудиторії, але, разом з тим, постійно впливаючи на
масову аудиторію, створюють психологічні спільності – особливі
різновиди натовпу, легко керованого через механізми задоволення
особистих і суспільних потреб.
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В статье проанализированы информационное поведение в мужских
и женских изданиях. Определены основные психологические особенности
гендерного восприятия массовой информации в Украине. Отмечено, что
сообщения СМИ оказывают различное влияние на разных
представителей аудитории, но, вместе с тем, постоянно воздействуя на
массовую аудиторию, создают психологические общности – особые
разновидности толпы, легко управляемого через механизмы
удовлетворения личных и общественных потребностей.
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The article analyzes the information behavior in male and female
editions. The basic psychological aspects of gender perception of media in
Ukraine are defined. It is observed that media news has a different impact on
different members of the audience, but at the same time, constantly influencing
the mass audience, it creates psychological communities - special types of
crowd, which are easily controlled through the mechanisms of satisfying
personal and social needs.
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інформації
Ключові слова: комунікативний процес, суспільство спільнота,
соціокомунікаційні інститути, соціально комунікативна справа
343

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

Комунікативний процес в інформаційному суспільстві - необхідна
передумова становлення, розвитку і функціонування всіх соціальних
систем, що забезпечує відношення між людьми та різними спільнотами,
налагоджує зв'язок між поколіннями для передачі накопиченого
соціального досвіду, організації спільної діяльності, розвитку культури.
Соціальні комунікації формують особливий соціокомунікаційний простір
для передачі повідомлень в просторі та часі. Вивчення механізмів їх
функціонування сьогодні важлива ділянка проведення досліджень.
Комунікаційні технології в суспільстві як соціологізовані способи і
процеси передачі відомостей, знань, на відміну від природних, є певним
чином громіздкими, уповільненими процесами через низький рівень
автоматизації, диспропорцію між здатністю вводити і виводити
інформацію, неспроможність оперативно переробляти і видавати великі
інформаційні масиви, фіксувати їх на паперових чи інших носіях.
Відкритість і свідома регульованість комунікаційних процесів у
суспільстві, з одного боку, є позитивним фактом, бо дозволяє робити
селекцію фактів, визначати канали їх поширення тощо, тим більше, що
комунікаційні потоки в певному соціумі завжди суспільно регульовані, і в
цьому полягає сам механізм розвитку й існування комунікаційних систем,
де різні соціальні інститути – від особи до певного соціального колективу
– впливають на формування потоків передачі даних. А з іншого боку, є
негативним явищем, оскільки стороннє втручання в комунікаційні
процеси не завжди є коректним, буває надто суб’єктивним.
Предмет комунікації визначає кут зору, під яким висвітлюватиметься
тематика ключових проблем комунікаційної кампанії з урахуванням
специфіки адресної групи. Наприклад, передвиборча платформа будьякого виборчого об'єднання чи блоку не залишає без уваги ті чи інші
аспекти економічної політики, однак у плані їх вибору і способів
освітлення організатори кампанії повинні зупинитися на тому варіанті,
який найбільшою мірою відповідав би очікуванням та інтересам
конкретних адресатів інформаційного впливу.
Під соціальними комунікаціями необхідно розуміти таку систему
суспільної взаємодії, яка включає визначені шляхи, способи, засоби,
принципи встановлення і підтримання контактів на основі професійнотехнологічної діяльності, що спрямована на розробку, впровадження,
організацію, удосконалення, модернізацію відносин у суспільстві, які
складаються між різними соціальними інститутами, де, з одного боку, у
ролі
ініціаторів
спілкування
найчастіше
виступають
соціальнокомунікаційні інститути та служби, а з іншого – організовані
спільноти (соціум, соціальні групи, особи), як повноправні учасники
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соціальної взаємодії. Ці комунікації є соціально маркованими, бо
передбачають взаємодію з суспільно визначеними групами людей.
Соціальні комунікації утворюються за законами спілкування, але, як і
будь-які технологічні речі, передбачають використання наукових знань
про спілкування та про все, що використовується для організації
суспільно комунікаційної справи.
У контексті розгляду інформаційної сфери суспільства соціальні
інформаційні комунікації є необхідним елементом механізму забезпечення
функціонування усіх складових інформаційного процесу, необхідного для
сучасного інформаційного виробництва, збагачення базових масивів
інформації загальносуспільного значення та соціальних інформаційних
баз усіх складових соціальної його структури новими ресурсами. Ці
комунікації є інструментом задоволення інформаційних запитів усієї
системи користувачів національними інформаційними ресурсами та
ресурсами глобального інформаційного простору, забезпечення якісного
доступу до інформації всім категоріям населення, а також – сприяння
можливості інфотворення, самовираження в інформаційній сфері
діяльності всім громадянам в процесі становлення демократичного
суспільства.
УДК 621:004.02:004.22:004.421

Ю.В. Сікорська, М. Марараш

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ САЙТІВ
У статті розглянуто процес створення веб-сайтів на основі
новітніх технологій, зокрема сучасних комп’ютерних програм. Надано
коротку характеристику та можливості використання WordРress.
Ключові слова: веб-сайт, контент, Всесвітня павутина,
комп’ютерна програма, мережа, сервер, браузер.
Передові технології стали незамінним помічником для установ всіх
сфер діяльності.
Якість активних і новостворених веб-сайтів, не завжди відповідає
очікуванням користувачів. Оскільки в теорії та практиці створення сайтів
відсутні загальновизнані універсальні методи й принципи управління
якістю веб-сайтів, якими розробники могли б керуватися протягом
життєвого циклу інформаційного продукту, відсутні єдині стандарти, що
регулюють діяльність веб-сайтів в мережі Інтернет.
Історія першого сайту починається ще задовго до його появи, адже
спочатку потрібно було створити те, що сьогодні називається Інтернет.
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Сайт – це сукупність мережевих документів, об'єднаних під одним
доменним ім'ям. У такому вигляді сайти існують і донині. Будь-який сайт
працює саме за такою схемою, об'єднуючи під одним доменом велику
кількість документів/сторінок, що належать одній фізичній або
юридичній особі [1].
Створення та розробка сайтів включає:
затвердження первісного технічного завдання на розробку сайту;
визначення структурної схеми сайту – розташування розділів, контенту й
навігації;
розробка програмного коду, модулів, бази даних та інших елементів
сайту необхідних в проекті;
тестування і розміщення сайту в мережі Інтернет;
прийняття рішення про необхідність написання web-сайту за допомогою
засобів системи управління контентом, вибір відповідної системи
управління вмістом;
розробка проекту (структурної схеми) web-сайту кафедри на основі
системи управління контентом Wordpress;
розробка HTML-каркаса головної сторінки web-сайту;
розробка автоматизованої системи конструювання контенту web-сайту
[3].
Система управління контентом – це програмне забезпечення, яке
дозволяє публікувати та змінювати опубліковану на сайті інформацію
самостійно, без залучення розробників сайту. При цьому мається на увазі,
що від користувачів такої системи не потрібно спеціальних знань
технологій, що відрізняються від звичайно використовуваних в офісних
процесах (текстовий редактор, Інтернет тощо). При цьому не слід
вважати, що така система не вимагає навчання персоналу, але це навчання
стосується порядку роботи в системі, а не вивчення нових технологій [2].
Більшість CMS (систем управління контентом) можна поділити на
back-office, тобто інфраструктурні системи, що забезпечують
функціональність і зберігання інформації, і front-office – інтерфейс з
користувачем. У більшості сучасних CMS back-office базується на тій чи
іншій СУБД, може включати сервери додатків і портальне рішення, а
front-office має веб-інтерфейс і допускає використання стандартних
офісних пакетів редагування документів (текстові редактори, електронні
таблиці, засоби створення презентацій, поштові системи і т.п.). При цьому
вся функціональність, складність розробки та адміністрування
зосереджені в back-office, а користувацькі властивості в front-office.
Завдяки можливості конструювати зовнішній вигляд сторінок із
заздалегідь заготовлених дизайн-шаблонів, користувачі CMS тепер менше
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залежать від розробників їхніх сайтів. Адміністратор CMS може
розташувати різні інформаційні блоки в рамках заданої сторінки за
допомогою миші, задати їх розміри, колір та інші атрибути і зберегти стан
сторінки, щоб користувачі сайту бачили її в заданому вигляді. Однак ще
більші переваги адміністраторам CMS дає Drag & Drop при управлінні
змістом сайту. У сучасній CMS для того, щоб задати нове положення для
документа в структурі або ж для запису в списку, достатньо лише
«зачепити» цю позицію мишею і «перетягнути» на нове місце. Точно так
само, як це робиться з файлами в провіднику Microsoft Windows.
«Wordpress» – це повністю безкоштовна, вільно поширювана система
програм, написаних на скриптовій мові РНР. У ній застосовуються і CSSстилі, що дозволяють миттєво змінювати зовнішній вигляд сайту,
доступно безліч готових тем – наборів стилів для оформлення тексту і
сторінки в цілому, а також необхідні графічні елементи дизайну, набори
скриптів і спеціальних доповнень – віджетів, що допомагають створити
на сайті меню, зручну систему рубрик, архіви записів, пошук по сайту та
інші додаткові зручності. Теми вельми різноманітні, виглядають солідно і
професійно. Кожна тема складається з декількох файлів-шаблонів, які
дозволяється редагувати для зміни оформлення сайту або створення своїх
власних тем. Крім стандартного набору можливостей, прописаних в тій
чи іншій темі, WordPress дозволяє ускладнювати оформлення та
функціональні можливості за рахунок тих чи інших доповнень – плагінів.
Плагіни пишуться вже не стільки розробниками «WordРress», скільки
сторонніми програмістами.
Отже, система «WordРress» має такі можливості:

шаблоновий дизайн графічного оформлення сторінок створює
гнучкість, простоту редагування та дає можливість встановити стандарт
виконання будь-яких шаблонів для даної системи управління;

створення чистого HTML коду за допомогою графічного
редактора тексту;

можливість підключати плагіни, з унікально простою системою
їх взаємодії з основним кодом;

можливість в реальному часі здійснювати моніторинг
вразливостей і змін до потенційно небезпечних файлах;

можливість вбудованими засобами захистити певні папки вебсервера від відвідування користувачами шляхом повної заборони доступу
конкретним мережам або установки режиму авторизації;

можливість обмеження доступу до інтерфейсу адміністратора за
списками дозволених IP адрес;

можливість редагування безпосередньо самого PHP коду;
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вбудований редактор ЧПУ, який робить посилання на записи
сайта більш привабливими для роботів пошукових систем.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ
Аналізуються погляди дослідників на особливості просування
періодичних друкованих видань у зв’язку з конкуренцією з електронними
засобами масової комунікації.
Ключові слова: видання, періодичні друковані видання, стратегії,
друкована продукція, просування.
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Становлення системи розповсюдження і просування друкованих
видань пройшло складний історичний шлях, перш ніж зайняти своє
сьогоднішнє становище в економіці сучасних ЗМІ. Виникнувши в
античному світі внаслідок необхідності інформування верховними
правителями своїх громадян у різних регіонах держави, форми і методи
розповсюдження і просування видань на регіональний інформаційний
ринок розвивалися і вдосконалювалися протягом всієї історії
журналістики.
XVIII століття стало поворотним етапом у розвитку європейської і
зародження американської преси. Прискорення економічного розвитку,
поява політичних партій і ідей Просвітництва стали основними
факторами, що сприяли становленню сучасних періодичних друкованих
видань [4, 8].
Стратегія просування будь-якого друкованого видання – це
сукупність проектів, продукти яких спрямовані на привернення уваги до
видання, на підтримання лояльності у постійних читачів, на підвищення
впізнаваності й авторитету видання. Реалізація цих проектів можлива при
існуванні декількох ключових аспектів: наявність добре відпрацьованої
концепції видання, створення чіткого портрета читацької аудиторії та
формування інформаційного напряму, за яким працівники редакції будуть
створювати зміст (контент) видання, служба маркетингу та реклами буде
готувати інформаційні і рекламні продукти, служба поширення буде
формувати програми доставки друкованої продукції. Для того, щоб
звузити проблему і розглянути питання просування з точки зору
маркетингу засобів масової інформації, звернемося до визначення, даного
Террі Елмором у словнику мови засобів масової інформації США:
«Просування – це методи і прийоми, призначені для залучення й
утримання слухачів, глядачів, читачів і т. д. до одного з органів ЗМІ,
шляхом демонстрації відмінності і переваги даної станції або друкованого
органу над конкурентом». Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи
основні аспекти, викладені у відомих роботах Вартанової О., Щепилової
Г., Назайкіна О., Ромата Є. та ін. [1; 9; 3; 7 та ін.], слід відзначити
зростання в останні роки інтересу вітчизняних і зарубіжних вчених до
вивчення комплексу просування і його окремих елементів, у тому числі і
до особливостей просування періодичної друкованої преси.
Наразі існування друкованих періодичних видань дуже вразливе й
залежить від загальної економічної й соціально-політичної ситуації у
нашій країні. Проте в той же час формування інформаційного простору в
Україні набуло у зв’язку із тими ж факторами надто великого значення.
Дослідники зазначають, що «газетам ніколи не виграти в
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електронних конкурентів змагання в оперативності інформації. На думку
експертів, вихід вбачається в поданні у друкованих виданнях більш
глибокого аналізу новин або подій, різноманітних думок, оцінок,
широкого висвітлення місцевого матеріалу, в залученні молодої читацької
аудиторії, створенні привабливого продукту. Як ніколи раніше, критичною
стає здатність видань відповідати на запити свого читача. Газети
читатимуть, якщо вони продукуватимуть контент, який більше отримати
ніде. Слід зробити ставку на переваги газети порівняно з іншими ЗМІ — її
наближеність до аудиторії та аналітичність» [8, 4].
У просуванні друкованих видань у ринкових умовах важливо
створити підґрунтя для усвідомлення цільовою аудиторією такого
рекламного звернення, в якому йтиметься не про одноразову, а постійну
присутність новітньої видавничої продукції. У дійсності реклама у
контексті просування на ринок друкованої продукції не позбавлена
низки проблем. Наприклад, керівництво багатьох видавництв негативно
сприймає той факт, що популяризація їхнього товару частково
підвищуватиме його собівартість [6, 9].
Цей факт означає, що для просування періодичних друкованих
видань особливо ретельно потрібно визначити цільову аудиторію видання.
Так, наприклад, можна використовувати кількісну типологічну модель
покупців видавничої продукції З.Партико і Г.Шепелевої. У своєму
дослідженні вони виявили, що найбільш привабливою цільовою
аудиторією є люди віком від 22 до 60 років — 75%, далі йде молодь віком
від 15 до 21 року — 20%, найменше купують періодичну продукцію люди
старшого та похилого віку (понад 60 років) — 5%. Залежно від виду
видавничої продукції, яку найчастіше купують, на першому місці
виявилися газети чи журнали — 70%. Причому 75% покупців
періодичних друкованих видань не надають перевагу конкретній точці
продажу продукції, тобто можуть придбати її у будь-якому магазині чи
кіоску). Досить цікавим є спостереження дослідників щодо типології
покупців залежно від домінантної участі процесів мислення і сприйняття:
виділяються раціональний тип покупця (обмірковує свій вибір, порівнює
його з іншими — 45%) й ірраціональний тип покупця (товар сподобався і
закортіло його купити, оскільки натрапив на таку цікаву продукцію
вперше — 55%) [5, 53]. Для видавця цей показник означає, що акцент при
продажу необхідно робити на ексклюзивності видання, особливо
привабливою повинна бути титульна сторінка – вона має привернути
увагу й викликати бажання негайно придбати газету чи журнал.
Ці положення підтверджуються у роботі Т. Полковенка, який вказує,
що сучасному видавцеві варто орієнтувати рекламу друкованих видань у
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першу чергу на раціональний рівень сприйняття, щоб покупець був здатен
обґрунтувати покупку для самого себе. Якщо реклама книги чи журналу
аргументовано звертається до розуму раціонального індивіда, такий
покупець відреагує на рекламу і придбає конкретне видання. Проте
рекламу окремих різновидів друкованої продукції ліпше орієнтувати на
іншу групу покупців, які поводяться «емоційно» — згідно з
біхевіористичною теорією, що пов'язує стимул і відповідь. У такому разі
замість раціональної діє майже виключно емоційна аргументація, і це
необхідно враховувати, наприклад, видавцям книжок-казок, абеток, іншої
друкованої продукції для дошкільнят і молодших школярів [6, 10].
Поширеним стає розвиток суміжних напрямів діяльності, зокрема
видавничої та комерційної. Вона полягає у випуску додатків до газети чи
журналу, що дає можливість збільшити аудиторію свого видання,
додаткову площу для реклами, або в організації випуску книжок.
Комерційна діяльність багатьох редакцій у різних галузях бізнесу також
сприяє зміцненню фінансової бази. Головне, щоб ці допоміжні засоби не
заважали реалізації основного завдання — підготовці й випуску
періодичних видань. Видання ж, які живуть старими вимірами,
сподіваючись на когось, а не на себе, втрачають авторитет у читача, що
призводить до зменшення й без того невеликих прибутків.
Уже згадуваний нами В. Шпак у своїй роботі вказує, що «нині
провідні видання намагаються надолужити втрачене за рахунок онлайнбізнесу. Сайт газети має чимало переваг порівняно з друкованою версією,
зокрема високий ступінь інтерактивності, більші мультимедійні
можливості і, найголовніше, доступність з будь-якої точки планети. Крім
того, це додаткове джерело прибутку, і не тільки від реклами, а й від
передплати, та можливість багато разів заробляти на одному й тому ж
контенті. Газета ж надає інтернет-сайту капітал довіри читача. Усі ці
заходи, можливо, і не принесуть газетам додаткових прибутків. Але
допоможуть запобігти відтоку доходів й аудиторії [8, 4].
Згідно з результатами дослідження сучасних інтернет-ЗМІ О. Гусак,
найчастіше респонденти переглядають новини через соціальні мережі,
оскільки саме такий спосіб дозволяє швидко й легко побачити
повідомлення з різних ЗМІ. Проте рівень довіри вищий саме до офіційних
сторінок інтернет-видань, до того ж — видань зі своєю історією та
репутацією чи інтернет-версій відомих друкованих ЗМІ та телеканалів.
Крім того, це бажання до миттєвого отримання інформації та негайного
реагування на неї зумовило й такі особливості в поведінці інтернетаудиторії ЗМІ, як збільшення популярності мобільних версій сайтів,
поверховий перегляд контенту сторінок ЗМІ, бажання отримувати новини
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з "доставкою" на електронну пошту чи в соціальні мережі. Також сучасні
читачі вимогливі до юзабіліті сайту ЗМІ та зазначають, що такі недоліки,
як повільне завантаження сторінок, нав'язлива реклама, незручний пошук
інформації тощо можуть змусити їх покинути сайт. Тож аудиторія
сучасних інтернет-ЗМІ вимагає більшої інтерактивності, можливості
персоналізації сайту відповідно до своїх потреб та вподобань, ще
швидшого отримання інформації через прямі трансляції та різноманітні
способи її подачі. Тому редактор сучасного інтернет-ЗМІ, аналізуючи
потреби аудиторії та тенденції в інтернет-комунікації загалом, може за
допомогою впровадження нових можливостей на сайті істотно збільшити
відвідуваність ресурсу та популярність засобу масової інформації у
всесвітній мережі [2, 45].
Дослідники зауважують, що останнім часом дедалі більше
зміщуються акценти рекламодавців, від яких багато в чому залежить
добробут видань. Нині ж у світовій практиці бюджет друкованих ЗМІ
складається на третину з коштів, одержаних за розповсюдження, а на дві
третини — за рекламу. Рекламодавці чітко орієнтуються на свою цільову
аудиторію і вже не хочуть платити за те, щоб рекламу бачили люди, які
навряд чи стануть їхніми споживачами. Отже, випробувана протягом
багатьох років бізнес-модель «велика аудиторія — багато реклами» дає
збої. За експертними оцінками, найкращі перспективи мають видання, що
відповідають таким вимогам: оперативність, ефективність, доступність за
ціною, ексклюзивність, чітка адресація» [8, 4].
Підсумовуючи сказане, можемо стверджувати, що для успішного
функціонування на ринку кожне періодичне друковане видання мусить
мати свій план (програму) просування, який будується на основі
загальноприйнятих положень, загальних підходів у роботі, як-от:
вивчення цільової аудиторії, налагодження зворотного зв’язку у
комунікації зі споживачами/читачами, формування й подальше
удосконалення іміджу та інформаційного наповнення видання,
проведення комунікаційних проектів, зокрема рекламних акцій,
спеціальних PR-заходів, застосування у стратегії просування маркетингу
подарунків, стимулювання збуту, а також спонсорської, благодійної
діяльності тощо.
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Д. Пустовских

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕЛЕМАРКЕТИНГА
КАК ИНСТРУМЕНТА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В докладе характеризуется влияние новейших информационных
технологий на развитие маркетинговой концепции деятельности
компаний, совершенствования применения инструментов маркетинга.
При этом информация интегрируется в стратегию бизнеса
(информационный бизнес). Это означает, что осуществляются
массовизация информационного обслуживания. Цель - не оставлять
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потребителя без информации и вести интересный и понятный диалог,
все промоакции необходимо делать удобными для потребителя. В теории
маркетинга информационных продуктов/услуг таким средством
общения, как новое коммуникационное поле, выступает телемаркетинг.
Ключевые слова: массовые коммуникации, телемаркетинг,
инструменты маркетинга, call-center, рынок информационных услуг,
сегментация рынка.
Рост конкуренции на рынке информационных продуктов/услуг
стимулирует к поиску нетрадиционных средств персонального общения с
каждым потребителем. Основная причина, стимулирующая развитие
маркетинговых коммуникаций, к которым относится и прямой маркетинг
– это динамичное развитие украинского рынка и возрастающая
конкуренция между игроками на рынке. Если пять-семь лет назад
потребителю
приходилось
выбирать
между
двумя–тремя
потребительскими предложениями, то сегодня за внимание покупателя
борются как минимум вдвое больше компаний. Конкуренция идет на всех
уровнях: разработка нового продута/услуги, ценовая политика,
дистрибьюция, но особую жесткость противостояния игроков рынка
принимает именно на последней стадии – коммуникативное влияние на
потребителя. Для того чтобы занять лидирующие позиции в голове и
сердце потребителя, создать особую атмосферу вовлечения в образ
продукта, компании-конкуренты стремятся быть изобретательными и
пытаются найти новые формы внимания к потребителю. Маркетологи
хотят видеть реальный успех своих усилий по позиционированию
продукта, успех, выраженный в возрастающем объеме продаж и позиции
на рынке [5, 29]. Именно поэтому в контексте современного рынка особое
значение приобретают инструменты, непосредственно влияющие на
прибыль компании.
Развитие коммуникационных технологий вызвано, с одной стороны,
усилением конкуренции, с другой стороны – снижением влияния
традиционных инструментов маркетинговых коммуникаций (реклама,
средства стимулирования сбыта) на потребителя. Это глобальная мировая
тенденция. Для того чтобы удержать и привлечь внимание потребителей
сегодня, нужно более уникальное, и тут особое значение имеет
индивидуальный – прямой маркетинг. Одним из наиболее действенных
способов является применение – телемаркетинга, обращение к работе
колл-центра (call-center) [2, 12].
Колл-центр
достаточно
многофункциональный
инструмент
маркетинга и позволяет реализовать как краткосрочные задачи по
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повышению
эффективности
рекламных
акций,
проведению
телемаркетинга, так и различные CRM-решения [4]. В классической
трактовке колл-центр – это центр по приему и обработке звонков, с целью
осуществления продаж, проведения маркетинговых исследований,
обслуживания потребителей, технической поддержки или любой другой,
связанной спецификой деятельности компании. Основные преимущества:
– технические достижения. С ростом конкуренции особое влияние
приобретает техническая эволюция рынка. Например, интернет-магазины
в некоторых потребительских сегментах борются с традиционной
розничной сетью, личные продажи вытесняют отделы самообслуживания,
индивидуальные почтовые обращения конкурируют с печатной рекламой.
Сегодняшний мир невозможно представить без всех этих
технологических преимуществ. Конечно, телефон стал достаточно
серьезной альтернативой личным контактом. Многоканальные линии,
уникальные системы отбора и обработки звонков, усовершенствованные
базы данных, возможность комбинации различных систем делают
телемаркетинг поистине революционным инструментом, который
позволяет объединить индивидуальность обращения с массовым охватом
[1, 35].
– необходимость в глубокой сегментации рынка и тщательном
анализе потребительских сегментов. Массовый рынок в наши дни можно
охарактеризовать как фрагментарный и демассифицированный. Такая
тенденция вынуждает корпорации быть более внимательными к
индивидуальным запросам потребителей, изучать их потребности,
находить новые подходы к сегментированию. С другой стороны,
уникальное предложение становится одним из факторов превосходства в
конкурентной борьбе.
– потребность компаний в маркетинговых инструментах, способных
обеспечить значительный рывок в продажах и установлении контактов с
потребителями (маркетинг-отношений – CRM-стратегии). В отличие от
традиционной рекламы, цель телемаркетинга – не просто
информирование потребителя о предложении, а стимуляция его к
конкретным действиям: консультирование, оформление заказа и т.д.
Способность вызывать действие, практически прямая связь между
затратами и получением прибыли, индивидуализация предложения,
формирование особых отношений с потребителем – актуальные
характеристики телемаркетинга, который стимулируют его развитие [3].
Особенно это важно сейчас, когда маркетинг отношений – приобрел
особое значение и является одним из эффективных инструментов
конкурентной борьбы и влияния на рынок.
355

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

Также необходимо отметить преимущества использования коллцентра, как маркетингового инструмента в работе любой компании:
– целевой отбор аудитории;
–
географическая,
демографическая,
психологическая
избирательность;
– быстрый отклик;
– измеряемый отклик;
– лучшая возможность проверки спроса и широкий выбор
возможности;
– возможность внесения изменений;
– высокая вовлеченность аудитории;
–
навязчивость (телемаркетинг по сравнению с другими
инструментами (телевидение, радио, журналы, газеты) является
навязчивым, потому что не возможно не ответить на телефонный звонок,
а при чтении журнала читатель может просто пропустить рекламу, а
радио и телевизор может и не слушать, и не смотреть, тем самым
уменьшается вовлеченность аудитории);
– возможность достижения аудитории по месту ее нахождения;
– краткое время ввода и быстрое свертывание информации.
Таким образом, телемаркетинг – эффективный инструмент, который,
с одной стороны, позволяет оперативно и недорого исследовать рынок, с
другой стороны – выдвинуть для различных рыночных сегментов
индивидуальные предложения. Если же принять во внимание, что на
сегодняшний день качество обслуживания является определяющим, то
колл-центр – это эффективный способ привлечения потребителей и
упорядочения идущего от них потока информации, а также оптимизации
работы многих подразделений компании.
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У доповіді характеризується вплив новітніх інформаційних
технологій на розвиток маркетингової концепції діяльності компаній,
вдосконалення застосування інструментів маркетингу. При цьому
інформація інтегрується в стратегію бізнесу (інформаційний бізнес). Це
означає, що здійснюються массовізація інформаційного обслуговування.
Мета - не залишати споживача без інформації та вести цікавий і
зрозумілий діалог, все промоакції необхідно робити зручними для
споживача. У теорії маркетингу інформаційних продуктів/послуг таким
засобом спілкування, як нове комунікаційне поле, виступає
телемаркетинг.
Ключові слова: масові комунікації, телемаркетинг, інструменти
маркетингу, call-center, ринок інформаційних послуг, сегментація ринку.
The report describes the impact of new information technologies for the
development of the marketing concept of companies, improving the use of
marketing tools. This information is integrated into the business strategy
(Business Information). This means that carried massivization information
services. The goal - to not leave consumers without information and lead
interesting and friendly dialogue, all you need to do promotions convenient for
the consumer. In theory, marketing information products / services such means
of communication as the new field of communications, telemarketing acts.
Keywords: mass communications, telemarketing, marketing tools, callcenter, market information services, market segmentation.
УДК 004.738.5

А. Алексєєва, М. Астрашенок

СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ У СУСПІЛЬСТВІ
У статті розглянуто роль та місце інтерент-технологій в умовах
сьогодення. Доведено користь та значущість Інтеренту, як джерела
інформації.
Ключові слова: Інтернет, Інтерент-технології, веб-технології,
інформаційний ресурс
Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним
впливом на нього комп’ютерних технологій, які проникають в усі сфери
людської діяльності, забезпечують розповсюдження інформаційних
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потоків у суспільстві, створюючи інформаційний простір. Технології
стають все більш популярними і поширеними, відтворюючи вигляд
навколишньої дійсності і змінюючи побут в житті кожної людини.
Нові технології спрямовані на економію часу для виконання тих чи
інших видів суспільної діяльності як в роботі, так і в побуті. Деякі з них
за умов неправильного використання можуть приносити значну шкоду,
проте більшість приносять здебільшого користь.
Сьогодні важко собі уявити сферу діяльності людини, в якої не
використовуються різні Інтернет-технології, чи це продаж смартфонів або
побутової техніки, розробка сайтів або видавнича діяльність, медицина чи
автомобілебудування.
Інтернет-технології це всі сервіси та продукти, що функціонують у
середовищі Інтернет. Перш за все, до них віднесемо різномаїття сайтів,
чати, форуми, електронну пошту, Інтернет-торгівлю (зокрема, Інтернетмагазини та онлайн-аукціони), соціальні мережі і маса всього, що
створено для роботи в Інтернеті або з використанням Інтернету [4].
Інтернет-технології – це технології створення і підтримки різних
інформаційних ресурсів в комп’ютерній мережі Інтернет: сайтів, блогів,
форумів, чатів, електронних бібліотек та енциклопедій.
Сучасні Інтернет-технології це: веб-сервера, гіпертексти і сайти;
електронна пошта; форуми і блоги; чат і ICQ; теле- та відеоконференції;
вікі-енциклопедії тощо [3].
На сьогодні Інтернет-технології не тільки наближають людство до
загальної доступності інформації або інформаційних ресурсів, а й
визначають подальший розвиток всього суспільства [4].
Вивченням цієї теми займалися, як вітчизняні так і зарубіжні вчені, а
саме: В.А. Каймін, Дж. Ліклайдер, Дж. Постел, Т. Бернерс-Лі та інші. На
думку В.А. Кайміна «Інтернет-технології» – це технології створення і
підтримки різних інформаційних ресурсів в комп’ютерній мережі
Інтернет [1]. Дж. Ліклайдер опублікував серію записок під загальною
назвою «Взаємодія людини з машиною в реальному часі» та запропонував
першу детально розроблену концепцію комп’ютерної мережі. Активну
роль у розробці та стандартизації мережевих протоколів відігравав Джон
Постел. З метою сприяння концепції розподілених обчислень засобами
Інтернет, що розроблялась у Європейській організації з ядерних
досліджень (CERN), Тім Бернерс-Лі розробив технологію гіпертекстових
документів – World Wide Web, так само він протягом двох років розробив
протокол HTTP, мову HTML і ідентифікатори URL [2].
Інтернет приносить величезну користь практично кожній сучасній
людині та вже став важливим джерелом інформації, нових вражень,
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помічником під час роботи, засобом зв’язку і навіть способом вирішення
численних і різноманітних проблем, якими наповнена повсякденне життя,
особливо її побутова сторона. Сучасне суспільство неможливо собі уявити
без мережі Інтернет, багато хто з нас вже живуть та заробляють на життя у
всесвітній павутині. Тобто Інтернет охоплює і домашню, і ділову сфери.
За допомогою веб-технологій можна вирішити широкий спектр
завдань: вибір квітів, подарунка, будь-якого одягу або взуття тощо. Для
цього достатньо вдома відкрити сторінку Інтернет-магазину та із
запропонованого каталогу замовити потрібний товар із запропонованого
асортименту, який доставлять прямо додому.
Інтернет-технології швидко знайшли застосування в науці, освіті,
зв’язку, засобах масової інформації, включаючи телебачення, рекламу,
торгівлю, а також в інших галузях людської діяльності, можна сказати, що
роль інформації у розвитку суспільства завжди була значною, а прорив,
здійснений у сфері інформаційних технологій, дозволив об’єднати
комп’ютери, що знаходяться в різних точках світу, в єдину Мережу. У
результаті суспільство приступило до створення єдиного інформаційного
простору. Інтернет технології вивели соціальне спілкування людей на
новий рівень і мають великий вплив на економіку країн. За останні роки
Інтернет технології торгівлі в буквальному сенсі ламають традиційну
торгівлю, повертаючи її в сторону Інтернет-технологій.
Не можна не згадати про вплив Інтернет технологій на процеси
навчання, причому для всіх верств населення від школярів, до середнього
класу. Впровадження Інтернет-технологій в школах, інститутах, online
вивченні на дому, семінарах, веб-конференціях – це вже стало
загальнодоступним і стає обов’язковим в будь-якому навчальному процесі
[1].
Всі новини культури, заходи, шоу та все, що пов’язане з подіями
навколишнього світу, користувачі можуть знайти у Інтернет просторі.
Завдяки Інтернет-технологіям можна розповсюджувати інформацію для
інформаційних технологій. Економісти для виконання підрахунків та
слідування чинним правилами можуть за допомогою Інтернет-технологій
знайти потрібну інформацію, таблиці, звіти тощо. Ключове значення в
діловому співробітництві грає отримання реальної інформації про
майбутнього партнера. Нові Інтернет-технології та тренди з’являються
мало не щодня. Деякі з них отримують широке поширення, інші
залишаються просто не поміченими. Проте, якщо порівняти зміни
технологій зараз і 5 або 10 років тому, результат буде вражаючий. Вони
допомагають значно зекономити час і гроші.
Це лише декілька прикладів суспільної діяльності, на які суттєво
359

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

впливають Інтернет-технології. Людство, навіть не уявляє, що Інтернеттехнології нас оточують усюди, вони повсякчас супроводжують наше
життя.
Різноманітність
інформаційних
ресурсів
складається
з
інформаційних потреб людей. Сучасні інформаційні ресурси існують в
різних форматах і технологіях: від традиційних бібліотечних фондів, до
онлайнових БД, інтегруючих користувача у світовий інформаційний
простір.
Можна зробити висновок, що сучасні Інтернет-технології є
своєчасним і необхідним у переважній більшості людей явищем, яке має
свої переваги і недоліки, але найчастіше приносить відчутну користь
суспільству. Інтеграція сучасних Інтернет-технологій у суспільні справи,
допомагає людині швидко робити свою роботу, знаходити потрібну
інформацію за дуже короткий час та спростити своє життя. Розвиток цих
технологій сприяє становленню принципово нової системи, яка може
забезпечити надання послуг мільйонам людей.
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В статье рассмотрена роль и место интерент-технологий в
условиях современности. Доказано пользу и значимость Интренета, как
источника информации.
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The article describes the role and place of Internet technologies in
today's conditions. Proven benefit and importance Internet as a source of
information.
Keywords: Internet, Internet technology, web technology, information
resource.
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СУЧАСНІ
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
УДК 316.77:35

О.Є. Гомотюк

"ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ"
ЯК НАВЧАЛЬНИЙ КУРС
Авторка актуалізує потребу вивчення інформаційної діяльності
органу державної влади для підготовки фахівців із документознавства
та інформаційної діяльності. У статті звернено увагу на науковотеоретичні та нормативно-правові засади дисципліни. Визначено коло
завдань, які потребують теоретичного вирішення.
Ключові слова: інформаційна діяльність, інформація, орган
державної влади, медіапростір.
Трансформаційні
процеси
сучасного
життя,
розвиток
громадянського суспільства викликає потребу теоретичного осмислення
взаємостосунків у форматі громадяни та влада. Діяльність органів
місцевого державного управління потребує не тільки її постійного
організаційно-правового вдосконалення, але й пошуку нових підходів до
підвищення якості надання управлінських послуг. Досвід окремих міст
України, де впродовж останніх років міські ради та міські адміністрації
цілеспрямовано реалізовували концепцію інформатизації, ефективної
інформаційної діяльності свідчить, що підвищення якості надання послуг
населенню значною мірою залежить від оперативності впровадження й
широти застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, а
також наявності відповідних фахівців.
Ряд нормативно-правових документів, зокрема Конституція України,
Закони України "Про рекламу", "Про вибори депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів", "Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні", "Про інформацію", "Про науково-технічну
інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про
інформаційні агентства", "Про телебачення і радіомовлення", матеріали
роботи відповідних Комітетів Верховної Ради України, а також
Української асоціації паблік рилейшнз, Інституту реклами тощо
координують роботу щодо відкритості органів державної влади та
місцевого самоврядування. Право громадян на доступ до інформації в
Україні гарантується Конституцією України (ст. 34 Конституції України)
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та низкою законів: "Про інформацію" (1992), "Про звернення громадян"
(1996), "Про державну таємницю" (1994) тощо. Підвищенню дієвості цих
Законів сприяли укази Президента України „Про заходи щодо
забезпечення конституційних прав громадян на звернення”(1997), "Про
невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян
органами державної влади, органами місцевого самоврядування та
посадовими і службовими особами цих органів" (2004) та Постановами
Кабінету Міністрів України, зокрема "Про Порядок оприлюднення у
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади"
(2002). Ці та інші нормативно-правові документи складають відповідну
основу навчального курсу "Інформаційна діяльність органу державної
влади".
Викладання
курсу формуватиме фахівця документознавця,
аналітика інформаційних систем та організатора інформаційної
діяльності. Теоретичне розроблення курсу слугуватиме не лише практиці,
але й спонукатиме фахівців з інформаційної діяльності ініціювати
корективи до нормативно-правої бази інформаційної діяльності. Як
свідчить міжнародна практика демократичного врядування, міжнародні
стандарти доступу до інформації гарантуються: Загальною декларацією
прав людини (ст. 19), Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод (ст. 10), Міжнародним пактом про громадянські і
політичні права (ст. 18, 19), Рекомендацією Ради Європи № R (81)19 про
доступ до інформації, що перебуває в розпорядженні державних органів,
Рекомендацією Ради Європи № R (2002) про доступ до офіційних
документів тощо. Визначальною ж є ст. 19 Міжнародного пакту про
громадянські та політичні права, яка ґрунтується на дев’яти принципахкритеріях, спеціально розроблених Міжнародною організацією "Артикль
19. Всесвітня кампанія за свободу слова". До таких принципів належать
[1]: максимальне розкриття, яке полягає у тому, що вся інформація, якою
володіють публічні органи, підлягає розкриттю; винятки мають бути
максимально обмежені, і публічні органи мають довести необхідність
виникнення та правомірність таких винятків; обов’язок оприлюднювати
основну інформацію; стимулювання відкритості уряду для публічних
органів, які мають дієво сприяти відкритості діяльності уряду;
обмеження сфери винятків, які мають бути зрозумілими, описуватися
стисло і підлягати суворому контролю на предмет "наявності шкоди" і
"громадського інтересу": 1) мета закриття інформації має бути чітко
визначена законом; 2) оприлюднення інформації може завдати суттєвої
шкоди вказаній у законі меті; 3) шкода, яка може бути завданою вказаній
меті, має бути вагомішою, ніж громадський інтерес в отриманні
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інформації"; спрощена процедура доступу до інформації (інформаційні
запити мають опрацьовуватися швидко і справедливо; перегляд відмов у
задоволенні запитів має бути доступним і незалежним. Процес прийняття
рішень із приводу інформаційних запитів має здійснюватися на трьох
різних рівнях: публічного органу; оскарження до незалежного
адміністративного органу; оскарження до суду); витрати (плата за
надання інформації не повинна бути перешкодою для осіб в подаванні
інформаційних запитів); відкритість засідань, які мають бути
доступними для громадськості; розкриття інформації, що створює
прецедент (закони, які суперечать принципу максимального розкриття
інформації, мають бути змінені або скасовані); захист інформаторів
(особи,
які
повідомляють
інформацію
про
правопорушення
(інформатори), мають бути захищені) [2].
Компаративний аналіз українського та зарубіжного законодавства
свідчить, що українські реалії стосовно відкритості та прозорості
діяльності органу державної влади не відповідають загальноприйнятим
міжнародним нормам [3]. Окрім цього не розроблено механізмів
забезпечення
відповідальності
за
порушення
інформаційного
законодавства, відсутнє чітке визначення і переліку відомостей, доступ до
яких обмежується. Відсутні чіткі процедури та інституції, які призначені
для захисту права на інформацію тощо.
На наш погляд, навчальний курс "Інформаційна діяльність органу
державної влади" дасть теоретичне обгрунтування термінів "інформація",
"конфіденційна інформація", "захист інформації", "інформаційна послуга"
та ін., адже у існуючій нормативно-правовій базі присутні неточності, що
спонукають до різнотлумачення однакових понять і категорій.
Одним із важливих сегментів курсу "Інформаційна діяльність органу
державної влади" є вивчення взаємовідносин органу державної влади із
суспільством, громадянами, засобами масової інформації. Зазвичай,
інформаційна діяльність органу державної влади зводиться до підтримки
Інтернет-сторінок, розсилання новин, прес-релізів, анонсів для засобів
масової інформації, проведення прес-конференцій та брифінгів з
керівництвом, забезпечення доступу журналістів до керівництва, виступу
керівників відомств на телебаченні та радіо, підготовку інтерв’ю,
публікацій для друку. Серед пріоритетних та важливих напрямів
діяльності органу державної влади є: вивчення громадської думки;
забезпечення внутрішніх комунікацій; залучення громадськості до
практичних заходів установи; налагодження відносин з медіапростором;
робота зі зверненнями громадян; робота із інформаційними запитами;
взаємодія із організаціями громадянського суспільства; узгодження з
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центральними органами влади загальнонаціональної політики та напрямів
діяльності щодо співпраці з громадськістю; участь у розробці та реалізації
національних програм та ін.
Названі завдання досить серйозні й відповідальні, водночас можна
констатувати, що вони здебільшого декларативні і загальні, потребують
деталізації та планування - з однієї сторони, а з іншої - відповідної
фахової підготовки. Зазвичай, головною метою владних структур в
ідеальному варіанті має бути повне, об’єктивне висвітлення власної
діяльності та спілкування з громадянами через мас-медіа. Нині ж
головною метою цих структур є створення власного позитивного іміджу.
Курс має спрямовувати студентів на позиціонування належного варіанту
взаємодії, надання громаді об’єктивної, точної, актуальної, повної та
неупередженої інформації. У той же час завданням журналістів є критика,
оцінка і аналіз дій влади.
Отже, навчальний курс зможе запропонувати майбутньоу
фахівцеві з документознавства та інформаційної діяльності теоретичні та
нормативно-правові засади щодо організації та оптимізації інформаційної
діяльності органу державної влади. Розроблення стратегії розвитку
інформаційного суспільства, модернізації інформаційних підрозділів
ороганів державної влади позитивно впливатиме на управлінську
діяльність загалом, що пов'язана із виконанням стратегічних завдань
розбудови Української держави.
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An author aktualizue the necessity of study of informative activity of
public authority for preparation of specialists on dokumentoznavstva and
informative activity. In the article appeal attention on naukovo-teoretichni and
normatively legal principles of discipline. Certainly circle of tasks which need
theoretical decision.
Keywords: informative activity, information, public authority,
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Н.Н. Чурсин

ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Рассматривается стандартизация содержания образования в
высшей школе как фактор повышения его качества. Отмечается
противоречивый характер требований к содержанию образования,
подчеркивается важность его гуманитарных аспектов и трудность их
формализации.
Ключевые слова: высшая школа, содержание образования, качество
образования,
стандартизация,
противоречивость
требований,
гуманитарные аспекты, формализация показателей.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными или практическими задачами. Стандартизация образования
рассматривается как один из способов обеспечения его качества. И в
эпоху информатизации общества кажется естественным стремление
описать и закрепить в сумме формальных требований к содержанию
образования представления о том, каким оно должно быть.
Методологические основания стандартизации в сфере образования в
условиях информатизации общества представляют собой общую
проблему современной педагогической науки.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых
положено начало решению данной проблемы и на которые опирается
автор. Общие вопросы использования знаний в социуме, роли
коммуникации и современных тенденций в информационной сфере
рассматривали
Ж. Ф. Лиотар,
И.Т. Касавин,
И.А. Акчурин.
Образовательные аспекты трансформаций инфосферы нашли отражение в
работах Э.М. Короткова Н.В. Бордовская, А.А. Реан, С.Б. Моховой.
Вопросы, связанные с качеством образования и его стандартизацией
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освещались, в частности, Г.Малик, Н. Н. Чурсиным, Ю. А. Тищенко.
Исследования упомянутых авторов охватывают широкий спектр
проблем, существенных для высшего образования. Так, Ж.Ф.Лиотар
говорит о фундаментальной тенденции отчуждения знаний в
современном обществе, и эта тенденция, несомненно, непосредственно
касается сферы образования. Ее еще необходимо исследовать и
выработать адекватную реакцию сферы образования. В то же время
внутри высшей школы остается чрезвычайно влиятельным стремление к
выработке общих требований к содержанию подготовки специалистов,
содержанию образования. Это стремление имеет объективные причины и
активно поддерживается многими исследователями, а особенно
педагогами-практиками, нуждающимися в четко формулируемых целях
деятельности.
Выделение нерешенных прежде частей общей проблемы,
которым посвящается статья. В области стандартизации образования
как средства обеспечения его качества существует множество подходов и
точек зрения, иногда методологически противостоящих друг другу.
Например, с чьей точки зрения оценивается качество: с точки
зрения потребностей общества, потребностей работодателя или
потребностей выпускника, будущего специалиста? Еще недавно вопрос
не носил принципиального характера: что было хорошо для общества, то
хорошо и для специалиста. Это объяснялось и уровнем развития
производительных сил, и характером производственных отношений, в
частности в нашей стране. Теперь ситуация изменилась. Современные
тенденции дифференциации знания, специализации, с одной стороны, и
технологизации (а, значит, и стандартизации) процесса подготовки
специалистов - с другой, формируют к высшей школе противоречивые
требования, подлежащие выявлению и анализу.
Формулирование целей статьи (постановка задачи). Целью
настоящей работы является выявление и краткий анализ гуманитарных
аспектов стандартизации содержания образования в высшей школе.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием
полученных
научных
результатов.
Наиболее
принимаемым в обществе положением, очевидно, есть то, что
выпускнику вуза нужна подготовка, позволяющая ему после окончания
вуза сразу же зарабатывать себе на жизнь полученной профессией.
Отсюда – его внимание к специальным и весьма «свежим» знаниям,
иногда чрезвычайно плотно прижатым к передовой технике и технологии
и, следовательно, зависимым от темпов ее обновления. В силу
специализации никакие иные знания ему не видятся обязательными.
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Ущербность такой позиции, однако, состоит в том, что полученные
актуальные знания быстро устаревают, и для поддержания
профессионализма специалисту необходима способность их возобновлять
(например, в области компьютерной техники ежемесячно появляется
примерно 300 новых устойчивых терминов!). А для этого уже необходима
фундаментальная подготовка, обеспечивающая возможность понимания
новой информации. И чем более разнообразную крону дерева мы хотим
вырастить, тем более основательный ствол и ветви мы должны заложить в
основание дерева знаний. Но и наличие фундаментальной подготовки уже
не решает проблемы актуализации знаний. Необходима уже
фундаментальность второго порядка: способность к приобретению
знаний, умение учиться. Это, очевидно, вновь заставляет пересматривать
требования к содержанию образования и учебному процессу, ибо
некоторый багаж знаний и человеческие качества – различные понятия.
И таким путем очерчивается классическая образовательная
пирамида, на вершине которой быстро мелькающие профессиональные
знания, ниже – фундаментальные знания, а внизу, у основания, знания,
умения и навыки, плавно переходящие в общечеловеческие качества.
Какие этажи, уровни этой пирамиды подлежат стандартизации?
Попытка ответа на этот вопрос выявляет парадоксы и
принципиальные трудности стандартизации образования, которые следует
рассматривать на самом высоком – методологическом уровне анализа.
Так,
актуальные
знания
верхушки
пирамиды,
знания,
формирующиеся на переднем крае науки, вероятно, очень
привлекательны для стандартизации вследствие их способности
ориентировать познание на новейшие достижения науки и, следовательно,
выполнять стимулирующую функцию в образовании. Однако их
бессмысленно делать объектом стандартизации ввиду их крайней
неустойчивости, быстрого обновления, замены другими, еще более
новыми. В условиях динамики информационного общества это
обстоятельство приобретает решающее значение.
В средней части пирамиды знаний расположены некие
фундаментальные общенаучные и специальные знания, которые в равной
мере удалены и от переднего края науки (вершины пирамиды), и от
ментальных знаний ее основания. Именно эти знания технологически
были бы наиболее удобны как объект стандартизации, хотя бы из тех
соображений, что «время жизни» таких знаний достаточно велико, однако
насколько она необходима именно для таких, «средних», знаний? [1].
Делать объектом стандартизации знания, составляющие основание
пирамиды практически невозможно из-за весьма общих и нечетких
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формулировок их содержания, а также трудностей «проверки наличия» у
субъекта образовательной деятельности. По преимуществу это знанияценности, т.е. векторы, которым нужно следовать, а не четко описываемые
«знаниевые объекты». Но именно эти знания, а также связанные именно с
ними компетенции и так называемые, имплицитные, знания оказываются
«системообразующими» по отношению ко всем остальным и, кроме того,
наиболее устойчивыми во времени. И в этом аспекте их удобнее всего
было бы сделать обязательным атрибутом образованной личности.
Трудность, однако, состоит в отсутствии формальных методов описания
таких знаний, а значит – и всей сопутствующей цепочки их движения к
учащемуся: предоставления, усвоения, контроля.
В
современной
методологии
стандартизации
содержания
образования часто допускается смешение качественно разных знаний.
Примером может служить десятикомпонентная компетентностная
модель документально-информационного менеджмента, разработанная
Фондом государственных документов Национального архива Канады
(Information and Records Management - Competency Profile. Десять блоков
компетенций (семь блоков описывают профессиональную деятельность, а
три – требования к личности менеджера документально-информационной
деятельности) включают 56 заданий, 185 подзаданий и 529 действий» [2].
Впечатляет степень декомпозиции требований. Подобная декомпозиция
несомненно представляет интерес как модель содержания специальности
(особенно если ее отслеживать в динамике), но представляется не очень
удобным использовать ее как стандарт. Как следовать таким образом
заданному стандарту? Например, как ответить на вопрос, какой процент
из 529 указанных действий должен быть в состоянии реализовать человек,
чтобы считаться специалистом (понятно, что вряд ли кто-то сможет на
приемлемом уровне реализовать их все)?
А как ввести в рассматриваемую модель неполное соответствие
какому-то требованию, иными словами, как учитывать объективную,
естественную нечеткость отдельных требований?
Продолжая движение в сторону формального определения качества
образования, мы обнаруживаем, что скорее движемся … в
противоположном направлении.
Рассмотрим в этой связи К-профиль "Competencies for Information
Professionals 21st Century", разработанный специальным комитетом для
совета директоров Ассоциации специальных библиотек США.
Авторы документа выделяют три кластера компетенций, присущих
информационной профессии (ИП) XXI века: ядерные, профессиональные
и личностные.
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Ядерные компетенции имеют две ярко выраженные составляющие,
которые определяет сущность документоведения и информационной
деятельности (ДИД) в обществе знаний:
1) способность учиться на протяжении всей трудовой деятельности:
ИП должен непрерывно вносить посильный вклад в знаниевую базу
информационной отрасли, распространять наилучший опыт работы,
добывать знание о новых информационных продуктах, услугах и методах
управления;
2) способность придерживаться системы этических принципов и
ценностей: ИП должен заботиться о высоких профессиональных
показателях, не в нарушение этических принципов и ценностей,
произведенных обществом и профессиональной отраслью.
Основное внимание сосредоточенно на профессиональных
компетенциях, которые отображают практико-ориентированные знания
информационных ресурсов, технологические аспекты работы с ними и их
менеджмент, а также способность использовать это знание как основу
предоставления информационных услуг наивысшего качества. К этому
кластеру отнесены четыре группы компетенций: 1) менеджмент
информационных организаций; 2) менеджмент информационных
ресурсов; 3) менеджмент информационных услуг; 4) применение ИT.
Авторы отмеченного К-профиля касаются еще одного важного
аспекта, а именно – личности специалиста документальноинформационной
деятельности.
Выделенные
ими
личностные
компетенции, которые касаются качеств, умений и ценностей,
содействуют улучшению общего климата в организации и облегчают
взаимодействие с клиентами, повышая таким образом эффективность
труда ИП. В перечне выявлены пятнадцать личностных компетенций:
готовность к вызовам; понимание всего спектра деятельности
организации; эффективная коммуникация; четкая презентация идей,
способность убедительно вести переговоры; наладка партнерских
отношений; создание среды доверия, уважения и разнообразия; работа в
команде, сбалансированность сотрудничества, сочетание характеристик
лидера и исполнителя; готовность к четко просчитанному риску;
мужество и стойкость в отстаивании идей; планирование, установление
приоритетов, концентрация усилия на безотлагательных заданиях;
планирование карьерного роста и практическое его воплощение;
творчество и инновационное мышление; осознание необходимости
значения создания профессиональных сетей; сбалансированность работы
и частной жизни; гибкость, позитивная настройка во времена изменений и
кризисов; признание собственных достижений и успехов членов
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коллектива [2].
Поражает объем учитываемых личностных компетенций. Все же
заметим, что они являются, во-первых, преимущественно гуманитарными
по своему содержанию, во-вторых, универсальными, а в-третьих,
трудноформализуемыми, что не очень коррелирует с понятием стандарта.
Понятно, что если исключить из определения стандарта
измеряемость, количественную оценку требований, то стандарт многое
потеряет в определенности. Но как измерить, вообще строго оценить
приведенные выше личностные компетенции (например, «мужество и
стойкость в отстаивании идей»)? Особенно это относится к упомянутым
«ядерным» компетенциям – суть основным человеческим качествам.
Они, очевидно, существуют как ценности, которых нельзя достичь,
но которым нужно следовать.
И
вот
в
результате
последовательного
движения
в
«технологическом» направлении мы постепенно приходим к
традиционным педагогическим определениям, может, чуть-чуть
модернизированным:
«Образование – это не просто подготовка к определенному виду
деятельности. Это формирование необходимого мышления для
распознавания проблем определенного класса. В развитии современного
образования надо главное внимание уделять видам знаний методологии и
технологии
образования,
мониторингу
качества,
педагогике
сотрудничества, исследованию студентом себя в процессе образования.
Образование – это не столько получение знаний, сколько развитие
способностей. Мера знаний – в понимании и степени развитости своих
способностей. Нет предела знаниям, есть предел возможностям их
использования. А возможности определяются соответствием структуры
способностей человека структуре его знаний» [3, 54-55].
«Образованный человек - это не только знающий и умеющий
человек в основных сферах жизнедеятельности, с высоким уровнем
развитых способностей, но и человек, у которого сформировано
мировоззрение и нравственные принципы, а понятия и чувства получили
благородное и возвышенное направление. То есть образованность
предполагает и воспитанность человека» [4, 77].
Заслуживает особого представления тот тип образования, который
Э.М. Коротков называет образованием достоинства. Если дать ему
определение, можно сказать, что это образование, которое формирует в
человеке комплекс человеческих качеств, характеризующих его достойное
существование в обществе.
Образование достоинства как вид образования свидетельствует о
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том, что не только представление знаний и формирование навыков
должно быть в образовательном процессе. Воспитание – главная его
составляющая. Воспитание знаниями, примером, средой, организацией,
методологией и методикой и т. д. вот в каких условиях нормируется этот
тип образования [3, 43-44, 46].
Как видно из сказанного, стандартизация образования сталкивается
с серьезной проблемой учета его гуманитарных аспектов.
Часть проблемы состоит в необходимости учитывать структуру
всего знания, а не только его небольшую формализуемую часть.
Собственно, эта необходимость и послужила причиной обращения к
понятию компетентности: «Под термином "знание" понимается не только
совокупность денотативных высказываний (хотя конечно и она); сюда
примешиваются и представления о самых разных умениях: делать, жить,
слушать и т. п. Речь, следовательно, идет о компетенции, которая выходит
за рамки определения и применения истины как единственного критерия,
но помимо этого оценивается по критериям деловым (техническая
квалификация), справедливости и/или добра (нравственная мудрость),
красоты звучания, окраски (аудио и визуальная чувствительность) и т. д.»
[5, 53].
Кроме этого, в понимании структуры знания, «знаниевой пирамиды»
существенны результаты психологических исследований. Как отмечает
С.Б. Мохова, «Современная когнитивная психология характеризует
систему знаний, которой пользуется индивид для описания своего опыта,
предполагая наличие в ней двух компонентов: имплицитных, неявных, и
эксплицитных, т.е. проявленных.
М. Полани различает «фокальное» восприятие и осознание вещей и
«периферическое», или «инструментальное», знание, при котором
отдельные элементы осознаются не сами по себе, а лишь через их вклад в
постижение предмета, на котором сосредоточено внимание человека. При
этом введенное им понятие «неявное знание» обозначает
неартикулированный и не поддающийся полной рефлексии слой
человеческого опыта. Каждая из этих двух форм знания имеет
собственную предметную отнесенность: первая задает направление
деятельности субъекта, позволяет осознать ее задачи, вторая обеспечивает
ее выполнение, вовлекая в этот процесс специфические свойства
субъекта, его опыт и др. Она носит инструментальный характер знания
как, знания-умения, что задается всей телесной организацией человека
как живого существа.
По мнению Р. Стернберга, неявные знания необходимы, чтобы
успешно адаптироваться к окружающей обстановке, а также уметь ее
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выбирать или формировать» [6].
«Есть три ключевых признака неявных знаний. Они характеризуют
обстоятельства, при которых знания получены, их когнитивную структуру
и применение. Во-первых, неявные знания, как правило, возникают
самостоятельно,
без
всякой
подкрепленности
внешними
обстоятельствами или при очень незначительной подкрепленности (т. е.
скорее благодаря собственному опыту, а не в результате специального
обучения). Во-вторых, неявные знания рассматриваются как процедурные
по своей природе. Они связаны с конкретным применением в конкретных
ситуациях или классе ситуаций. В-третьих, из-за того, что основная часть
знаний получена на основе собственного опыта, они имеют практическое
значение только для того человека, который ими обладает.
В исследованиях по имплицитному, или процедурному, обучению
главное внимание сфокусировано на феномене ненамеренного и
неосознанного приобретения знаний. Исследования интуитивного
обучения основаны на предположении, что знания могут быть получены
неосознанно и, таким образом, имеют неявный характер. Известно, что
человек обладает способностями получать знания очень сложного
характера ненамеренно и неосознанно. Студентам Оксфордского
университета давали 60 попыток, чтобы научиться управлять фабрикой.
После 60 попыток они были способны достаточно хорошо управлять
производством сахара, однако не могли сформулировать правило,
которым при этом руководствовались, и заявляли, что они давали ответы
на основе «некоторой интуиции». Таким образом, оказалось, что
испытуемые были способны приобрести имплицитное знание того, как
руководить такой фабрикой, не имея эксплицитного знания» [6].
Следует подчеркнуть, что в условиях весьма подвижной гибкой
системы современных знаний способность к приобретению имплицитных
знаний оказывается весьма ценной в содержании подготовки будущего
специалиста. Но эта способность «не ухватывается» понятием стандарта в
теперешнем его содержании. А между тем, педагогика по большей части
имеет дело именно с подобными знаниями.
Трудность педагогики в том, – отмечает, например, педагог и
писатель С. Соловейчик, – что она включает в себя ненаучный элемент –
любовь, но без него она сама становится ненаучной, не может хоть
приближенно описать ход воспитания и беспомощна в своих
рекомендациях [7, 99].
Выводы из данного исследования. Таков – от полностью
формализованных знаний до совершенно неформального понятия любви
– «пространство охвата» педагогики, которая претендует на соответствие
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времени. И в этом пространстве, как можно видеть, велика доля
гуманитарных представлений, факторов, подходов.
Еще одно направление гуманитаризации содержания образования
обнаруживается в анализе часто выдвигаемого к высшей школе
требования готовить специалиста, способного к творческой деятельности,
креативную личность. Здесь оказывается чрезвычайно существенным
понимание сущности творчества.
«Сегодня, – замечает И.Т.Касавин, – предстоит совершить
следующие шаги и объединить внимание к истории и культуре с учетом
коммуникативно-семиотической природы познания и сознания, делая
своим предметом взаимодействие между креативной личностью и ее
окружением.
В общем виде творчество – свойство сознания в контексте
деятельности и общения, которое проявляет себя в отказе от стереотипов,
в перестройке уже данного, в проектировании и конструировании того,
что отличается от наличного, в противопоставлении наличному и
данному возможного и должного. Понятия открытия, изобретения,
новации вообще мыслятся как феномены сугубо социокультурные,
отнесенные к некоторому уровню знания и способу его бытия в обществе.
Спонтанные прозрения случаются у многих, но открытиями,
поворотными моментами культуры они становятся у единиц, способных
придать им форму художественного произведения или научной
концепции. Догадки случаются на бегу, второпях, но идеи формулируют в
покое, за письменным столом. Новое – это нечто, уже доказавшее свою
состоятельность в дискуссии с привычным и обоснованным старым, т.е.
то, что уже создало себе систему обоснования и даже свой собственный
социальный контекст (читателя, зрителя, аудиторию, сообщество). Новое
– это осмысленная и значимая альтернатива тому, что есть, а не всякая
девиация, странность, неожиданность» [8].
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Понятно, что требование осмысленности и значимости нового – это более
масштабное требование по сравнению, например, с требованием его
технической или даже экономической новизны и эффективности. А если
это так, то отсюда вытекают столь же далеко идущие требования к
регламентированию содержания образования.
Гуманитарные аспекты этих требований еще предстоит обобщить и
исследовать.
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НОВІ IT-РІШЕННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Досліджено проблему використання сучасних інформаційноосвітніх технологій як інноваційних каналів соціальних комунікацій в
технології навчання.
Розглядається розширення можливостей
змішаного навчання. Проаналізовано використання
комплексів
інтерактивних засобів навчання для підвищення рівня взаємодії між
викладачем і студентом.
Ключові слова: змішане навчання, інтерактивні засоби навчання,
спеціалізовані соціальні мережі.
Сфера навчання на базі сучасних ІТ-рішень охоплює велику
кількість різноманітних теорій, моделей, методів і стратегій, пов'язаних з
відповідними
технологіями,
науково-освітніми
системами
й
середовищами. Інноваційні інформаційні технології, до яких відносяться
й технології навчання, є одним з основних класів технологій, на якому
базується сучасний підхід до організації безперервного масового навчання
з високим ступенем індивідуалізації надання навчальних послуг [1, 18].
Експерти-освітяни сформулювали п’ять сучасних трендів розвитку
освіти: спеціалізовані соціальні мережі, мобільні додатки для навчання,
нетрадиційний підхід до освіти в класах, розповсюдження онлайн-курсів,
а також розвиток критичного мислення.
В навчальному процесі Київського національного університету
культури і мистецтв розглядається проблема розширення можливостей
використання змішаного навчання (Blended Learning) за рахунок
всебічного (як поза межами аудиторії, так і на аудиторних зайняттях)
використання соціальних мереж та вебсервісів. Такий підхід до процесу
навчання надає студентам в нових умовах можливість залучатися до
аудиторних занять групи за допомогою веб-підключень (вебінари),
фізично не знаходячись в аудиторії, або спілкуватися за допомогою
проведення відеоконференцій з використанням Google+ hangout [2].
Необхідним елементом в методології сучасного навчання є активне
використання під час проведення аудиторних занять Facebook та Twitter
для забезпечення продуктивної дискусії, підвищення рівня взаємодії в
межах студентського колективу. Такий підхід до навчального процесу
особливо актуальний при проведенні занять в аудиторіях з великою
кількістю студентів, де відсутня можливість вислухати думку кожного під
час проведення інтерактивних занять. За рахунок використання
можливостей даних мереж кожен студент приймає участь в розв’язанні
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поставлених питань шляхом здійснення записів з поясненнями та
постановки питань через Facebook та Twitter. Діалог відображається на
екрані, отже ця інформація стає загальнодоступною й показує активність
студента, сприяє творчому пошуку.
Розвиток соціальних засобів масової інформації, зокрема Twitter та
блогів, надає можливості backchannel забезпечувати документацією таких
подій, як, наприклад, конференц-сесії, щоб студенти мали можливість не
тільки приймати практичну участь, але й продовжувати навчатися після
закінчення аудиторної роботи.
Сучасному студенту цікаво працювати з новими дослідницькими
проектами. Причин тому декілька:
− необхідність отримувати знання самостійно, вміти користуватись
отриманими знаннями для рішення нових практичних задач;
− актуальність придбання комунікативних навичок та вмінь при
роботі в різних групах, виконуючи різні соціальні ролі: лідера,
виконавця, посередника;
− актуальність широких людських контактів, знайомствами з
різними точками зору на поставлену проблему, із різними культурами;
При роботі з дослідницькими проектами використовуються
різноманітні джерела. Найцікавішим елементом для студентства є власні
доробки, робота в блогах й власне інтерв`ю за допомогою скайпу, спільна
робота з студентством з іншої країни. Студенти навіть бажають створити
свій власний блог, в якому розповідати про новації в дослідженнях на
протязі певного періоду. Цікавим для всіх учасників проекту є можливості
он-лайн активно відправлять за допомогою Твіттера питання, чекати
відповідей на них й головне цікавих коментаріїв. Особливо приваблює
молодь тематика, яка носить спірний характер й на яку є різні точки зору,
іноді навіть суперечливі. В таких випадках найцікавішим було б
запропонувати всім бажаючим висловити свою точку зору створивши
доповідь з відео-презентаційним зібраним матеріалом.
В Київському національному університеті культури і мистецтв
широко використовуються інтерактивні засоби навчання. Комплекс
апаратних засобів, необхідних для забезпечення інтерактивного навчання,
як правило, складається з комп’ютера, інтерактивної дошки,
мультимедійного проектора та пристроїв зв’язку (веб-камера, система
передачі даних, адаптер тощо). Інтерактивні електронні дошки
використовують для відображення візуальної та інтерактивної інформації,
для колективної співпраці та відображення її результатів. За допомогою
інтерактивних безпровідних планшетів студенти можуть відповідати на
запитання викладача, ставити свої запитання, брати участь в процесі
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обговорення. Таким чином, між викладачем і студентами виникає
інтерактивний діалог, що значно підвищує рівень сприйняття і розуміння
матеріалів заняття. Використання комплексів інтерактивних засобів
навчання дозволяє значно підвищити рівень взаємодії між викладачем і
студентом.
Ще один інноваційний підхід: - вивчення та зібрання матеріалів про
особистості, які мають вплив на хід історичних подій. Студент, вивчивши
зібраний матеріал намагається створити профіль в соціальній мережі від
імені цієї особистості. Це дає можливості розібратися з різноплановими
даними, зробити власні виводи й поділитись ними з однодумцями. На
основі зібраних матеріалів та дискусій головуючий в групі створює
посібник – помічник в навчанні для наступних груп дослідників.
Позитивний досвіт від цієї роботи неодмінно повинен бути доступним в
освітянських колах по всьому світу. [3, 132].
Велике різноманіття безкоштовних ресурсів Інтернету в руках
педагога-новатора – неоцінені можливості сьогодення. Педагог сучасного
навчального закладу постійно займається своїм професійним зростанням,
він читає блоги, приєднується до мережевих об’єднань й шле твіти для
особистностного розвитку. Він разом з своїми студентами подорожує
віртуально в найцікавіші куточки світу, разом зі студентами створює онлайн сховище фото історій, які відбувались у різноманітних віртуальних
подорожах. Педагог готує лекцію, виставляючи її на перегляд до начала
занять й просить підготуватись до практичного заняття, проаналізував
дома теоретичний матеріал. Для контролю розуміння лекційного
матеріалу напередодні студенти висилають у вигляді текстового
повідомлення висновки з вивченого ними матеріалу.
Робота з навчальними середовищами з використанням ІТ-технологій
постійно змінюються з точки зору методології використання в зв’язку з
динамічними змінами в галузі комп’ютерних технологій. Тому розробка
нових інноваційних програм навчання з комп’ютерною підтримкою
потребує нових знань й удосконалень з точки зору як розробника, так і
викладачів, які будуть ці програми застосовувати в навчальному процесі.
В використанні інформаційних технологій в навчальному процесі ніколи
не можна зупиняться на досягнутому, необхідно постійно рухатись вперед
й розвиватись...
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Исследована проблема использования современных информационнообразовательных технологий как инновационных каналов социальных
коммуникаций в технологии обучения. Рассматривается расширение
возможностей смешанного обучения. Проанализировано использование
комплексов интерактивных средств обучения для повышения уровня
взаимодействия между преподавателем и студентом.
Ключевые слова: смешанное обучение, интерактивные методы
обучения, специализированные социальные сети.
The problem of the use of modern information and educational
technology as an innovative channel of social communication in the learning
technology. We consider the empowerment of blended learning. Analyzed using
a complex interactive learning tools to improve the interaction between
teacher and student.
Keywords: Blended learning, interactive teaching methods, specialized
social networks.
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О.К. Романова, Н. Мадарьяга

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ МАГИСТРОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОМУ СТИЛЮ РЕЧИ
Статья посвящена проблеме изучения официально-делового стиля
речи на материале методического пособия по деловому русскому языку
для студентов V курса технических университетов.
Ключевые слова: официально-деловой стиль речи, деловой русский
язык, документ, речевой этикет.
Изучению официально-делового стиля речи Программой по
русскому языку предусмотрено незаслуженно мало внимания.
Вместе с тем, острые проблемы в реализации коммуникативных
потребностей иностранных студентов относятся к административноправовой, официально-деловой сферам, с которыми учащиеся регулярно
сталкиваются с первых дней пребывания: общение с сотрудниками
правоохранительных органов, оформление деловых бумаг, банковских
документов.
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Официально-деловой
стиль,
имея
лексико-структурную
специфичность, реализуется в устной и письменной формах, которым
свойственны как общие, так и отличные характеристики. А это, в свою
очередь, создает дополнительные трудности в изучении русского языка
иностранными студентами.
Задача преподавателя состоит в ознакомлении учащихся с
предназначением официально-деловой документации,
сферой её
функционирования, усвоением основных стилевых чёрт деловой речи на
конкретных примерах, повторением грамматических правил, в
обогащении словарного запаса студентов официально-деловой лексикой и
типичными языковыми оборотами, используемыми в деловой сфере.
Лексическая работа проводится путём подбора синонимов, антонимов,
паронимов, «книжных» и нейтральных словоформ; стилистическая –
выполнением правки указанных словосочетаний и предложений.
С этой точки зрения деловые игры (беседы по телефону, «за круглым
столом», пресс-конференции, дискуссии, интервью и т. д.), которые дают
свободу в выборе вариантов речевых образцов, просмотр художественных
и документальных фильмов, видеоуроки требуют постоянной
перегруппировки
языковых
единиц,
способствуют
овладению
стереотипами речевого поведения. Таким образом формируются навыки и
умения в близких и реальных ситуациях, повышается заинтересованность
в учебе и нивелируются факторы, тормозящие развитие способности к
коммуникации. Задания при этом носят проблемный характер,
способствуют активизации пассивного владения языком, развитию
творческой активности и усвоению минимума грамматических
конструкций, составляющих ядро деловой речи.
Методическое пособие по деловому русскому языку для
иностранных студентов V курса технических вузов, созданное на кафедре
украинского и русского языков Института подготовки иностранных
граждан Одесского национального политехнического университета,
состоит из теоретической части, включающей в себя 3 лекции,
посвященные особенностям официально-делового стиля, требованиям по
оформлению документов, деловому этикету, и практической части.
Практическая часть служит цели обучения речевым умениям:
– свободно пользоваться в общении как усвоенными ранее, так и в
данном курсе языковыми структурами и формами;
– хорошо ориентироваться в словарном составе русского
литературного языка, учитывая стилистическую целесообразность и
лексическую сочетаемость;
– грамотно переводить и редактировать деловой текст;
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– правильно составлять наиболее распространённые документы.
В практической части курса на первом этапе проводится
аналитическая
работа
над
оригинальными
текстами
как
административно-канцелярского, так и общественно-политического
характера.
На следующем этапе работы с Пособием основное внимание
уделяется закреплению на письме сформированных в устной речи
навыков и умений. С этой целью представлена серия упражнений, с
помощью которых происходит овладение грамматическим строем языка.
При выборе тем особое внимание обращаем на парадигму
существительных и прилагательных, компаративные конструкции,
использование причастных и деепричастных оборотов. Этот материал
необходим для правильного построения делового высказывания.
Исходя из специфики курса, конечным заданием преподавателя
является научить иностранцев составлению таких документов, с
которыми они сталкиваются независимо от их профессиональной
деятельности. В работе с документом необходимо использовать
формуляры-образцы, предложить сделать перевод или отредактировать
предложенный текст, в котором будут допущены ошибки в сфере
словоупотребления,
грамматики,
нарушена
логическая
последовательность, нормы официальной речи.
Таким образом, изучение официально-делового стиля речи
современного русского языка сводится к тому, чтобы предоставить
иностранным студентам лингвистическое образование, необходимое для
свободного и правильного владения речью в деловой сфере, а также
способствовать развитию общей культуры студента-иностранца.
Стаття присвячена проблемі вивчення офіційно-ділового стиля на
матеріалі методичного посібника з ділової російської мови для студентів
V курсу технічних університетів.
Ключові слова: офіційно-діловий стиль мовлення, ділова російська
мова, документ, мовленнєвий етикет.
The article is dedicated to the study of business communication style of
speech on the basis of business Russian language textbook for students of V th
year of technical universities.
Keywords: business communication style of speech, business Russian
language, document, speech etiquette.
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УДК 37.06:005.33:001.18

Т.Ф. Коляда-Березовська, І. Карлінг,
В. Резванова

ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
АЛГОРИТМ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Наведено результати розробки алгоритму прогнозування
ефективної соціокомунікаційної взаємодії на основі аналітикосинтетичної обробки інформації для прийняття обґрунтованих
об'єктивних рішень в процесі управлінської комунікації.
Ключові слова: алгоритм як модель діяльності, технологія
прогнозування, управлінська технологія, моделювання комунікаційної
взаємодії.
Дослідження особливостей сучасного суспільства, пов’язаних з
впливом високих технологій актуалізують проблему розробки алгоритмів
прогнозування форм соціальної комунікацій та їх розвитку на основі
аналітико-синтетичної обробки інформації, передусім, документованої.
Саме це розуміння покладено в основу спецкурсу „Алгоритми
прогнозування розвитку соціокомунікаційних процесів”, що за суттю є
логіко-інтегруючим
стосовно
циклу
дисциплін
документноінформаційного блоку, а також – пріоритетним напрямом наукових
досліджень, враховуючи ті потенційні проблемні ситуації у майбутній
професійній діяльності, які пов’язані з вирішенням виробничих завдань.
З динамізмом соціальних процесів, проблемою ефективного освоєння
інформаційних ресурсів і технологій управління пов’язані мета і завдання
вищеназваного курсу: формування теоретичних знань щодо проблемного
аналізу, практичних вмінь та навичок побудови й використання
алгоритмів, здатних служити умовою і моделлю плідної фахової
комунікативної діяльності, здійснення прогностичного аналізу соціальних
комунікацій, моделювання толерантної комунікаційної взаємодії як
базової ознаки сучасного етапу цивілізаційного розвитку для
забезпечення ефективної роботи інформаційно-аналітичних центрів,
організацій і установ.
Визначеною даністю є те, що комунікаційний процес є необхідною
передумовою для становлення, формування, розвитку і функціонування
всіх соціальних систем, що забезпечує зв'язок між людьми, між
поколіннями, накопичення й передачу соціального досвіду, його
збагачення, розподіл праці та обмін її результатами, організацію спільних
дій, транслювати культури. Крім того і, перш за все, завдяки адекватній
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комунікації реалізується механізм управління.
З багатьох існуючих різних визначень соціальної комунікації
найбільш дійовим вважається таке: передача інформації, ідей та емоцій за
допомогою знаків, символів; це - процес, який з'єднує окремі частини
соціальних систем одна з одною; механізм, за допомогою якого
управління реалізовано як намір визначати/управляти поведінкою іншої
людини. Ефективність управління зумовлюється прийняттям якісних
рішень. У рішеннях фіксується вся сукупність інтеракційних відносин, що
виникають у процесі трудової діяльності та управління організацією.
Якщо комунікації – свого роду «стиржень», що пронизує будь-яку
діяльність в організації, то прийняття рішень – це «центр», навколо якого
обертається життя організації.
Прийняття ефективних рішень і удосконалення процесу прийняття
обґрунтованих об'єктивних управлінських рішень в ситуаціях виняткової
складності досягається шляхом використання наукового підходу до даного
процесу, зокрема на основі компетентного аналізу інформації і даних та
виважено-аргументованого прогнозу можливих результатів прийняття
рішення.
Відомо, що сучасні управлінські технології дають рекомендації, які,
по-перше, не є однозначними, а по-друге, не дуже успішно реалізуються
на практиці. На наш погляд, така ситуація нормальна для практично всіх
управлінських технологій, оскільки вони apriori не є самодостатніми ані
за обсягами інформації, що враховується, ані за можливостями її аналізу
для конструктивного прогнозу. При цьому ми виходимо з визначення, що
управлінське рішення – це директивний акт цілеспрямованого впливу на
об'єкт управління, заснований на аналізі достовірних даних, що
характеризують конкретну управлінську ситуацію, визначення мети дій, і
що містить програму досягнення мети [2], програму, що ми трактуємо як
алгоритм виважених дій. Ефективність кожного управлінського рішення
значною мірою залежить від виконання і співвідношення зазначених
функцій, як в ході його підготовки, так і на етапі впровадження. З
урахуванням цього управлінське рішення є реальним інструментом
досягнення поставлених цілей. Якість управлінського рішення - це
сукупність параметрів рішення, що забезпечують реальність його
реалізації, і задовольняють конкретного споживача [1].
Як приклад розробки алгоритму прогнозування ефективної
соціокомунікаційної взаємодії наведемо результати здійсненого
студентами в межах курсової роботи аналізу особистісних можливостей /
показників на основі астрологопсихологічних даних, що сприятиме
побудові/формуванню командної діяльності. Як увідні параметри
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зазначимо: з існуючих видів соціальної комунікації у фокусі нашого
дослідження
–
міжособистісна,
зокрема,
група
магістрівдокументознавців гуманітарного факультету нашого університету;
кількість – 10 осіб. Ми свідомі того, що людська індивідуальність нескінченно складне явище, і бажання підсумувати це коротким способом
ілюзорно, тим більше, коли індивідуальності вступають в контакт,
утворюючи якісно новий об'єкт. Але це не означає, що проблему не
можливо розв'язати. Принагідно зазначимо таке. Дослідження та
прогнозування розвитку соціокомунікаційних процесів ґрунтується, з
нашого погляду, на триєдності, 3-Аді таких мислиннєвих операцій, як
«Асоціація––Аналогія––Алгоритм», де асоціація (від лат. assotiatio –
поєднання) – закономірний зв’язок двох або більше психічних процесів
(психічних елементів), що виник в результаті досвіду і, при актуалізації
одного елемента зв’язку, зумовлює прояв іншого; аналогія [analogy] —
логічний висновок, в результаті якого знання про ознаки одного предмета
виникає на основі певної його схожості з іншими предметами, при
використанні асоціацій активізується технологія випереджуючого
сприйняття, або прогностичного. Інакше кажучи, реалізуються
прогностичні здібності нашого інтелекту [4; 54]. Отже, в результаті
дослідження теми було запропоновано такий алгоритм прогнозування
ефективної командної роботи, ґрунтуючись, як було зазначено вище, на
астропсихологічних даних.
1-й крок. Збір даних та їх подальший аналіз щодо групи як цілісної
одиниці: розгляд загальних особливостей, що дозволяють визначити
головні особливості групи, підкреслити основні якості, які повинні бути
взяті до уваги при подальшому детальному аналізі. Загальна
характеристика групи і характер взаємовпливу її учасників дозволяють
отримати панорамне уявлення усієї складності. Вихідним матеріалом для
характеристики групи є діаграми народжень її членів. Як відомо,
дванадцять знаків зодіаку групуються на підставі загальних
характеристик. Перший спосіб - це об'єднання за їхньою природою. Таке
об'єднання називається групуванням відповідно до стихій: вогонь-земляповітря-вода. Розподіл планет у гороскопах членів групи за стихіями задає
основу обліку групи (рис.1):
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Рис. 1 Характеристика групи відповідно до розподілу
за зодіакальними стихіями
2-й крок. Інтерпретація отриманих даних та висновок: у групі
виражена стихія Землі: для групи характерними властивостями є
конкретність, ефективніть, помірна емоційність, що її дії та їхні наслідки
відчутні та прийнятні. Втім, певний брак емоцій, енергії та спілкування
може зробити конкретну дію групи безглуздою і марною. Оскільки 12
знаків зодіаку поділяються також на три групи якостей з чотирьох знаків,
то у кожній групі знаходяться знаки, що визначаються певними
загальними якостями. Кожна група має свій власний спосіб вираження у
житті: кардинальні знаки: подолання, завоювання, усунення; фіксовані
знаки: втілення, концентрація, привласнення; мутабельні знаки:
пристосування, зміна, припущення. І в даному випадку можемо
охарактеризувати групу як власників таких якостей: кардинальна якість
представлена і вказує на схильність до дії, імпульсу, здатності зробити
будь-що. Група енергійна щодо здійснення планів, з ентузіазмом долає
перешкоди і труднощі - без цього вона може швидко втомлюватися і
розшаровувати власну структуру. Тоді вона дозволяє іншим посилювати
та поліпшувати конструкції, які з ретельністю будувала. Отже, як
висновок: що інтегруючий (51%) знак групи – кардинальний знак Козеріг
(рис.2).

Рис. 2. Якісна характеристика групи
3-й крок. Вивчення кожного з членів групи окремо з відповідним
аналізом даних за критеріями: мотивація, емоційність, інтелект, гармонія,
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дійовість та розвиток)
Проаналізувавши сумісність представників групи щодо знаків зодіаку і
структурі енергії кожного з представників групи, можна рекомендувати
керівникові сформувати такі дві команди (табл. 1),
Таблиця 1.
Розподіл групи на робочі команди (1 варіант)
Підгрупа 1
Стрілець

Катерина

Козеріг

Ольга

Підгрупа 2
Скорпіон
Риби
Риби

Дмитро
Людмила
Олександр

У процесі співпраці у кожного з учасників групи підвищуються відчуття
гармонії, вмотивованість, здатність до розвитку, дійовість, інтелект та емоційність.
Представники обох груп при співпраці виявляють творчі здібності та ентузіазм,
тому їм слід/доцільно доручати підготовку проектів, презентацій, створення
рекламних та PR кампаній, підготовку корпоративів та тематичних вечорів.

Решта 5 членів групи більшу результативність виявлятимуть при
самостійній роботі, але якщо представника зодіакального знаку Телець
з'єднати в групі з представниками зодіакального знаку Козеріг або
Близнюки – це буде сприяти плідній роботі. А ось Козерогів і Близнюків
з'єднувати між собою не варто. Ці люди не можу досягти спільного
результату, навпаки - дійти до різних ідей, аж до конфронтації, що
зазначено нижче у таблиці 2:
Таблиця 2.
Розподіл групи на робочі команди (2варіант)
Підгрупа 1
Підгрупа 2
Козеріг
Козеріг
Телець
Телець

Наталія
Ірина К.
Владислава
Ірина Ш.

Близнюки

Валерія

Телець
Телець

Владислава
Ірина Ш.

Не бояться важкої роботи, пунктуальні, терплячі, можуть виконувати свої
обов'язки з ранку до ночі, не бояться одноманітності. Найкращі результати
показують, якщо працюють поодинці. Тримають відстань з підлеглими, ведуть
себе достатньо коректно. З повагою ставляться до начальства. Рекомендовані
види роботи: аналітична робота, підготовка звітів, презентацій, різних
інформаційних матеріалів.

4-й крок. Формулювання рекомендацій: підбір кадрів, потрібно
здійснювати з урахуванням комплексу даних: професійні навички, досвід
роботи, цілеспрямованість тощо, а при плануванні виробничих завдань і
проектів – ще й астрологічну сумісність для досягнення найбільшого
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ефекту при роботі в командах/групах (дані таблиць 1 і 2 ).
Отже, результати аналітичного вивчення предмету курсової роботи
ще раз ілюструють, що сутність інфокомунікаційних технологій, з одного
боку, полягає в тому, що будь-яка технологія може розглядатися як набір
алгоритмів з притаманними певними властивостями, функціональним
наповненням, закономірностями побудови й використання, а з іншого –
інформаційна технологія - універсальний виконавець алгоритмів. Отже,
алгоритм є деякою моделлю діяльності, і в той же час він служить
умовою й засобом оптимізації інфокомунікацій, переважно в процесі
управлінської діяльності.
Список використаних джерел
1. Решетов, І.В. Алгоритм вирішення управлінських завдань та його
застосування в інноваційному процесі [Текст] / І. В. Решетов / / Проблеми
теорії і практики управління. - 2009. - № 11. - С.83-93.
2. Єгоричев, Д.М. Алгоритми прийняття рішень при різних типах
менеджменту [Електронний ресурс] / Д.М. Єгоричев. - Режим доступу:
http://www.elitarium.ru/2007/07/11/algoritmy_prinjatija_reshenijj.html
3. Румянцева, З.П. Менеджмент організації [Текст] / З.П. Румянцева .- М.:
Альфа-прес, 2003 .- 299 с.
4. Коляда-Березовська, Т.Ф., Аналогія–асоціація–алгоритм – 3ада в основі
соціокомунікаційних досліджень [Текст] / Т.Ф. Коляда-Березовська, Л.
Телєгіна // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології
ХХІ століття: матеріали V міжнар.наук.-практ.конф., м. Одеса, 13-15
версн. 2012 р./ під заг,ред. В.Г. Спрінсяна. – О.: Симекс-Принт, 2012. – С.
52-55.
Приведены результаты разработки алгоритма прогнозирования
эффективного социокоммуникативного взаимодействия на основе
аналитико-синтетической обработки информации для принятия
обоснованных объективных решений в процессе управленческой
коммуникации.
Ключевые слова: алгоритм как модель деятельности, технология
прогнозирования,
управленческая
технология,
моделирование
коммуникационного взаимодействия.
The results of the development of an effective forecasting algorithm
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УДК 004.056:061.68

Н.В. Бородіна

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТВОРЕННІ
WEB-САЙТІВ ВНЗ
Метою дослідження є вивчення особливостей веб-сайтів ВНЗ. В
ході даного дослідження було визначено, що обов’язкові елементи, які
повинні бути на сайтах ВНЗ (окрім безпосередньо навчальних та
методичних матеріалів) це: особиста інформація (традиції, досягнення
викладачем та студентів), діалог: можливість коментувати матеріалі
та ставити питання викладачам, насиченість ілюстраціями та
високоякісною графікою, використання новітніх технологій і прийомів
дизайну.
Ключові слова: веб-ресурси, діалог, антропометричність.
Інформаційно-освітні технології сьогодні становляться невід’ємною
частиною процесу навчання. Навчальні заклади намагаються підвищувати
свою конкурентоспроможність на ринку освітніх послух, частиною цього
процесу є обов’язкове представництво свого бренду у віртуальному
просторі. Створення власного електронного ресурсу – це не тільки
можливість «заявити про себе», а це й показати переваги саме цього ВНЗ.
Серед переваг студенти перш за все звертають увагу не тільки на
інформаційне наповнення, але й на загальну концепцію побудови сайту,
тому метою даного дослідження буде визначення, які самі характеристики
повинні бути на сайті ВНЗ на прикладі сайтів філософських факультетів
та кафедр філософії.
1) Особливості побудови веб-ресурсів ВНЗ
Перша та головна функція сайтів ВНЗ – це освітня інформативність. Але
освітню інформацію можуть розміщувати й бібліотеки, тому окрім статей
та методичних рекомендацій доцільно пропонувати відвідувачам
«особисту інформацію», яка б зробила б подачу матеріалу більш
людяною: традиції факультету або кафедри, про самих викладачів та
працівників факультету, бажано також розмістити інформацію про
найталановитіших у навчанні студентів, свіжі кумедні вислови студентів
на парах, «дошку пошани» або публікації о ювілеях викладачів. Але
потрібно пам’ятати, що якщо новини не оновлюються кожного тижня,
краще цей розділ взагалі не заводити.
Доцільно зробити обов’язковими наступні розділи:
1) Загально-інформативний, де розміщується інформація про історію
факультету (кафедри), його керівництво, символіку та традиції.
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2) Методичний. При комплектації цього розділу потрібно пам’ятати, що
це головний розділ сайту, за для цього він насамперед був створений:
щоб полегшити навчання та методичне забезпечення студентів. Особливо
студенті очікують знайти тут наступні матеріали: питання до іспиту, теми
рефератів, приклади практичних завдань.
3) Науковий: розміщується наукові праці викладачів, посилання на
бібліотеки, інформація про конференції (перехресне посилання свіжих
конференцій з розділом «новини»), видання кафедри або факультету та
інше.
Персональні сторінки викладачів, де буде розміщена інформація про
їхні наукові зацікавлення, а також перехрещені посилання на їхню наукову
та методичну роботу(тобто на матеріали з розділів «методика» та
«наука»). Практика свідчить, що студенти часто плутаються у методичних
розділах, але обов’язково сподіваються знайти потрібні матеріали біля
прізвища викладача. Якщо залишити відкритою можливість коментувати
матеріали, то біля прізвищ викладачів дуже швидко з’являються прохання
студентів на зразок: «Не можу знайти питання до іспиту, підкажіть, де їх
шукати».
Також за бажанням керівників кафедр можна додати розділи,
присвячені окремим аспектам кафедральної роботи (як наприклад,
сторінка лабораторії гендерних досліджень Вінницького національного
технічного університету), або розділи присвячені абітурієнтам чи
випускникам.
Діалогічний характер сучасних освітніх технологій вимагає від вебресурсів можливості відкритого дискурсу з відвідувачами: наприклад,
розміщення матеріалів досліджень студентського наукового клубу з
можливістю коментувати ці матеріали, або розділ-форум з дискусійними
темами, які відвідувачі мали б змогу обсудити.
2) Особливості графічного оформлення
Оформлення веб-ресурсів ВНЗ потрібно підпорядкувати ідеї
антропометричності (зручність прийняття інформації). Цей принцип
реалізується через наступні механізми: насиченість ілюстраціями і
високоякісної графікою, використання великого білого простору,
концентрація на обличчях.
3) Формування особливостей сайту
Крім того, що сайт присвячений освітньої діяльності, в ньому повинна
міститись якась неповторна «родзинка» яка б вказувала на специфіку
навчання саме в цьому ВНЗ.
Це може бути:
1)Яскравий футер. Підгрунтя сайту(футер) відображає креативність його
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засновників та увагу до «дрібниць», які перш за все й створюють
враження.
2) Використання іконок розділів, авторів і графічних підказок. Більшість з
цих прийомів не використовується, таким чином сайт здається безликим,
студент не бачить в викладачах тих людей, які заінтересовані в навчанні.
Тому кожен викладач повинен мати свою сторінку, на якої він би вибрав
власну іконку та власну систему графічних підказок для акцентування
уваги на темах, підрозділах та деталях.
5. Використання новітніх технологій і прийомів дизайну: «Списки тегів,
елементи майбутнього Веб 3.0 (замість хмарки тегів)» (на сайтах ВНЗ
взагалі часто не має тегів), «Рисунки» (як приклади вдалого використання
слід зазначити сайти Кафедри Філософії ЛНУ, Філософського Факультету
ХНУ, КФ ВНТУ), «Написи від руки» (КФ ЛНУ), «Особливий стиль
шрифту, наприклад «ретро»» (КФ ЧНУ), «Природничі текстури і фон, що
складається з фотознімків» (цей прийом досить поширений на гарно
зроблених сайтах ФФ та КФ), «Розмовляюча навігація» (не
використовується).
Висновки. В нашому дослідженні ми проаналізували естетичну і логічну
побудову та конкурентоспроможність інформаційних ресурсів веб-сайтів
ВНЗ, та дійшли наступних висновків: більшість сайтів лише частково
реалізують можливості інтернету у освітніх технологіях. Багато цікавих
та корисних прийомів залишаються невикористаними, сайти більш
нагадують книги – тобто не передбачають інтерактивності: коментування
або додавання матеріалів на сайт.
Обов’язкові елементи, які повинні бути на сайтах ВНЗ крім
безпосередньо навчальних та методичних матеріалів:
1) Особиста інформація (традиції, досягнення викладачем та студентів)
2) Діалог: можливість коментувати матеріалі та ставити питання
викладачам.
3) Насиченість ілюстраціями та високоякісною графікою.
4) Використання новітніх технологій і прийомів дизайну: «списки тегів,
елементи майбутнього Веб 3.0 (замість хмарки тегів)», «рисунки»,
«написи від руки», «особливий стиль шрифту, наприклад «ретро»»,
«природничі текстури і фон, що складається з фотознімків»,
«розмовляюча навігація», «яскравий футер», використання іконок
розділів, авторів і графічних підказок.
Целью исследования является изучение особенностей веб-сайтов
вузов. В ходе данного исследования было определено, что обязательные
элементы, которые должны быть на сайтах вузов (кроме
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непосредственно учебных и методических материалов) это: личная
информация (традиции, достижения преподавателем и студентов),
диалог: возможность комментировать материале и задавать вопросы
преподавателям, насыщенность иллюстрациями и высококачественной
графикой, использование новейших технологий и приемов дизайна.
Ключевые слова: веб-ресурсы, диалог, антропометричнисть
In this study it was determined that the required elements that must be on
sites of university (other than direct educational institutions and teaching
materials) are: personal information (traditions, achievements teacher and
students) dialog: an opportunity to comment on the material and ask questions
to teachers, saturation high-quality illustrations and graphics, using the latest
technologies and techniques of design.
Keywords: web resources, dialog, anthropometry
УДК 378.147:51

С.М. Шевченко

ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ДИСТАНЦІЙНОМУ
НАВЧАННІ
Розглянуто актуальність введення у освітній простір України
дистанційного навчання. Визначено навчально-методичне забезпечення
інформатизації освіти. Основний акцент зроблено на питанні про роль
та місце лекції у вищій школі, зокрема, про значення відео-лекції у
дистанційній формі навчання.
Ключові слова: дистанційне навчання;
забезпечення; лекція у вищій школі; відео-лекція.

навчально-методичне

На сучасному етапі питання про необхідність дистанційного
навчання та його ефективність не є дискусійним. Зрозуміло, якщо не
впроваджувати нові освітні технології у навчальний процес вищої школи,
то якість підготовки спеціалістів буде істотно відставати від замовлення
ринку праці. Обсяг інформації невпинно зростає, а самі знання, особливо
технічних дисциплін, швидко «старіють». Тому дистанційні освітні
технології у навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України
одержали інтенсивний розвиток.
Під поняттям «дистанційне навчання» ми розуміємо інтенсивну
самостійну навчально-пізнавальну діяльність суб’єкта з міцною
організаційною та комунікаційною підтримкою тьютора (викладача) та з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій; практично не
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залежить від розташування у просторі та часі [4].
Аналіз психолого-педагогічної літератури та власний педагогічний
досвід дозволив виділити основні фактори, які гарантують успішне
дистанційне навчання. Серед них по значущості виділяємо:
-

якість освітнього контенту;

-

навички самостійної роботи студентів;

-

висока кваліфікація у цьому питанні викладачів;

-

матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.

Перші наші дослідження щодо впровадження дистанційної форми
навчання спонукали нас до змін в організації навчальної діяльності
студентів, а саме, переглянути зміст та якість освітнього контенту [3].
1.

Оптимізація тексту лекцій для читання з монітору.

Більшість викладачів вважають, що чим більше теоретичного
матеріалу представити студенту, тим краще для організації самостійної
роботи. Тому в програмну оболонку включають весь курс лекцій, а то й
підручник. Відкривши таку електронну версію (обсяг – сторінок 75 і
більше), студент втрачає бажання навчатись, його пізнавальна діяльність
зникає.
2. Зацікавлення
наповненням.

студентів

формою

подачі

та

внутрішнім

Є очевидним, що студенти використовують комп’ютер для
спілкування, ігор, розробниками яких є фахівці цієї справи. Щоб
привернути увагу, їх розробки характеризуються яскравістю,
динамічністю, одночасним відображенням різних контентів. Наші
студенти чекають подібного і в наших дистанційних курсах. Тому для
зацікавлення студентів в контент були введені історичні довідки під
назвою «А чи знаєте Ви, що…?», «Кіно про математику»,
«Подорожування математикою»; для консультацій – «Підказка»; для
контролю – «А чи зможете Ви …?».
3.

Доведення значущості навчального курсу.

Для реалізації цього процесу пропонуємо: відео-зустріч з
роботодавцем; відео-зустріч з викладачами інших дисциплін, де
використовується даний теоретичний матеріал; відео-зустріч з
випускниками факультету.
Вважаємо, що формування та розвиток самостійних навичок
навчальної діяльності студента є можливим, якщо у нього (студента) є
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приклад такого наслідування. Лекція як форма навчальної діяльності
з’явилася більше 1000 років тому назад і стала основним елементом
функціювання вищої школи. «Лекція ніколи не загубить свого
центрального положення у всій системі навчання…Живе, вдало сказане
слово має великий вплив на слухача…Нерідко під час самостійного
читання книги її зміст залишається далеким від свідомості, засвоєння є
чисто формальним. Лектор же може знайти нові аспекти переказу, які
дозволять глибше відкрити сутність предмета та його прикладні
можливості» [1].
Тому у дистанційному навчанні особливу роль відіграють відеолекції.
Таким чином, з розвитком дистанційної форми навчання лекція
змінила своє положення, переформувавшись у відео-лекцію з
попередніми функціями та значенням, але й з своїми перевагами [2]:
- можливість вислухати навчальні відомості у зручний час,
звертаючись декілька раз до «проблемних місць»;
- можливість працювати вдома;
- ілюстративний матеріал, який представлено кінофрагментами,
таблицями, сприяє кращому запам’ятовуванню;
- з’являється можливість знайомитися з досвідом досвідчених
викладачів та зберігати його;
- «прозорість»
діяльності
викладача
стимулює
постійно
удосконалювати свої знання та методи;
- усуваються психологічні бар’єри у навчанні внаслідок створення
ефекту індивідуального контакту викладача та студента.
Як підсумок, потрібно відмітити, що викладачі Державного
університету телекомунікацій сприяють розвитку дистанційного навчання
і беруть активну участь у створенні банку відео-лекцій з різних
дисциплін.
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пространство Украине дистанционного обучения. Определено учебнометодическое обеспечение информатизации образования. Основной
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The relevance of the introduction of distance learning to educational
space of Ukraine has been considered. Educational and methodological
support of informatization of education have been defined. The main emphasis
is on the role and place of lectures in higher education, particularly about the
importance of video lectures in distance learning.
Keywords: distance learning; teaching support; lecture in high school;
video lectures.
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С.В. Аверіна

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ
КРОСКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ
СТУДЕНТАМИ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯМИ У КУРСІ
«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ»
Автором представлено підходи до викладання інформаційного блоку
«Кроскультурні комунікації» в структурі курсу «Соціальні комунікації»,
що вивчається на гуманітарному факультеті за спеціальністю
«Документознавство та інформаційна діяльність». Накреслено шляхи
оптимізації розроблених теоретичних та практичних матеріалів.
Ключові слова: кроскультурні комунікації, концепції ділових
культур, професійна культура спеціаліста, міжкультурні розбіжності,
форми міжкультурної взаємодії.
Розширення міжнародних відносин України з іншими країнами,
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поступове входження її в єропейську спільноту вимагає визначення
нових теоретичних та практичних підходів до вивчення проблеми
кроскультурних комунікацій. Інформаційний блок «Кроскультуні
комунікації» в курсі «Соціальні комунікації» є невід`ємною складовою
професійної підготовки студентів, які обрали комунікативноінформаційну спеціалізацію, з урахуванням потреби її реалізації в
конкретній професійній діяльності (комунікаційний менеджмент,
рекламна справа, зв`язки з громадськістю, підприємництво тощо).
Основне завдання – накреслити для студентів, що навчаються за
спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» (ДІД)
шляхи
максимально
ефективного
використання
особливостей
кроскультурних комунікацій в професійній діяльності та ознайомити з
найбільш цікавими розробками в цій сфері.
Основна мета – розвиток професійних навичок, розширення
професійних горизонтів мислення та підвищення рівня професійної
культури спеціаліста з документознавства та інформаційної діяльності.
Наукові знання та практичні навички кроскультурних комунікацій в
області встановлення діалогу між різними діловими культурами є
невід`ємною складовою професійної культури спеціаліста з ДІД.
Десятилітній
досвід
викладання
інформаційного
блоку
«Кроскультурні комунікації» в курсі «Соціальні комунікації» дозволяє
зробити певні висновки:
- по-перше, вивчення теретичних положень особливостей
різних культур вимагає нових підходів до визначення сучасної концепції
ділових культур (моноактивні, поліактивні та реактивні культури);
- по-друге, опрацювання певних практичних технологій в
області кроскультурного порівняння є важливим кроком в отриманні
відповідних навичок в подоланні міжкультурних розбіжностей у
представників різних культур;
- по-третє, відповідно до міждисциплінарної координаціїї слід
розглядати рівні міжкультурної комунікації на підставі знань, отриманих в
курсі «Теорія комунікації» (міжособистісний, груповий, масовий);
- по-четверте, окремої уваги вимагає вивчення форм
міжкультурної взаємодії в контексті кроскультурної комунікації.
Водночас слід зауважити, що практичне знання базових рис
представників різних культур (як і своєї власної) допоможе майбутнім
фахівцям зрозуміти одне одного, оцінити переваги, прийняти певні
національні особливості, які раніше здавалися недоліками.
Створення автором статті методичних матеріалів для проведення
лекційних та практичних занять за темою «Кроскультурні комунікації»
394

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

дозволить зробити перші кроки в формуванні навичок розуміння та
інтерпретації інших культур, пізнання інших людей, розкриття самого
себе в ситуації міжнародного співробітництва та комунікації, прийняття
дивергентності та рівнозначності ділових культур.
Автором представлены подходы к преподаванию информационного
блока «Кросскультурные коммуникации» в структуре курса «Социальные
коммуникации», который изучается на гуманитарном факультете по
специальности «Документоведение и информационная деятельность».
Предложены пути оптимизации разработаных теоретических и
практических материалов.
Ключевые слова: кросскультурные коммуникации, концепции
деловых
культур,
профессиональная
культура
специалиста,
межкультурные противоречия, формы межкультурного взаимодействия.
The author presents an approach to teaching information block "Crosscultural communication" in the structure of the course "Social
Communication", which is being studied at the Faculty of Humanities in
"Documentation and information activities." The ways of optimization
designed by theoretical and practical materials.
Keywords: cross-cultural communication, the concept of business
culture, professional culture specialist, intercultural conflicts, forms of
intercultural interaction.
УДК: 378.14+372

М.Д. Мартенчук

ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ У ВИМІРАХ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЧНОЇ ОСВІТИ:
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ
У статті розкривається сутність творчої особистості
майбутнього фахівця; окреслені загальні принципи творчої особистості.
Проаналізовані поняття «творчість», «творча особистість», «творчі
здібності», «творчий потенціал». В статті розглядаються шляхи
формування творчої особистості в процесі професійного навчання.
Ключові слова: особистість, професіонал, творчість, творча
особистість, професійне навчання.
Формування творчої особистості студента у професійно-технічному
навчальному закладі ми розглядаємо насамперед як процес стимулювання
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творчого ставлення студентів до професійного навчання. Поняття «творча
діяльність фахівця» об'ємно і багатогранно. Недостатньо сказати лише
про те, що воно визначається творчої здатністю особистості молодого
фахівця, його творчої активністю, навичками творчості, тобто
параметрами його творчого потенціалу. Воно визначається також його
темпераментом, характером, волею і іншими особливостями його
особистості.
Творчий потенціал як соціально значуща якість людини є однією з
найважливіших характеристик особистості людини як члена того або
іншого суспільства людей, творчої особистості.
Для розвитку в особистості людини такої якості необхідна гнучка
методологія навчального процесу, що базується на законах психології
освіти і творчості, історичному підході до розвитку науки, техніки і
технології. Це вимагає внесення змін і корекції в концепцію професійнотехнічної освіти освіти.
Ще Іммануїл Кант (більше 200 років тому) помітив, що в науці хід і
процес відкриття можна продемонструвати лише заднім числом. При
цьому подібні демонстрації і звіт про них, як показала практика, не
можуть навчити інших людей робити наукові відкриття. Істина завжди
конкретна, і знання загальних особливостей та теорії творчого процесу в
науці не може сама по собі гарантувати плідну діяльність, так само як,
наприклад, знання формальної логіки далеко недостатньо для того, щоб
мислити логічно.
Зі сказаного випливає, що навчання творчості як спеціального
предмета повинні проводити високо кваліфіковані фахівці, творчо активні
педагоги, що відрізняються наявністю в них у науково-навчальновиховної діяльності домінуючої потреби творчості.
Викладачеві повинен бути переданий у повному обсязі також такий
вид навчання, як керівництво самостійної навчально-пізнавальної,
науково -дослідницької та професійно-практичною діяльністю студентів.
Це людина, яка у змозі реалізувати свої індивідуальні потреби та
можливості, має нетрадиційне самостійне мислення, багатий духовний
світ, уміє пізнавати, бачити навколишнє оточення, створює щось нове,
оригінальне, неповторне.
У контексті цього важливо пам'ятати пораду видатного українського
педагога В. Сухомлинського: «Людина з дитинства повинна пізнавати
іншу людину – її думки, почуття, найтонші та найскладніші порухи душі,
прагнення, поривання...». Як важливо вчителю розпізнати кожну
особистість, допомогти конкретному вихованцю оволодіти майстерністю
складання проекту свого життєвого шляху, а, отже, для цього конче
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потрібно опанувати та реалізовувати на практиці педагогічну діагностику,
яка передбачає вивчення й ідентифікацію індивідуальності кожної
особистості;
проведення
педагогічного
спостереження,
бесід,
анкетування, тестування з метою встановлення добору особистісних
якостей, стилю поведінки, пояснити їй мотиви, прагнення або
передбачити життєвий шлях у майбутньому.
Реалії сьогодення вимагають активізації розвитку особистості
студента в навчально-виховному процесі.
Під впливом корінних суспільно-ідеологічних трансформацій на
межі ХХ–ХХІ століть зросла соціальна роль творчої особистості з
високим рівнем духовності й загальної та професійної культури, що
викликає потребу в формуванні творчої індивідуальності під час
професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах.
Питанням творчої активності студентів і професійно-творчого
саморозвитку майбутніх фахівців присвятили свої праці В. Андреєв,
Д. Богоявленська, Г. Горченко, А. Деркач, В. Зазикін, І. Зайцева,
П. Кравчук, О. Лук, Л. Макарова, Л. Мільто, В. Мухіна, О. Пехота,
Я. Пономарьов, Ю. Фокін, В. Фрицюк, І. Ширшова тощо [1, 34].
Життя з кожним днем висуває нові вимоги до представників так
званої «четвертої влади»: бути компетентним з широкого кола
економічних, політичних, соціокультурних питань; вільно орієнтуватися в
усіх галузях суспільного життя; уміти творчо вирішувати професійні
проблеми, бути готовим до побудови конструктивного творчого діалогу;
володіти культурою професійного спілкування; бути здатним зробити
власний внесок у розвиток суспільства.
На думку російського вченого В. Олешка, «творчість можна
визначати як форму саморозвитку індивіда, розгортання його сутнісних
сил, за мірками свободи, як форму залучення до вищих сенсів буття».
Особистість виходить на нові можливості самовдосконалення і
професійного самовиявлення саме через творчість.
Формуючись як фахівець, студент оволодіває професійними
знаннями, вміннями та навичками. Процес професійного становлення
індивідуальності особистості відбувається на тлі творчості, що є однією з
обов’язкових ознак професіоналізму.
Рівні
актуалізації
творчої
індивідуальності
майбутнього
професіонала пов’язані з проявами таких критеріїв: творча активність,
творча
самостійність,
творча
самоефективність,
самотворення
особистості, самоорганізація творчої самостійності, що передбачає
розвиток інтелектуальної сфери розширення самосвідомості, прагнення
до самовиявлення, самоствердження, самовдосконалення.
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Вільна творча самореалізація особистості є запорукою її успішної
адаптації та інтеграції, здійснення нею свого професійного призначення.
Нереалізованість студентом власної індивідуальності, неповторності,
унікальності є основною причиною уповільнення руху до саморозвитку й
самореалізації в подальшій професійній діяльності.
Розширення
самосвідомості,
як
стверджують
В. Андрєєв,
Д. Богоявленська,
Н. Лейтес,
О. Лук,
А. Матюшкін,
В. Моляко,
Я. Пономарьов, здійснюється через соціальну творчість з метою
самореалізації.
На провідну роль «саморуху», спонтанної творчої активності у
формуванні та самотворенні особистості вказано в дослідженнях
Г. Костюка; вченим розкриті такі важливі механізми саморозвитку та
саморегуляції, як самооцінка, образ «Я».
У теорії творчого саморозвитку В. Андрєєва зазначено, що творчі
здібності студентів у навчально-творчій діяльності проявляються в
допитливості, інтересі, відчутті захопленості, емоційному підйомі,
прагненні до творчих досягнень, до лідерства, до отримання високої
оцінки, особистої значущості, творчої діяльності, самоосвіти,
самовиховання.
Важливою метою розвитку і самовдосконалення особистості
професіонала є формування творчої індивідуальності; «творча людина –
за словами В. Клименка, – зрячий серед сліпих» [2, 13]. Сприяння
самореалізації, самовиявленню, самоствердженню студентів є стимулом
до підсилення їх віри у власні можливості й перспективи, що надзвичайно
важливо для професійного становлення кожної особистості майбутнього
фахівця.
Отже, дослідження проблеми формування творчої індивідуальності
майбутнього професіонала тісно пов’язане з урахуванням критеріїв її
актуалізації, серед яких – творча активність, творча самостійність, творча
самоефективність, самотворення особистості, самоорганізація творчої
самостійності, розширення самосвідомості, прагнення до самовиявлення,
самоствердження, самовдосконалення, що здатні стимулювати й
регулювати творчу діяльність особистості.
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В статье раскрывается сущность творческой личности будущего
профессионала; очерчены общие принципы творческой личности.
Проанализированы понятия «творчество», «творческая личность»,
«творческие способности», «творческий потенциал». В статье
рассматриваются пути формирования профессиональной личности в
процессе профессионального обучения.
Ключевые слова: личность, профессионал, творчество, творческая
личность, профессиональное обучение.
The article reveals the essence of future creative professional, outlined
the General principles of the creative personality. Analyzed the concept of
"creativity", "creative personality", "creativity", "creative potential". In article
ways of formation of professional identity in the process of professional
training.
Keywords: personality, professional, creativity, creative personality,
professional training.
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Т.А. Лугова, М.Г. Якубовська

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ З
ДОКУМЕНТАМИ НА КАФЕДРАХ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
В статті розглядаються комп’ютерні та Інтернет-технології для
автоматизації роботи з документами на кафедрах вищих навчальних
закладів, аналізуються перспективи їх впровадження з огляду на
специфіку кафедральної документації.
Ключові слова: вища освіта, кафедральна документація,
автоматизація роботи з документами, комп’ютерні технології,
Інтернет-технології, хмарні технології, електронний органайзер
куратора, електронна база методичних матеріалів.
Кожний освітній заклад являє собою складний багаторівневий
організаційний комплекс з багатьма управлінськими рівнями: управління
навчальним закладом (ректорат та Вчена рада університету), управління
факультетом (деканат, Вчена рада факультету), управління кафедрою
(професорсько-викладацький та навчально-допоміжний колектив),
персональний менеджмент (викладачі та студенти). Закон України «Про
освіту» визначає кафедру як базовий структурний підрозділ вищого
навчального закладу, що проводить навчально-виховну і методичну
діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій
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чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та
науково-технічну діяльність за певним напрямом. Тож оптимізація та
автоматизація документаційної роботи кафедри як важливої первинної
ланки вищого навчального закладу видається вельми актуальним.
Важливими складовими інформатизації сучасної освіти є
використання багатого спектра комп’ютерних та Інтернет-технологій,
адже це стає умовою її входження у глобальний освітньо-інформаційний
простір, запорукою якості та конкурентоспроможності.
Треба констатувати, що автоматизація роботи підприємств та
установ різних галузей, зокрема й освітньої, є однією з гарячих тем, що
обговорюються у наукових колах на перетині документознавства,
менеджменту та програмування. Науковцями розглядались методологічні
основи розробки та використання автоматизованих систем управління
документами, обґрунтовувались особливості побудови сучасних
документально-інформаційних систем з використанням хмарних
технологій, аналізувалась еволюція систем електронного документообігу
підприємств. Розглядались різні аспекти документаційного забезпечення
ВНЗ: історіографія, становлення та розвиток, технології реалізації
електронного документообігу, особливості в умовах болонського процесу,
документаційного забезпечення якості управління. Вивчались проблеми
автоматизації
бібліотечно-інформаційних
процесів
ВНЗ
[7],
характеризувались інформаційні технології в освіті. Багато праць
присвячено вивченню інформаційних технологій створення документнокомунікативного середовища у сфері вищої освіти. Втім, до тепер відсутні
фундаментальні дослідження про сутність, види, проблеми та
перспективи застосування інформаційних технологій у практику
документаційної роботи кафедр вищих навчальних закладів.
Для створення освітньої автоматизованої системи обліку всіх
управлінських функцій закладів вищої освіти, зокрема, керування їх
документаційними системами та потоками, вже сформована нормативнозаконодавча база, що складається із Законів України «Про освіту», «Про
вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про Національну
програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми
інформатизації», .Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» , Положення про порядок
здійснення інноваційної освітньої діяльності, Постанов КМУ «Про
створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти», «Про
Державну національну програму «Освіта», Наказу МОН «Про
затвердження Положення про студентські квитки державного зразка, указ
Президента України «Про заходи щодо вдосконалення системи вищої
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освіти» тощо.
Важливим нормативно-організаційним підґрунтям впровадження
новітніх технологій у документаційну роботу ВНЗ є формування під
егідою МОН України Єдиної державної електронної бази з питань освіти
(ЄДЕБО) ¾ автоматизованої системи збирання, верифікації, оброблення,
зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів
та отримувачів освітніх послуг в Україні [3]. Адміністратором цієї бази є
державне підприємство «Інфоресурс», що належить до сфери управління
МОН. До ЄДЕБО звертаються під час виготовлення документів про освіту
державного зразка, документів про вчені звання та наукові ступені,
ліцензій на надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію,
студентських квитків. Останні являють собою електронні документи, що
містять персональні дані про студента вищого або професійно-технічного
навчального закладу, що складаються на підставі замовлення на створення
квитків та виготовлення їх карток, відтворені на пластикових картках
встановленого зразка, та можуть бути використані для електронної
ідентифікації особи, підтвердження права на пільгу та як платіжні
інструменти, створені за допомогою спеціалізованого програмного
забезпечення та внесені до інформаційних ресурсів ІВС «ОСВІТА» та
ЄДЕБО [9]. При цьому у разі збирання персональних даних про фізичних
осіб – учасників освітнього процесу забезпечується отримання їхньої
згоди на обробку відповідних даних в Єдиній базі. Втім, робота з Єдиною
базою належить до прерогативи вищого рівня, адже відповідальність за
внесену інформацію покладається на керівника навчального закладу . В
Єдиній базі на кожен тип дій щодо студентів формуються окремі накази
(відрахування, переведення тощо), де фіксується різноманітна інформація:
списки студентів, про зміну ПІБ студентів, переведення на курс або з
іншого навчального закладу, поновлення з іншого навчального закладу,
повторне навчання, відрахування, закінчення навчання, про допуск до
повторної атестації, про продовження навчання тощо.
У дослідженні новітніх технологій в освіті важливо розрізняти
електронні веб-орієнтовані системи керування навчанням або електронні
платформи дистанційного навчання, віртуальні навчальні середовища
(такі, як система Moodle, ATutor, ILIAS тощо) та програми автоматизації
власне документаційної роботи закладів вищої освіти. Аналіз
представлених у мережі Інтернет програмних платформ автоматизації
роботи ВНЗ (російських розробників: «Електронна вчительська», «ERPГалактика. Управління ВНЗ», «БИТ: АВРОБУС», «ПитерСофт:
Управление процессами» для ВНЗ, «Электронный документооборот – со
студенческой скамьи!»; українських: «ПС-Студент-Web», АСУ «ВНЗ»; та
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казахських: «ЕДО-ВУЗ» тощо) дає можливість констатувати, що вони
мають за мету створення консолідованої звітності і можливості глибокого
оперативного аналізу або освітнього моніторингу. На основі отриманих
таким чином статистичних даних відповідальні працівники міністерства
будують аналіз за різними критеріями в питаннях вищої освіти та
планують заходи по реформуванню вищої школи [29]. Означені програми
діють на платній основі та потребують проведення тренінгів персоналу
для роботи з ними. Більшість з цих програм орієнтована на створення
цілісної системи «МОН ¾ Ректорат ¾ Деканат», при цьому діяльність
такої важливої ланки, як кафедра ВНЗ, окремо не розглядається та не
розробляється. Можливо тому, що на кафедрі документообіг здійснюється
невідривно від університетського.
В Одеському національному політехнічному університеті впроваджено
програму автоматизації кадрової роботи «ONPUdoc: Управління
документами», що створює автоматизоване робоче місце працівника
кадрової служби, але не поширюється на всі облікові функції
університету, і відповідно не стосується роботи кафедр. Нажаль,
незважаючи не те, що на кафедрах є доступ до мережі Інтернет,
використовується лише електронна пошта. При цьому не створено базу
розсилки для всіх структурних підрозділів та взаємодії між ними в онлайн режимі. Це призводить до затримок інформації та її старіння.
Крім того документаційна робота на кафедрі має свої особливі риси.
Це безпосередня робота зі студентами та робота з різноманітною
первинною документацією: навчальною (журнали відвідування, відомості
успішності студентів тощо), науково-методичною (плани навчальних
дисциплін, конспекти лекцій та практичних занять, методичні
рекомендації, контрольні та тестові завдання, екзаменаційні білети,
підручники та навчальні посібники, звіти з наукової та науковометодичної роботи викладачів і таке інше), виховною (плани та звіти
виховної роботи кураторів академічних груп, списки груп з контактними
даними, записи стосовно виховної роботи у гуртожитках), організаційною
(розклади занять, анкетні дані для замовлення дипломів, звіти та
щоденники практики, звіти роботи магістрів), організаційною
(навчальний план кафедри, календарні індивідуальні плани роботи
викладачів, звіти, накази щодо закріплення тем кваліфікаційних робіт та
наукових керівників бакалаврів, спеціалістів та магістрів, накази щодо
закріплення на практику студентів, доповідні та службові записки за
запитами проректорів, керівників інших структурних підрозділів тощо),
охорони праці (журнали первинних, планових та позапланових
інструктажів), акредитації спеціальності. При цьому кожен з перелічених
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документів висуває перед працівниками кафедри конкретні завдання, що
потребують своєчасного рішення. Тому для керування численними
документаційними потоками кафедри доцільно застосовувати окреме
спеціальне програмне забезпечення.
Враховуючи, що виконання більшості кафедральних документів має
надзвичайно чіткі обмеження у часі, можна припустити, що для
оптимізації роботи кафедри доцільно впровадити програмипланувальники, - органайзери, «менеджери завдань» або так звані «таймменеджери». Ринок таких комп’ютерних програм не лише надзвичайно
багатий, але й постійно оновлюється. В Інтернеті пропонуються у
платному доступі такі програми, як [34]: illQuick Online, Tenrox Timesheet,
Replicon, MinuteHound, The LeaderTask electronic organizer; у вільному або
демонстраційному доступі: Мініплан, Microsoft OneNote, Evernote, Google
Keep, GTD, Do Less, MindMap тощо (можливості використання останньої
для роботи кафедр ВНЗ розглянуті нами в окремій статті [22]). Ці
програми є потужними інструментами по самоорганізації роботи
викладачів, адже дають можливість бачити всі операції в поточному
режимі, спланувати робочий день, керувати проектами, зберігати
необхідні документи на хмарних серверах та синхронізувати доступ до
них між усіма пристроями (домашнім персональним комп’ютером
викладача, його телефоном, планшетом тощо), аналізувати завдання будьякої складності, представивши їх перед собою візуально. Деякі програми
(наприклад, The LeaderTask) можуть бути одночасно планувальниками,
менеджерами файлів і паролів, телефонною та адресною книгою і
календарем, давати можливість бачити завдання протягом місяця, тижня
чи дня. В них можна повернутися до нотаток, зроблених раніше, і внести
будь-які зміни, встановити нагадування, або ж пов'язати з іншими подіями
календаря. Більшість з програм-органайзерів дуже легкі в освоєнні і
використанні.
Так, у межах виконання магістерських досліджень на кафедрі
документознавства та інформаційної діяльності (ДІД) ОНПУ був
розроблений та успішно впроваджений у практичну діяльність
електронний органайзер куратора академічної групи «OR_ganizer», що
являє собою зручну інтуїтивно зрозумілу web-орієнтовану платформу (в
online та offline режимі), максимально адаптовану до умов роботи свого
власника і покликаного бути помічником і асистентом у роботі з обліку
даних про студентів, контролю їхньої успішності, планування виховних
заходів та виконання завдань.
Органайзер куратора розроблений на основі електронних таблиць
Microsoft Office Excel з гіперпосиланнями на необхідні ресурси мережі
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Інтернет та елементами електронного органайзера Google Календар, в
якому є функції створення повторюваних події (наприклад, дні
народження студентів, кураторські години і таке інше), та нагадування
про них, що можуть бути надіслані на електронну пошту куратора та
студентів, або показуватись спливаючим вікном.
«OR_ganizer» містить такі інформаційні блоки: «про студентів»
(списки груп, контактні дані, гіперпосилання на сторінки студентів у
соціальних мережах та електронну пошту, а також відомості про
студентів, що мешкають у гуртожитках), «навчання» (календарний графік
навчання та здійснення контролю, розклади занять студентів та куратора,
поточні відомості успішності студентів, графіки чергувань тощо),
«виховання»
(кураторські
години,
електронний
календар
університетських, кафедральних та внутрішніх групових заходів з
функціями менеджера задач та нагадування подій), «документація» (план
та звіт роботи куратора, інструктажі), «нормативно-правова база роботи
куратора» (Положення про роботу куратора академічної групи, посилання
на актуальні ресурси законодавчих та нормативно-правових актів, знання
яких допоможе академнаставнику бути юридично захищеним),
«методика» (посилання на цікаві ресурси з методичною літературою про
виховання у вищій школі для планування та проведення заходів з
національно-патріотичного,
інтелектуально-духовного,
естетичного,
фізичного,
трудового,
громадянсько-правового,
морального
та
екологічного виховання), «психологія» (соціометричні тести для
визначення рівня згуртованості групи та виявлення міжгрупових відносин
з метою їх покращення).
Типовими проблемами в документаційній роботі багатьох сучасних
закладів є зростання обсягів документованої інформації, її дублювання,
розсіяння по носіях (паперових та електронних), складність здійснення
оперативного пошуку, старіння та втрата даних. Все це висуває гостру
необхідність у створенні «web-based» консолідованого сховища даних,
доступ до якого відкритий у будь-який час з будь-якого комунікаційного
пристрою. У практиці роботи можна застосовувати такі програмні
продукти, як MyTaskHelper.ru, Paradox Data Editor, phpMyAdmin, EMS SQL
Manager Lite for InterBase and Firebird тощо. Так, науково-методичну роботу
кафедри можна оптимізувати за допомогою створення реляційної бази
методичних матеріалів кафедри на файлових хостингах хмарного
зберігання та резервного копіювання файлів Яндекс-Диск або GoogleДиск. Останній є, на нашу думку, більш перспективним для освітньої
галузі, адже він синхронізується з системою Google Академія (англ.
Google Scholar), яка забезпечує повнотекстовий пошук наукових
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публікацій всіх форматів і дисциплін (індекс Академії Google включає в
себе більшість рецензованих онлайн журналів Європи та Америки
найбільших наукових видавництв), та в якій представлена система
моніторингу публікаційної активності викладачів інститутів та кафедр.
Онлайн-база даних НМЗ кафедри стане своєрідною інформаційною
платформою для онлайн доступу до робочих (що включають і такі, що не
публікуються для студентського загалу) методичних матеріалів викладача,
що полегшить процедуру їх постійного оновлення, а можливість
ознайомлення з матеріалами колег зміцнить міждисциплінарні зв’язки,
забезпечить постійне засвоєння передового педагогічного досвіду,
формуванню власного творчого почерку в педагогічній діяльності, дасть
можливість створення спільних проектів, може стати плідним підґрунтям
для складання методичного посібника з організації виховної роботи у
вищій школі. Інформаційна база даних, створена у програмі Microsoft
Excel, дає можливість не лише побачити номенклатуру навчальнометодичних та наукових матеріалів кафедри, а й здійснювати їхній
багатоаспектний аналіз: кількість видань, спрямування за спеціалізаціями,
авторство, рік видання, тощо. На основі цієї бази даних можна формувати
динамічні звіти про кількість методичних розробок та наукових праць
викладачів за певний період часу. Ця інформація може лягти в основу
кафедрального рейтингу викладачів.
Важливою основою для впровадження нових інформаційних технологій у
методичну роботу кафедр можна вважати створення онлайн-бібліотеки
електронних видань на базі наукової бібліотеки університету. Цю роботу
варто поглиблювати та розширювати з метою оптимізації документних
комунікацій викладачів, кафедр та університетів.
Таким чином, інструментальною основою сучасного управління
документацією з організаційної, навчальної, науково-методичної та
виховної роботи кафедр ВНЗ є впровадження інформаційної
консолідованої системи підтримки управління університетом взагалі та
його структурних підрозділів, зокрема. Застосування web-орієнтованих
програм-органайзерів та хмарних технологій зберігання та копіювання
документних даних закладів вищої освіти дає ряд переваг: по-перше,
хмарні технології вирішують проблему використання дорогих ліцензійних
продуктів для робочих стаціонарних комп’ютерів, уможливлюють
використання пропонованих програм на персональних мобільних устроях
(наприклад, на «планшеті завідувача кафедри» або «мобільному офісі
співробітників»); по-друге, легкість використання багатьох програморганайзерів дозволяє вирішувати проблеми подолання опору персоналу
нововведенням та відсікає необхідність заснування ІТ-підрозділу при
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реалізації програми або окремого проекту; спрощують та оптимізують
життєвий цикл (впровадження, документаційний супровід, контроль,
розвиток, зворотній зв’язок, оцінка) проектів ВНЗ та його структурних
підрозділів.
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В статье рассматриваются компьютерные и Интернеттехнологии для автоматизации работы с документами на кафедрах
высших учебных заведений, анализируются перспективы их внедрения с
учетом специфики кафедральной документации.
Ключевые слова: высшее образование, кафедральная документация,
автоматизация работы с документами, компьютерные технологии,
Интернет-технологии, облачные технологии, электронный органайзер
куратора, электронная база методических материалов.
The article deals with computer and Internet technologies to automate
work with documents in the departments of higher educational institutions and
analyzes the prospects for their implementation with consideration of the
specificities of the Department documentation.
Keywords: higher education, the documentation, automation of work
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with documents, computer technology, Internet technology, cloud computing,
electronic organizer curator, electronic database of teaching materials.
УДК 378.147

Л.Н. Пронина

МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы применения
ИКТ на занятиях по русскому языку с иностранными студентами.
Применение компьютерных технологий позволяет оптимизировать
учебный процесс, повысить мотивацию студентов, разнообразить
формы и методы обучения.
Ключевые слова: информационно - коммуникационные технологии
(ИКТ), мотивация, личностно-ориентированный подход.
Стремительное внедрение информационных процессов в различные
сферы жизни требует разработки новой модели системы образования на
основе современных информационных технологий. Информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) – это не только новые технические
средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к
процессу обучения и воспитания.
В последнее время всё больше и больше педагогов-практиков
приходят к выводу о необходимости сочетания компьютерного обучения с
развивающими методами обучения, которые повышают эффективность
усвоения материала студентами, способствуют активизации мышления
обучаемых, позволяют работать наиболее продуктивно и усиливают
взаимосвязь студента и преподавателя.
Применение ИКТ повышает познавательную активность и
способствует формированию положительной мотивации обучаемых, т.к.
создаются условия:
максимального
учёта
индивидуальных
образовательных
возможностей и потребностей студентов;
- широкого выбора содержания, форм, темпов и уровней проведения
учебных занятий;
- раскрытия творческого потенциала обучаемых;
- освоения студентами современных информационных технологий.
Формирование учебной мотивации всегда было важной проблемой.
Сейчас актуальность обусловлена обновлением системы образования,
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преобладанием деятельностного подхода к приобретению знаний и
познавательных интересов, самостоятельным получением знаний. А
чтобы самостоятельно получать знания, студент должен иметь стойкую
учебную мотивацию. ИКТ позволяют построить образовательную
систему таким образом, чтобы студент стал активным и равноправным
участником учебной деятельности, самостоятельно открывающим новые
знания. При этом преподаватель становится его помощником.
Компьютер, интерактивная доска, видео- и аудио- устройства,
Интернет значительно облегчают труд преподавателя. Их использование
возможно на любом этапе учебного процесса:
1)
при изложении нового материала – визуализация знаний
(демонстрационно-энциклопедические программы; программа
презентаций Power Point);
2)
при закреплении программного материала (тренинг –
разнообразные обучающие программы);
3)
в системе контроля и проверки (тестирование с оцениванием).
Занятия с применением ИКТ становятся более насыщенными и
наглядными, ускоряется процесс восприятия и запоминания информации
благодаря использованию цвета, анимации, схем, звука, трёхмерной
графики и т.д. Очень важно и то, что на таких занятиях студент может
работать в индивидуальном режиме, т. е. регулировать не только темп, но
и объём излагаемого материала, получать из базы данных
дополнительную информацию.
Но, с другой стороны, есть и сложности. Фрагментарное
использование видео-отрывков или иллюстраций, отдельных заданий на
занятии не приносят нужных результатов. Только системное
использование ИКТ позволит повысить мотивацию к обучению у
студентов.
Преподавателю, использующему ИКТ на занятиях по русскому языку,
не следует забывать, что в основе любого учебного процесса лежат
педагогические технологии. ИКТ должны не заменить их, а помочь быть
более результативными. Они позволяют оптимизировать работу
преподавателя, чтобы учебный процесс стал более эффективным.
Информационные технологии призваны разгрузить преподавателя и
помочь ему сосредоточиться на индивидуальной и творческой работе, т.
е. осуществить личностно-ориентированный подход к обучению
разноуровневых обучающихся, учитывая особенности каждого студента.
Учебный процесс в этом случае направлен на развитие логического
мышления и самостоятельности, что является преимуществом в условиях
новых образовательных стандартов.
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В заключение можно сделать следующий вывод: использование
новых информационных технологий расширяет рамки образовательного
процесса, повышает его практическую направленность. Растёт мотивация
студентов, что способствует активизации их познавательной деятельности
в процессе работы с информацией.
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підвищити мотивацію студентів, зробити різноманітними форми та
методи навчання.
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Article is devoted to the problem of computer technology implementation
during Rissian language studies and shows that computer technology
implementation allows to optimize the process of education, to raise student’s
motivation and to diversify the forms and methods of instruction.
Keywords: informational communicative technologies, motivation,
personal oriented approach.
УДК 378.147(007.2)

Л.В. Печкурова, Р.И. Ус

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
РЕФЕРИРОВАНИЮ И АННОТИРОВАНИЮ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
В
статье
рассмотрены
основные
принципы
обучения
реферированию и аннотированию иностранных студентов. Определено
место реферирования в системе занятий по русскому языку. Описано
разработанное с учётом перечисленных положений учебное пособие по
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реферированию.
Ключевые слова: аннотирование, реферирование, научный текст,
иностранные студенты, организация обучения.
Качество подготовки высококвалифицированных специалистов во
многом зависит от того, насколько успешно они владеют русским языком
как средством учебного профессионального общения. Это настоятельно
требует создание моделей описания и представления знаний научного
стиля русского языка, соответствующих дидактическим целям. Это
означает необходимость обращения к научному тексту как основной
единице обучения.
В последнее время письменная форма коммуникации становится все
более важной. В связи с этим иностранным студентам все чаще
приходится прибегать к письменной форме речи. Следовательно,
проблема обучения иностранных студентов созданию письменных работ
разных жанров является одной из важнейших методических задач.
Формирование умений реферирования и аннотирования происходит
на старших курсах, когда иностранные студенты владеют русским языком
в такой степени, которая позволяет им свободно оперировать с исходным
текстом. Студенты знакомятся с реферированием учебной литературы как
одним из видов переработки текста, обеспечивающим извлечение из
текста информации в соответствии с имеющейся коммуникативной
задачей.
Справиться с возросшим информативным потоком, представленном
в письменной форме, помогает владение навыками переработки и
свертывания информации, представленной в исходном тексте.
Исходя из нашей практики обучение чтению литературы по
техническим специальностям, мы знаем, что даже студенты старших
курсов часто не в состоянии извлечь из текстов полную и правильную
информацию. Поэтому очень важна информационно-аналитическая
обработка текста на занятиях по русскому языку уже на первых курсах. В
процессе работы над текстом подразумевается деление его на смысловые
части, абзацы, единицы.
Важно отметить, что обучение реферированию научного текста
требуют разработки последовательной системы заданий по сжатию
информации и умению использовать эти синонимические эквиваленты
при передачи содержания текста первоисточника.
Обучение реферированию производится на материале аутентичных
текстов научно-технического профиля. В них должны прослеживаться
последовательность в рассуждении и доказательстве, причинно411
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следственные отношения между различными понятиями, общенаучные
приёмы познавательной деятельности. Все тексты, применяемые на
занятиях по реферированию, должны содержать основные структурносмысловые блоки, необходимые для составления реферата: введение,
формулировку проблемы, способы и методы решения поставленной
задачи и выводы.
В свою очередь реферат имеет собственную структуру и речевые
средства его оформления (реферативные клише, реферативные
конструкции), соответствующие данному жанру. Во вступлении
сообщаются сведения о названии, авторе, месте и времени опубликования
статьи, её тема и проблема, перечисляются вопросы, рассматриваемые в
ней. Фактически вступление содержит аннотацию статьи, поэтому
целесообразно обучать студентов написанию аннотации перед обучением
реферированию.
В
основной
части
передаётся
содержание
первоисточника. В заключении формулируются выводы, сделанные
автором исходного текста. Реферативные конструкции, используемые для
оформления реферата, служат средствами связности создаваемого текста
реферата. Реферативные конструкции изучаются при изучении
аннотированию и расширяются и активизируются в процессе работы над
рефератом. Учитывая сложность реферата как речевого произведения,
студенты работают поэтапно, переходя от изучения реферативных
конструкций в предложениях, в готовых рефератах к построению
собственных предложений и далее к репродукции и самостоятельной
продукции частей реферата и текста реферата в целом.
Воспроизведение
информации
прочитанного
текста
при
определенной степени переработки и сжатия его структуры как
содержательной, так и языковой, является задачей, которую выполняют
репродуктивные жанры письменной речи.
Можно утверждать, что именно реферирование и аннотирование
являются одним из наиболее важных видов работы для иностранных
студентов неязыковых специальностей.
По
мнению
многих
специалистов,
формирование
и
совершенствование умений смысловой обработки текста при
реферировании и аннотировании положительно воздействует на
совершенствование умений в чтении.
Письменная фиксация реферативного текста способствует
упорядочению устной речи.
Кроме того, обучение реферированию и аннотированию является
эффективным
средством
совершенствования
лингвистической
компетенции иностранных студентов, так как свертывание текста требует
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осуществления лексико-синтаксических трансформаций, при выполнении
которых у студентов вырабатываются свобода оперирования различными
языковыми средствами, умения выбора языковой формы, адекватной
коммуникативной задаче и ситуации общения.
Знание основ реферирования и аннотирования позволяет быстро
ориентироваться в литературе по специальности.
Проблеме обучения написанию рефератов и аннотации посвящено
“Учебное пособие по реферированию научного текста”, созданное
коллективом кафедры украинского и русского языков ОНПУ.
Основная задача учебного пособия состоит в том, чтобы научить
анализировать научный текст, сформировать у иностранных студентов
навыки компрессии информативного содержания и языковой формы при
составлении вторичных научных текстов (аннотации, рефератов),
способствовать развитию навыков самостоятельного поиска научной
информации, как основы научной и профессиональной деятельности.
Пособие состоит из двух блоков, каждый из которых содержит
лингвометодический
материал,
направленный
на
реализацию
поставленных задач.
Первый блок – Понятие стиля языка. Характеристика научного
стиля – вводит теоретические аспекты изучаемого студентами на
протяжении предшествующих лет научного стиля речи, а также
знакомство с основными его жанрами.
Второй блок – Обучение реферированию – обучает практическим
навыкам интерпретации текстового материала и включает в себя
следующие темы и подтемы:
•Синтаксическая трансформация текста.
•Реферирование научного текста.
-Реферат-обзор;
-Информативный реферат;
-Реферат-резюме.
Пособие содержит большой текстовой материал, источником
которого являются учебники и учебные пособия, научные статьи,
монографии.
Коллективом авторов создается Приложение, которое содержит
большое количество дополнительных текстов для аудиторной и
самостоятельной работы студентов.
К отдельным заданиям по синтаксической трансформации текста,
аннотации, реферату-обзору, информативному реферату, рефературезюме разработаны Ключи.
При работе с Пособием на этапе введения нового материала
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большая роль отводится преподавателю, который не только разъясняет, но
и координирует работу в группе, подвергая проверке пошаговое
выполнение заданий. Основная задача преподавателя на этом этапе –
внедрить в сознание студентов необходимость придерживаться
определенного алгоритма при работе с текстом с целью создания
вторичного документа. В дальнейшем студенты могут выполнять многие
виды заданий самостоятельно, опираясь на полученные знания.
Таким образом, обучение реферированию имеет важное значение
при обучении языку специальности. Кроме обучающей ценности,
реферирование имеет контролирующее значение, так как правильно
написанный реферат говорит о более совершенном владении
иностранным
студентом
русским
языком.
Поэтому
именно
сформированность умений реферирования контролируется нами на
модульных контролях и на государственном экзамене по русскому языку.
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have been considered in the article. The role of review in the system of the
Russian language classes has been also determined. Text-book in review taking
into account all the mentioned principal propositions has been described.
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Е.В. Иванова, Н.В. Тумбрукаки

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК РЕСУРС САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В
статье
рассмотрены
возможности
использования
информационно- коммуникативных технологий в процессе обучения
русскому языку как иностранному, обозначены дидактические задачи
занятий по русскому языку как иностранному, охарактеризованы виды
работ, способствующие эффективному усвоению фонетических,
лексических, грамматических аспектов изучаемого языка.
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии,
электронные средства, мотивация, коммуникативная компетентность,
языковая деятельность, личностно-ориентированный подход.
Эффективность модернизации высшего образования зависит от
многих факторов и условий, ориентированных на выявление резервных
возможностей качества подготовки компетентного конкурентоспособного
специалиста. Среди сложившихся форм и методов обучения иностранных
студентов в вузе все большее значение приобретает самостоятельная
работа обучающихся. Актуальность совершенствования самостоятельной
работы обусловлена современными требованиями к подготовке
специалиста, способного активно использовать свои информационнопознавательные компетенции в послеобразовательной деятельности.
Сегодня в высших учебных заведениях оптимизация учебного
процесса происходит главным образом в трёх направлениях:
-разработка новых методов и приёмов обучения;
-внедрение в практику преподавания различных видов ИКТ;
-внедрение новых форм организации учебного процесса (повышение
роли самостоятельной работы обучащихся во внеаудиторное время).
В настоящее время мощным средством повышения эффективности и
совершенствования организации самостоятельной работы иностранных
студентов при изучении русского языка как иностранного являются
информационно-коммуникативные технологии. Отличаясь высокой
степенью
интерактивности,
информационные
образовательные
технологии способствуют созданию оптимальной учебно-познавательной
среды, обладают большим набором средств коммуникации. Это не только
электронная почта и обмен вложенными файлами с преподавателем, но и
форум, чат, обмен личными сообщениями, ведение блогов и т.д.
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Вопрос использования ИКТ на занятиях русский как иностранный
рассматривается прежде всего как дидактическое обеспечение занятия.
Компьютер как средство обучения, раскрывая резервы учебного процесса
и личности студентов, расширяет дидактические возможности
преподавателя,
облегчает
труд
педагога,
способствует
его
рационализации за счёт высвобождения учебного времени для
творческих видов работ. Используя информационные ресурсы сети
Интернет, можно, интегрируя их в учебный процесс, более эффективно
решать целый ряд дидактических задач:
а) формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя
материалы сети разной степени сложности;
б) совершенствовать умения восприятия иноязычной речи на слух на
основе аутентичных звуковых текстов сети Интернет, а также
подготовленных преподавателем текстов;
в) совершенствовать умения монологического и диалогического
высказывания на основе проблемного обсуждения;
г) совершенствовать умения письменной речи, участвуя в подготовке
рефератов, сочинений и переписки в процессе совместной деятельности
партнеров;
д) совершенствовать лексико-грамматические навыки путем
тренировки при помощи программ, игр, тестов.
Компьютерные обучающие программы имеют целый ряд
преимуществ перед традиционными методами обучения. Они позволяют
тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в
различных комбинациях; помогают осознать языковые явления,
формировать лингвистические способности, создавать коммуникативные
ситуации; автоматизировать языковые и речевые действия; а также
обеспечивают возможность учёта ведущей репрезентативной системы,
реализацию
индивидуального
подхода
и
интенсификацию
самостоятельной работы иностранного студента.
При семантизации новой лексики можно использовать графические
возможности компьютера. Демонстрация видеороликов с последующим
их обсуждением позволяет воспринимать аутентичную речь, расширять
словарный запас, запоминать конструкции предложений, характерные для
живой, разговорной речи. Кроме того, интересный, увлекательный
материал обеспечивает высокую мотивацию к изучению предмета.
Применение в практике POWER POINT презентаций на различных этапах
работы (введение новой лексики или объяснение грамматического
материала; обобщение знаний по изученной теме; самостоятельное
создание студентами презентаций) позволяет представлять необходимую
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информацию более наглядно.
Такая форма работы, как проект, уже давно применяется на
занятиях по русскому языку как иностранному. Положительные стороны
этого вида работы:, эстетичность презентации учебных материалов
(музыка, анимация), обеспечение высокой степени дифференциации
обучения; усовершенствование контроля знаний; рациональная
организация учебного процесса, повышение эффективности занятия;
обеспечение доступа к различным справочным системам, электронным
библиотекам, другим информационным ресурсам. Проекты – личностноориентированный вид работы, так как иностранные студенты пишут о
своих увлечениях, изучают интересные для себя темы: «Проблемы
молодёжи», «Традиции моей страны», «Моя будущая профессия» и др.
Отношения преподаватель-студент строятся на принципах совместного
творчества. В этих условиях пересматривается организация занятия:
увеличивается самостоятельная и творческая работа студентов, которая
носит поисковый и научно-исследовательский характер. Проект
предполагает самостоятельную исследовательскую работу студентов,
которые в процессе сами ищут способ решения каких-либо комплексных
задач. В начале занятия перед студентами ставятся основные задачи,
решение которых необходимо представить в конце. Все это стимулирует
интерес к восприятию изучаемого материала и расширяет
кругозор.Устный материал на занятии отрабатывается в коммуникативной
форме. Некоторые языковые трудности снимаются при помощи вопросов
и дополнительного объяснения. При чтении со смысловой догадкой и
извлечением необходимой информации используются наглядность и
зрительно-языковые опоры, которые могут подготовить и сами студенты.
Использование компьютерных технологий на занятиях русский язык как
иностранный помогает привлекать студентов к активной деятельности;
формировать
информационную
культуру;
активизировать
их
познавательный интерес и мыслительный процесс. При изучении новых
лексических единиц используются иллюстрации и фотографии, которые
позволяют осуществить метод презентации лексики без перевода. Можно
использовать электронные пособия, в которых есть раздел «работа с
микрофоном», способствующий развитию, тренировке навыков
произношения. Графическая диаграмма показывает все неточности в
произношении.
Электронные тесты позволяют совершенствовать процесс проверки
текстовых работ иностранных студентов, экономить время, объективно
показывать результат, способствовать развитию навыков самооценки и
самоконтроля. При работе с тестами важно наличие обратной связи, под
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которой понимается возможность осуществления коррекции самим
студентом с опорой на консультативную информацию. Консультирующая
информация выбирается из памяти компьютера самим студентом либо на
основе автоматической диагностики ошибок, в ходе работы, в
зависимости от типа учебной компьютерной программы.
Анализируя опыт использования ИКТ на занятиях русского как
иностранного, можно с уверенностью сказать, что обучение при помощи
современных компьютерных технологий позволяет делать занятия более
эмоционально и информационно насыщенными, развивает личность
обучаемого и формирует умения сравнивать преимущества и недостатки
различных источников информации, выбирать соответствующие
технологии ее поиска, создавать и использовать адекватные модели и
процедуры изучения и обработки информации и т.д.
Таким образом, использование ИКТ при изучении русского языка
как иностранного способствует:
-развитию творческих возможностей и способностей студентов;
-созданию условий для самообразования студентов в интересующих
их областях знаний;
-повышению уровня использования наглядности на занятии;
-повышению эффективности занятия;
-установлению межпредметных связей;
-приобретению реального опыта межкультурного общения на
иностранном языке;
-обогащению студентов знаниями об истории и культуре стран
изучаемого языка;
-развитию умения ориентироваться в современной иноязычной
информационной среде.
. Эффективность применения ИКТ зависит от способов и форм
применения информационных технологий от того, насколько грамотно
преподаватель владеет методикой работы с ними.
Наряду со всеми несомненными достоинствами работы с
использованием ИКТ не следует забывать, что коммуникативные задачи
на занятии в первую очередь необходимо решать посредством живого
общения. Компьютер не может заменить преподавателя, поэтому следует
четко планировать место и время работы с электронными средствами
обучения. Использование компьютерных технологий предполагает рост
профессиональной компетентности преподавателя как пользователя,
большой объем практической работы с целью формирования
профессиональных навыков , необходимых для решения широкого круга
учебных задач.
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У статті розглянуті можливості використання информаційнокомунікативніх технологій в процесі навчання російській мові як
іноземномої, позначені дидактичні завдання занять з російської мови як
іноземномої, охарактеризовані види робіт, сприяючих ефективному
засвоєнню фонетичних, лексичних, граматичних аспектів мови, що
вивчаються.
Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, електронні
засоби, мотивація, комунікативна компетентність, мовна діяльність,
особово-орієнтований підхід.
In the article possibilities of the use of informatrue- of communication
technologies are examined in the process of teaching to Russian as foreigners,
the didactics tasks of employments are marked on Russian as foreigners, this
types of works, contributes infringement to the effective mastering of phonetic,
lexical, grammatical aspects of languages, which are studied, and described.
Keywords: of informative-communication technologies, electronic
facilities, motivation, communication competence, linguistic activity,
personality-oriented approach
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УДК 378.147:004

Т.В. Лишневская

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПЕКТРЕ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ РКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Рассматривается метод проектных технологий в системе
преподавания РКИ студентам нефилологических специальностей.
Отмечается эффективность использования данного метода с
применением ИКТ.
Ключевые слова: проектные технологии, ключевые компетенции,
Интернет-ресурсы.
Современный этап развития образовательной системы требует
интегрального внедрения в учебный процесс информационных
технологий, обеспечивающих индивидуальный характер когнитивной
деятельности учащихся, возможность самостоятельного доступа к
учебному материалу и его освоения, поиск дополнительных источников
информации, творческий подход к процессу
обработки и
структурирования знаний.
В связи с тем, что одним из главных аспектов перестройки
образования
являетсяусиление роли самостоятельной работы
студентов, возрастает актуальность применения соответствующих
методов организации учебной деятельности. Одним из них является
метод проектных технологий, ориентированный на индивидуальную,
парную или групповую самостоятельную работу студентов,
выполняемую в течение определенного отрезка времени и
завершающуюся представлением созданного материала в рамках устной
или письменной презентации. Проектная методика, универсальная по
отношению к предметному содержанию и основанная на личностнодеятельном подходе, в большей степени способствует дальнейшему
формированию у иностранных студентов ключевых компетенций и
совершенствованию русскоязычной коммуникации.
Проектные технологии позволяют в полной мере осуществлять
дифференцированный подход к организации внеаудиторной учебной
деятельности, поскольку проектные задания дифференцируются по
уровню творчества, трудности, по объему учебного материала и
временным рамкам, по степени самостоятельности обучаемых и
характеру помощи преподавателя в реализации проекта.
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На продвинутом этапе обучения разработка проектов наиболее
целесообразна на заключительном этапе работы над темой, когда
обучаемые достаточно свободно ориентируются в тематическом,
языковом и речевом материале. В ходе работы над учебными проектами
иностранные студенты обращаются к различным русско- и иноязычным
информационным ресурсам, в том числе к системам сети Интернет.
Основой тематически ориентированной информации, используемой в
качестве содержательной базы для разработки конкретного проекта,
становятся
материалы
различных
информационных
ресурсов:
электронные энциклопедии, мультимедиа программы, поисковые
системы Интернета, материалы форумов, блогов, групп новостей и т.п.
Причем, Интернет-ресурсы позволяют студентам не только осуществить
поиск необходимой информации по теме исследования, но и
предоставляют возможность, например, на форумах, знакомства со
свойственным иноязычному социуму образом мыслей, особенностями
инокультурного
восприятия
действительности,
национального
менталитета в целом.
Самостоятельная проектная деятельность студентов предполагает
использование ИКТ как на этапе сбора информации и ее обработки, так и
на этапе оформления и презентации материала. Для редактирования,
обработки и представления полученных результатов студенты работают с
текстовыми и графическими редакторами, используют различные
видеоматериалы. Современные ИКТ позволяют дидактически обработать
материал с опорой на принцип учета родного языка (наличие
компьютерных и он-лайновых словарей, мультиязычных сайтов и т.д.).
Конечная презентация созданного проекта на аудиторном занятии
способствует развитию у иностранных студентов как навыков устной
речи, так и навыков восприятия, осмысления и анализа полученного на
русском языке достаточно большого объема информации. Обсуждение
ключевых проблем по теме проекта, обмен мнениями и участие в
дискуссии
способствуют
совершенствованию
русскоязычной
коммуникации.
Проектная деятельность с использованием ИКТ способствует, с одной
стороны, расширению лингвистических и социокультурных знаний,
формирующихся у студентов в процессе овладения новым материалом по
теме проекта и поиска значимой информации из различных источников
Интернет-ресурсов, а с другой, - развитию интеллектуальных, творческих,
коммуникативных, методологических и, наконец, речевых навыков и
умений, взаимосвязанных и дополняющих друг друга.
421

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

Список использованных источников
1. Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru
2. Тряпельников
А.В.Современные
компьютерные
технологии:
виртуальные формы организации самостоятельной работы. http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-kompyuternye-tehnologiivirtualnye-formy-organizatsii-samostoyatelnoy-raboty
Розглядається метод проектних технологій в системі викладання
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Considered method of project technologies in the system of teaching
RCT students with not philological specialties. Denoting the efficiency of
the usage of the given method with implication of ICT.
Keywords: design technology, core capability, Internet resources.
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О.А.Сивак, Ю.С. Литвин

АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У статті розглянуто використання інформаційних систем та
новітніх інформаційних технологій. Доведено, що мультимедійні
технології дають змогу забезпечити керування навчальним процесом
віддалено за умови розумного та ретельного підбору навчальної
інформації.
Ключові слова: мультимедійні технології, дистанційне навчання,
мультимедійні засоби навчання
Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним
впливом на нього комп'ютерних технологій, які проникають в усі сфери
людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у
суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір. Невід'ємною
і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти.
Створення віртуальних посібників у формі гіпертекстових
документів у форматі HTML, на основі WWW-технологій, з вбудованими
Java апплетами, дають можливість з'єднати навчальний матеріал з
програмою, яка контролює процес засвоєння знань. Різні засоби HTML і
JavaScript дозволяють представити навчальний матеріал у зручній для
користувача формі і використовувати віртуальний посібник для роботи в
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Internet. Таким чином, реалізується незалежність від різних платформ, а
також можливість дистанційного навчання.
Дистанційне навчання стало реальним, завдяки можливості
зберігання, відтворення в діалоговому режимі текстової, графічної, аудіо
та відео інформації, можливості передачі і прийому цієї інформації між
користувачами, об'єднаними телекомунікаціями, дистанційний доступ до
віддалених баз даних і обчислювальних ресурсів. Комп'ютерні
телекомунікації дозволяють зі значно меншими навантаженнями і в більш
короткий термін отримати більш високий рівень засвоєння інформації.
Впровадження дистанційного навчання в практику стикається не
тільки з технічною проблемою, але і з психологічної. Так, зокрема,
викладачі повинні: знати можливості сучасних технологій навчання, а це
вимагає підвищення їх кваліфікації; подолати психологічний бар'єр у
розумінні того, що не тільки безпосереднє спілкування зі студентом дає
освітній ефект; оволодіти новими прийомами роботи; перебудувати свій
стиль роботи, обумовлений підготовкою завдань, методичного
забезпечення та супроводу курсів, налагоджування системи контролю
знань студентів [2, с.158].
У сучасному інформаційному суспільстві головним ресурсом стає
інформація, надважливу роль починають відігравати створювання та
використання інформаційних систем і новітніх інформаційних технологій.
Для коректної роботи інформаційної системи необхідні такі апаратні
забезпечення як: комп'ютер; пристрої введення інформації; пристрої
виведення інформації; комунікаційні обладнання; відео та звукові карти
та інше.
Сучасні
освітні
комп’ютери
розробляються
на
основі
мультимедійних технологій. Дані мультимедіа забезпечують роботу з
різними типами даних. Їх особистістю є об’єднання текстової, графічної,
аудіо- та відеоінформації, анімації. Поява систем мультимедіа робить
революційні зміни в таких областях, як освіта, комп'ютерний тренінг, в
багатьох сферах професійної діяльності, науки, мистецтва, в
комп'ютерних іграх і т. д.
Аналіз навчальної літератури та досвід функціонування
спеціалізованих аудиторій мультимедійних технологій дозволив
визначити можливості мультимедійних засобів навчання. Технології
мультимедіа дають можливість студентам, не виходячи з аудиторії, бути
присутніми на лекціях видатних учених, педагогів, стати свідками
історичних подій минулого і сучасного, відвідати знамениті музеї та
культурні центри світу. З основних апаратних забезпечень мультимедіа
розглянемо нещодавні технічні новинки. Перший з них це Web-камера.
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Вона представляє собою стаціонарно встановлену камеру, яка має
вмонтований web-сервер, мережевий інтерфейс, та за допомогою
підключення до Інтернету співрозмовник може нас бачити. Другим
важливим елементом є проектор – світловий прилад, який розподіляє
світло лампи з концентрацією світлового потоку. Проектори бувають
переважно оптико-механічні чи оптико-цифрові, вони дозволяють з
допомогою джерела світла проектувати зображення об'єктів на поверхню,
розташовану поза приладу – екран. Для правильного вибору екрана
потрібно визначити його тип, розмір і матеріал покриття. Одними з
кращих екранів слід вважати рулоні екрани, що кріпляться до стіни або
до стелі. Серед них є й екрани з електроприводом. Існують і портативний
екран, до якого відносяться мобільні екрани, екрани на штативі і екрани
на складаний рамі. Для одержання гарного результату рекомендується
використовувати екран того ж формату, що й зображення. Найбільш
універсальні рулонні екрани з форматом 1:1 або 4:3 [1, с.213].
Засоби мультимедіа надають можливість викладачу для досягнення мети
застосувати як окремі види навчальної роботи, так і будь-який їхній набір,
тобто спроектувати навчальне середовище.
Отже, основним джерелом розвитку суспільства нині є інформація.
Комп’ютер є засобом її обробки. Прискорення наукового-технічного
прогресу припускає широке впровадження в галузь освіти
обчислювальної техніки. Мультимедійні технології дають змогу
забезпечити всебічне, гнучке керування процесом за умови розумного та
ретельного підбору навчальної інформації. Але правильно використання
мультимедійних технологій у навчальному процесі піднімає його на
якісно новий рівень, позитивно впливає на мотивацію студентів до
навчальної діяльності, підвищує рівень їхньої спроможності й активності
у виборі методів розв’язування завдань, що стоять перед ними.
Мультимедіа, маючи особливий вплив на сферу навчання, дає змогу
посилити процес навчання, надати йому динамізму, гнучкості, та
прикладу спрямованості.
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Спіцина, Т.В. Шабельник, С.В. Бондаренко – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011.
– 290c.
2. Сучасні освітні технології у вищій школі: Матеріали міжнар. наук.424
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метод. конф.(Київ, 1-2 листопада 2007 року): Тези доповідей: У 2 ч. – Ч.2 /
Відп. Ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 259 с.
В статье рассмотрено использование информационных систем и
новейших информационных технологий. Доказано, что мультимедийные
технологии позволяют обеспечить управление учебным процессом
отдаленно при разумном и тщательном подборе учебной информации.
Ключевые слова: мультимедийные технологии, дистанционное
обучение, мультимедийные средства обучения.
The article analyzes the use of information systems and new information
technologies. It has proved that enable multimedia technology to provide
process control provided reasonable and careful selection of educational
information.
Keywords: multimedia technology, distance learning, multimedia
learning tools.
УДК 378.147.31(34)

А.Н. Куц

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Переход на образовательные стандарты третьего поколения
требует некоторых изменений в направлениях работы образовательного
учреждения. В первую очередь необходимы изменения в структуре
образовательного
учреждения
в
части
информационного
и
методического обеспечения образовательного процесса, а также
необходимо разработать компетентностно-ориентированные учебнометодические документы отвечающие требованиям государства и
заказу общества.
Ключевые слова: инновационная образовательная система,
профессиональное
образование;
модернизация
образовательной
деятельности,
информационное
обеспечение
образования,
структурирование учебно-методической информации, систематизация
учебно-методической информации.
Современное совершенствование и развитие профессионального
образования основано, прежде всего, на качественных инновационных
процессах в области организации образовательных структур,
реализующих
задачи
непрерывности,
многопрофильности
425

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

образовательного процесса, что приводит к поиску эффективных и
результативных
направлений
систематизации
организации
и
осуществления обучения во всевозможных обеспечивающих учебнометодических системах. Появление Федеральных государственных
образовательных
стандартов
нового
поколения,
обусловливает
структурирование и систематизацию учебно-методической информации в
соответствии с ее общенаучным, профессиональным значением,
актуальными технологиями и способами освоения междисциплинарных
знаний, умений обучающимися.
В свою очередь совершенствование национальной инновационной
образовательной системы связано с информационной обеспеченностью в
инновационной образовательной сфере, а изменения инфраструктуры
национальной
инновационной
образовательной
системы
носят
комплексный многоплановый характер и должны трансформировать
сложную иерархическую многоуровневую структуру управления вузами
в качественную результативную систему управления, отвечающую
требованиям государства и удовлетворяющую потребности общества [1,
223]. Такая система перехода на качественно новый уровень должна
координировать
однонаправленную
деятельность
структурных
подразделений вуза при помощи формирования горизонтальных связей
между ними с учетом их целей, функционала и потенциала, что приведет
к
формированию
информационно-функциональных
подсистем
управления учебным заведением, которые отвечают за своевременность
образовательных и бизнес- процессов, их качество и результативность.
Дидактические
компьютерные
программы
современности
представляют собой продукт разработок различных отраслей знаний и
являются действенными инструментами получения доступа к
образовательным ресурсам
К основным направлениям модернизации информационнометодической деятельности относится:
использование в работе мультимедийного комплекса при
чтении лекций, работе на семинарских занятиях и научных
мероприятиях, что обеспечивает аудиовизуальное восприятие
учебного материала;
увеличение объемов компьютеризации учебного процесса на
основе использования авторских и стандартных обучающих
программ при выполнении учебной работы;
стремление к максимальной обеспеченности аудиторного
фонда средствами мультимедиа;
применение учебного телевидения (демонстрационных
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видеофильмов
предприятий,
организаций,
преподавателей,
студентов (снятых самостоятельно));
использование социальных сетей для обеспечения
дополнительного доступа к различной учебно-методической
документации;
использование моделей и элементов деловых игр,
построенных на правдоподобных ситуациях, типичных для
практической деятельности специалистов (почерпнутых из опыта
работы или искусственно сконструированных преподавателем для
акцентирования внимания на гипотетических проблемах) [2, 141];
составление, решение учебных кроссвордов, проектирование
схем и графиков по изучаемым дисциплинам, представляющим по
своей сути обучающие микропрограммы;
обеспечение самостоятельной работы студентов за счет
подготовки и издания в необходимом качестве, объеме, количестве
пособий, учебников, методической литературы, курсов лекций на
бумажных и электронных носителях, а также с доступом в режиме
онлайн;
разработка объективных критериев аттестационных
испытаний и контрольно-зачетных процедур текущего и итогового
контроля знаний студентов, в том числе совершенствование системы
тестирования и ситуационного моделирования;
проведение
научно-исследовательской
работы
с
использованием новаторских форм.
Считаем, что совершенствование информационного обеспечения
образования должно идти по пути внедрения инноваций в учебнометодическом, материально-техническом и производственном процессе
(обучении). Одним из таких инновационных направлений является
разработка компьютерных программ или сайтов с полным погружением в
изучаемую дисциплину (курс) и обеспечением постоянного доступа к ним
обучающихся в процессе подготовки, обучения, сдачи форм контроля
дисциплин, которые предполагают структурирование и систематизацию
учебно-методической информации в соответствии с ее общенаучным,
профессиональным значением, актуальными технологиями и способами
освоения междисциплинарных знаний, умений обучающимися. Данная
программа или сайт должны включать полный объем учебнометодических материалов по дисциплине (все аудио- и видеофайлы,
лекции, планы занятий, ссылки на необходимые документы и сайты,
практические задания и др.), автоматизированные формы контроля и т.д.
В свою очередь совокупность таких программ (сайтов) может являться
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частью системы менеджмента качества высшего учебного заведения, что
очень актуально в современной социально-экономической ситуации.
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Перехід на освітні стандарти третього покоління вимагає певних
змін у напрямках роботи освітньої установи. У першу чергу необхідні
зміни в структурі освітнього закладу стосовно інформаційного та
методичного забезпечення освітнього процесу, а також необхідно
розробити
компетентнісно-орієнтовані
навчально-методичні
документи, які відповідатимуть вимогам держави і бажанням
суспільства.
Ключові слова: інноваційна освітня система, професійна освіта;
модернізація освітньої діяльності, інформаційне забезпечення освіти,
структурування навчально-методичної інформації, систематизація
навчально-методичної інформації.
Transition to obrazovatelnыe standartы treteho generation trebuet
nekotorыh Modified directions in work obrazovatelnoho institutions. In
pervuju Queue neobhodymы Changes in structure obrazovatelnoho
Uchrezhdenie in part is information and methodical Provision
obrazovatelnoho process, as well as neobhodimo razrabotat kompetentnostnooriented
uchebno-Methodological
Documents
otvechayuschye
the
requirements of the state and the order of society.
Keywords: ynnovatsyonnaya obrazovatelnaya system Professional
Education; Modernization obrazovatelnoy activities, ynformatsyonnoe
Provision of education, uchebno-metodycheskoy structuring of information,
systematyzatsyya uchebno-metodycheskoy information.
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УДК 372.4

В.І. Рибак

ВОЛОДІННЯ ТЕХНІКОЮ ПОСТАНОВКИ ЗАПИТАНЬ
ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА
Умный вопрос уже половина знаний.
Ф. Бэкон
У статті обґрунтовується необхідність розвитку вміння ставити
запитання для успішної професійної діяльності педагога. Пропонується
детальний план проведення тематичного семінару для відпрацювання
практичних навичок постановки запитань
Ключові слова: комунікація, запитання, типи запитань.
Запитувати – означає проявляти інтерес до партнера по спілкуванню
та готовність приділити йому час. Але невміло, недоречно і, навіть,
некоректно ставлячи запитання, можна добитися зворотного ефекту:
замість комунікації партнер закриється, а то і зовсім відмовиться від
співпраці. Саме тому для створення та підтримання ефективної
комунікації надзвичайно важливим є вміння формулювати запитання.
У професії педагога велике значення має комунікативна складова
професійної майстерності. Сучасні тенденції розвитку освіти вимагають
переходу від монологічної діяльності педагога до діалогічної. Саме
запитання є тим містком між педагогом та дитиною, який сприяє
підвищенню якості отриманих конкретних знань та загальної
компетентності дітей.
«Киньте дитині м'яч, вона його піймає. Так само і з запитаннями:
підкиньте своєму співрозмовникові запитання: він відповість – і м'яч
знову у вас. До того ж, запитуючи, ви вже визначаєте вид відповіді, тому
необхідно навчитися техніці запитування», – ці слова належать Ніколаусу
Енкельману [3, 17].
Запитання – висловлювання, у якому міститься вимога певної
інформації від людини, до якої звертаються.
Правильно поставлене запитання – таке запитання, на яке
співрозмовник зможе відповісти, захоче відповісти або над яким йому
захочеться подумати.
Розрізняють декілька типів запитань: одне і теж запитання може
потрапити в декілька груп, тому поділ на типи умовний.
Закриті запитання: на які можна дати однозначні відповіді (так, ні),
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назвати точну інформацію; на які можна дати обмежену кількість
відповідей. Вони мають бути точно сформульовані. Їх перевага
призводить до напруженої атмосфери спілкування, особливо із
дорослими. Мета їх – отримати згоду, підтвердження раніше отриманої
інформації.
Відкриті запитання – на які складно відповісти коротко, вони
потребують пояснення; які передбачають можливість необмеженої
кількості відповідей, розумової роботи. Починаються вони часто зі слів
ЧОМУ, НАВІЩО, ЯК. Мета їх – отримати розгорнуту інформацію. Такі
запитання сприяють подоланню бар’єрів, партнер стає джерелом
інформації. Недолік – дають можливість уникнути відповіді, піти «в
сторону».
Наводящі запитання формулюються так, щоб підказати партнеру
очікувану відповідь.
Основні – закриті, відкриті, які плануються заздалегідь.
Наступні – заплановані або спонтанні, які ставляться для уточнення
відповіді на основні.
Альтернативні – задаються у формі відкритого запитання, але
пропонують декілька підготовлених варіантів відповіді.
Звинувачувальні – розпочинаються зі слів ЧОМУ ТИ НЕ, ЯК ТИ
МІГ. Запитання – це запит про інформацію, а не приховане звинувачення.
У нашій культурі запитання часто використовуються для зауваження:
КУДИ ПІШОВ, ЩО ТИ РОБИШ. Необхідно пам’ятати про їх негативний
вплив на ситуацію спілкування в цілому.
Риторичні запитання не потребують відповіді. Мета: викликати
певну реакцію, акцентувати увагу.
Дзеркальні – повторення з питальною інтонацією частини
твердження партнера. Використання такого типу запитань допомагає
партнеру сприймати свої вислови з іншої сторони.
Відомий також метод Сократа, під яким розуміють використання
стверджувальних запитань. Мета: одержати від співрозмовника серію
відповідей ТАК, що створює атмосферу згоди. Надати інерції партнеру та
змусити вимовити ТАК у відповідь на найголовніше запитання [2, 44].
Розуміючи специфіку кожного типу запитань можна вдало їх
використовувати для оптимізації комунікативної ситуації.
Отже, можна стверджувати, що надзвичайно актуальним є
проведення просвітницької роботи з педагогами щодо розвитку вміння
ставити запитання. Прикладом семінару-практикуму для відпрацювання
навичок постановки запитань може бути захід, організований за таким
планом:
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План проведення семінару-практикуму
«Техніки постановки запитань»
1. Презентація теми зустрічі. Вправа «Спільне число». Завдання:
учасники показують певну кількість пальців, уважно придивляються
один до одного, через певну кількість спроб гравці мають показати
однакову кількість пальців. Мета: сприяти створенню позитивної
атмосфери у групі, згуртуванню групи; ознайомити з темою,
підкреслити її актуальність для професії педагога.
2. Вправа «Терези» Завдання учасникам: сформулювати
запитання, на яке ви б хотіли отримати відповідь під час
сьогоднішньої зустрічі. Прикріпити запитання на одну сторону
терезів. Мета: актуалізація знань, усвідомлення проблеми,
саморефлексія.
3. Вправа «Визначення поняття «запитання». Завдання учасникам:
сформулювати визначення даного поняття. Мета: актуалізація знань
з даної теми.
4. Вправа «Характеристики запитань». Завдання учасникам:
підібрати епітети-характеристики запитань як прийому вербальної
взаємодії з дітьми. Мета: занурення в проблему.
5. Вправа «Невірні запитання». Завдання учасникам: напрацювати
декілька запитань, які відображають типові та найбільш
розповсюджені помилки формулювання запитань до дітей. Мета :
занурення у проблему.
6. Інформаційне повідомлення. Типи запитань (закриті, відкриті,
основні, наступні, наводящі, риторичні, звинувачувальні, дзеркальні,
альтернативні, проблемні). Мета: сприяти усвідомленню специфіки
запитань різних видів.
7. Вправа «Пум-пум». Завдання: ведучий задумує певну ознаку,
харктерну для учасників. Гравці мають відгадати її, задаючи
ведучому відкриті запитання. Мета: відпрацювання техніки
постановки відкритих запитань.
8. Вправа «Хто це». Завдання: група задумує відому людину.
Ведучий відгадує, використовуючи закриті запитання. Мета:
відпрацювання техніки постановки закритих запитань.
9. Вправа «Картина». Завдання: кожна група ставить відповідно
сюжету картини запитання певного типу( закриті, відкриті
(проблемні), наводящі, альтернативні). Мета: усвідомлення
специфіки та доречності використання запитаь різних типів.
10.Зворотній
зв'язок.
Висловлювання
учасників
щодо
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проведеного заходу.
11.Вправа «Терези». Завдання: якщо учасник отримав відповідь
на запитання, сформульоване на початку зустрічі – перевісити його
на іншу сторону вагів. Мета: саморефлексія, актуалізація отриманої
інформації.
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The necessity of the to development of the ability of asking questions for
the successful profesional teacher career is discussed in the article. A detailed
plan for helding the thematic seminar for training the practical skills of asking
questions is proposed.
Keywords: communication, questions, types of questions.
В статье аргументируется необходимость развития умения
постановки вопросов для успешной деятельности педагога.
Предлагается подробный план проведения тематического семинара для
отработки практических навыков постановки вопросов.
Ключевые слова: коммуникация, вопросы, виды вопросов.
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Салех Аль Асвад

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ СТРУКТУРИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
В
статье
рассматриваются
особенности
методов
структурирования информации учебного материала.
Ключевые слова: интеллектуальные карты, модульный подход,
гипертекст, фреймовая модель, грануляция.
Стремительное развитие информационных технологий значительно
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сократило период обновления учебных материалов, что в свою очередь
усложнило процесс разработки и обновления учебных курсов.
Следовательно, эффективное обучения – это обучение, которое гибко
подстраиваться под теорию современных информационных технологий и
легко ложится на график учебного процесса.
Чем качественнее структурирован материал, тем выше показатели
его восприятия и запоминаемости, а порядок распределения этого
материала во времени напрямую влияет на снижение показателя
забывания [2]. Таким образом, именно порядок следования элементов и
частей лекций, практических занятий, лабораторных работ и их
пересечение (сочетания) между собой позволит повысить показатели
качества обучения, а именно:
- сократить время на освоение нового учебного материла (Тосв);
- освоить больший объем учебного материал за один и тот же
промежуток времени (Vосв);
- определить необходимый объем материала предыдущей лекции,
для плавного перехода на материал последующей лекции (объем
повторение – Vповтор);
- определить количество минут, которое необходимо уделить на
повтор предыдущей лекции, для плавного перехода на материал
последующей лекции (время повторения – Тповтор);
Среди целей построения качественной лекции можно выделить
следующее: обеспечить эффективное усвоение большого объема знаний;
сформировать основы целостного системного мышления; способствовать
умственному развитию студентов.
Структура расположения материала в учебной программе может
быть представлена тремя видами:
линейный - части материала расположены последовательно.
концентрический - отдельные темы или разделы изучаются
с перерывом, повторяясь на новом уровне несколько раз за все время
обучения
спиральный - программы сочетают последовательность и
цикличность. Круг знаний по исходной проблеме постоянно расширяется
и углубляется. Нет перерывов в изложении, как при концентрическом
типе.
Среди методов структурирования учебного материала выделяют
следующие:
интеллектуальные карты;
модульный подход
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на базе гипертекста;
фреймовая модель;
грануляция.
Методы структурирования учебной информации, основанные на базе
модулей, являются одним из условий перехода на европейскую систему
обучении, однако такой подход способствует успешной организации
самостоятельной работы студентов. Предполагается, что на младших
курсах 66% от общего количества учебных часов студент должен
проводить в аудитории, а оставшиеся 33% учебного времени
предназначена для его самостоятельной работы. На старших же это
соотношение меняется в пользу самостоятельной работы – 33% к 66%.
Поэтому данная модель слабо учитывает особенности организации
именно аудиторной работы.
Метод структурирования учебной информации на базе гипертекста
это интересный подход с точки зрения изучения новой информации,
позволяющие произвольно “лавировать” между разными аспектами одной
темы.
Метод, основанный на интеллектуальных картах, проявляется в
случае, когда слушатель уже слышал об излагаемой теме и у него
появляются некоторые правильные ассоциации. В случае если тема
незнакома, то ассоциации могут привести к неправильному решению
проблемы.
Все описанные методы структурирования учебной информации
обладают одним большим недостатком, связанным с отсутствием
привязки к временной шкале. Такая привязка позволяет понять в какой
последовательности необходимо чередовать учебный материал, в какие
моменты времени подавать материал, когда появляется необходимость в
повторе уже пройденной темы, и что немаловажно какая оптимальная
граница пересечения разных видов учебного материала между собой.
Метод грануляции представленный в данной работе указывает на то, что
существует статическая часть структурирования, включающая разные
виды работ и динамическая часть, включающая временную шкалу,
распределяющую полученный материал во времени.
Фреймовые модели это универсальная структура представления
знаний, которая позволяет хранить родовую зависимость понятий в явной
форме и проводить анализ ситуаций при отсутствии ряда деталей, однако
высокая трудоемкость процесса внесения изменений в иерархию
критична в случае с представлением знаний в быстроменяющихся
предметных областях, например в области информационных технологий.
Сетевые модели представления знаний близки к семантической
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структуре фраз на естественном языке и соответствует современным
представлением о долгосрочной памяти человека, однако существенным
недостатком являются высокие показатели времени на извлечение таких
знаний.
Логическая модель позволяет легко организовать процесс вывода
синтаксически правильных высказываний, однако они могут оказаться
лишены смысла. Также модель логического вывода не терпит
противоречий в высказываниях и при увеличении элементов модели
плохо поддается анализу.
Общеизвестный факт, что метод включает два взаимосвязанных
элемента: математический аппарат и методику. В свою очередь
математический аппарат включает понятие модели. Выбор той или иной
методики и модели зависит от множества нюансов предметной области,
поэтому учитывая уникальность учебного процесса можно сделать вывод
о том, что “порциональное” структурирование информации в виде гранул
является наиболее эффективным подходом. Тоже относиться и к
фреймовой модели представления порций учебной информации, однако
следует отметить, что ни одна из моделей и методов не позволяют
определить показатель объема (Vповтор) и времени (Тповтор) повторения,
описанных выше.
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3D ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ
Охарактеризовано понятие 3D печати, особенности и механизмы
осуществления, программное обеспечение а также определяется место
3D технологий в освоении студентами сложных объектов реальности в
процессе обучения.
Ключевые слова: информационные технологии, 3D печать,
образовательные инновации, 3D графика.
Необходимость в компьютерном моделировании объектов реального
Мира возникает во многих областях человеческой деятельности. Область
трехмерного моделирования и анимации активно развивается и
совершенствуется,
а
возможности
современных
трехмерных
компьютерных программ позволяют реализовать самые фантастические
замыслы.
Стремительное
развитие
технологий
компьютерного
моделирования не обошло стороной и сферу образования. В учебном
процессе
сейчас
повсеместно
используются
мультимедийное
оборудование и телекоммуникационные технологии. Современным
трендом в образовательных технологиях, отвечающим всем требованиям
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и обладающим огромным потенциалом являются 3D-технологии.
Применение 3D технологий позволяет студентам воплощать в жизнь свои
конструкторские замыслы и идеи, тем самым увеличив долю инноваций в
их проектах; создавать объемные дизайнерские модели с дальнейшим
тестированием и усовершенствованием своих разработок; позволяет
создавать макеты археологических находок и древних ископаемых, а
также многое другое.
3D печать – послойное создание (выращивание) трехмерного
физического объекта, с помощью специального устройства – 3D
принтера. 3D-принтеры позволяют создавать готовые изделия, которые
могут быть использованы как конечный продукт или в качестве
составляющих элементов в сложных предметах. Объект создается с нуля,
послойно и постепенно выращивается в осязаемый предмет [1]. В
качестве материала, для 3D печати, используются различные виды
пластиков и полимеров (ABS/PLA, нейлон, акрил, фотополимеры),
металлы (от олова и алюминия до нержавеющей стали и титана),
гипсовый порошок, деревянное волокно, бумага, воск, живые
органические клетки, продукты питания: шоколад, сахар, тесто, масло.
Процентное соотношение потребности 3D печати в различных
сферах деятельности представлено на рисунке1.

Рис. 1. Потребности 3D печати в различных сферах деятельности
Как видно на рисунке, наибольший спрос в 3D визуализации
объектов возникает в промышленности (30 %), архитектуре и
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строительстве (24%). Это можно объяснить тем, что именно в
промышленности и архитектуре часто возникает практическая
потребность в воссоздании объектов и проверки их как рентабельности,
так и производительности. В образовании, медицине, культуре и науке
потребность так же высока, но в данных сферах деятельности
наблюдается низкое финансирование, что часто замедляет процесс
внедрения новейших технологий.
Процесс интеграции 3D технологий в образовательную сферу
проходит в несколько этапов:
1. Отбор ВУЗов, на базе которых будут открыты научные инновационные
центры.
2. Разработка модульных программ общего, профильного и специального
обучения 3D для школ, ВУЗов.
3. Оснащение оборудованием, подготовка технического персонала.
4. Тестирование технологии обучения.
5. Подготовка/переподготовка преподавательского состава.
6. Интегрирование модульных программ в систему общего обучения.
7. Внедрение новых методов на местах [1].
Преимущества, которые дает использование технологий трехмерного
моделирования в образовании: повышение научного потенциала ВУЗа;
повышение конкурентоспособности учебного заведения в инновационной
сфере; повышение образовательного уровня студентов; возможность
экспериментальной проверки разработок; визуализация сложных
конструкций, что позволяет облегчить процесс восприятия учебного
материала.
3D технологии, как составляющая часть учебных программ, уже
сейчас используются в таких Мировых центрах науки как Norwich
University, Exeter University, Staten Island Technical High School (SITHS),
University of Sunderland, Stellenbosch University, Massachusetts Institute of
Technology (MIT).
Как и любая перспективная область компьютерных технологий,
трехмерная графика представлена весьма обширным набором
программного обеспечения. Есть пакеты узко ориентированные на
определенную сферу применения трехмерной графики: спецэффекты в
кино и на телевидении, анимация персонажей, моделирование для игр,
фотореалистичная
визуализация,
производство
полнометражных
компьютерных фильмов. Есть программы, разработчики которых
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стараются добиться универсальности своего пакета. Одной из таких
программ является, например, 3ds max. 3ds max универсальный пакет
трехмерного моделирования компании AutoDesk. Он имеет мощные и
гибкие инструменты для создания геометрических объектов и работы с
ними, удобный редактор для создания материалов, обширные
возможности для работы со светом, современную и качественную
систему визуализации. Благодаря своей открытой архитектуре, получил
массу дополнений (plugins) от сторонних производителей, что
значительно расширило возможности программы. Имеется встроенный
язык написания скриптов MAXScript. Пользователь имеет возможность
настраивать интерфейс и инструменты пакета под свои нужды. 3ds max
используется практически во всех областях 3-D графики, от
компьютерных игр до кино [2, с.13].
3D-Coat
–коммерческая
компьютерная
программа
для
моделирования
различных органических объектов
и
грубых
низкополигональных 3D-моделей; предоставляет широкий набор
инструментов, которые позволяют пользователям создавать скульптуры,
добавляя топологию (автоматически или вручную), создавать UV-карты
(автоматически или вручную), интерактивно текстурировать поверхность
модели, производить визуализацию статичных сцен и круговую анимацию
модели. Программа может также использоваться в качестве среды для
модификации импортированных 3D-моделей, полученных с помощью
коммерческого программного обеспечения. Импортированные модели
могут быть преобразованы в воксельные скульптуры – для дальнейшего
уточнения и добавления новых деталей; также для них можно создать UVразвёртку, маппинг, карты замещения, карты бликов и карту диффузного
цвета. После того как все изменения были завершены, посредством
специального соединения они могут быть перенесены в исходное
программное обеспечение с сохранёнными развертками, текстурами и
полной информацией об изменённом объекте. 3D-Coat специализируется
на моделировании воксельных и полигональных скульптур – с
использованием инновационных технологий (Dynamic Tessellation) и
полного набора необходимых инструментов (в разработке).
Crystal Space 3D – это открытый кроссплатформенный, портативный
игровой 3D движок, написанный на C++. Работает с большинством
графических 3D
карт.
Поддержка OpenGL,
дополнительных
возможностей, таких как шейдеры и системы освещения, физика, 3D
звуки, наложение анимации, позволяет добавлять динамическое
освещение и т. д. Предусмотрен скриптинг (Python, Lua и другие языки).
Crystal Space 3D написан на объектно ориентированном языке
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программирования C++. Состоит из целого ряда независимых модулей.
Клиентские программы могут использовать плагины, такие как
трехмерная визуализация OpenGL, путем их регистрации в Crystal Space с
помощью Shared Class Facility (SCF).
ParaView – открытый графический кросс-платформенный пакет для
интерактивной визуализации в исследовательских целях. Пакет
поддерживает клиент-серверную архитектуру для организации удалённой
визуализации массивов данных и использует метод уровня детализации
(level of detail, LOD) для поддержки визуализации больших объёмов
данных в интерактивном режиме. Пакет ParaView реализован на базе
библиотеки Visualization Toolkit (VTK). Пакет ParaView разрабатывался
для осуществления параллелизма данных на компьютерах с общей,
распределённой памятью и кластеров. При этом ParaView может
использоваться и на персональных компьютерах. Пакет ParaView
предоставляет пользователю возможности интерактивной визуализации и
исследования больших массивов данных для качественного и
количественного анализа. Работа с пакетом может осуществляться как в
интерактивном, так и пакетном режиме. При разработке авторы
придерживаются следующих целей: открытость, кросс-платформенность
(в пакете используются только открытые, мульти-платформенные
технологии для визуализации данных); поддержка различных, в том
числе, гетерогенных вычислительных систем; создание гибкого,
интуитивного пользовательского интерфейса.
Таким образом, 3D – это революционная инновационная технология,
которая в скором времени станет неотъемлемой частью системы среднего
и высшего образования. Быстрое проникновение технологии во все сферы
экономической и общественной жизни потребует значительного
количества соответствующих специалистов, что повлечет за собой
возрастание необходимости в квалифицированной подготовке студентов
на основе внедрения технологии в образовательный процесс. Благодаря
этой технологии студенты получат возможность практически осваивать
сложные объекты. Особенно это будет полезно в медицинском и
архитектурно-дизайнерском образовании.
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ЛІНГВІСТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ
ЗА ФАХОМ
УДК 37.016:81

О.А. Коваленко, І.В. Кравець

ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ МОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У
ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ
“УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”
У статті автори аналізують чинники,що впливають на
становлення і розвиток професійної мовнокомунікативної компетенції
та сприяють самореалізації фахівця. Визначено важливість розгляду
проблемних ситуацій на практичних заняттях, що доведено на
конкретних прикладах.
Ключові слова: мовнокомунікативна компетенція, креативні якості,
комунікативні ситуації.
Одним з актуальних завдань сучасної вищої школи є формування
розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових
знань,яка володіє потенціалом гуманітарної культури,необхідним
компонентом якої є мовленнєва культура. Нові стратегії мовної освіти
мають забезпечити формування й розвиток комунікативної, професійно
орієнтованої компетенції особистості, дати їй можливість активно
реалізувати свій творчий потенціал на потреби країни [3,3-9]. Адже мова це одна з найважливіших складових фахової компетенції, показник
культури мовлення. Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями
Ради Європи з мовної освіти, навчити мови - це значить сформувати
комунікативну компетенцію [1, 18 — 19]. Інноваційний розвиток держави
і суспільства можна забезпечити тільки завдяки якісній підготовці
фахівців.
Курс “Української мови за професійним спрямуванням” відіграє
важливу роль в гуманітаризації. Адже в інформаційному суспільстві
фахівець має швидко сприймати будь-яку форму мовлення, схоплювати
необхідну інформацію, створювати монологи, вести діалоги, керувати
системою комунікацій у межах своєї компетенції тощо. Від багатства
словникового запасу, рівня культури мови і техніки мовлення значною
мірою залежать професійна майстерність, імідж та успіх особистості.
Важливим чинником, що впливає на становлення і розвиток
професійної мовнокомунікативної компетенції та сприяє самореалізації
фахівця, є креативність особистості. Важко уявити висококваліфікованого
менеджера, який не вміє примати рішення швидко і на високому
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професійному рівні. Креативні якості індивіда стійкі і забезпечують
творчий стиль його мовленнєвої поведінки, продуктивність й унікальність
способів та результатів діяльності, а також готовність до творчих
конструктивних перетворень у різних сферах життєдіяльності. Ці якості
формуються в процесі всього розвитку особистості шляхом неперервного
вдосконалення творчих навичок.
Для ефективної професійної діяльності важливі такі креативні якості
особистості:
- інтелектуально-креативні (дивергентне мислення, інтуїція, здатність
до перетворень):
мотиваційно-креативні (зацікавленість, потреба в самореалізації,
творча позиція);
комунікативно-креативні (здатність мотивувати творчість інших,
акумулювати творчий досвід) [2,17 - 18].
Комбінація цих якостей визначає особливість індивідуально-творчої
манери конкретного професіонала і є основою загального типу творчого
фахівця.
Формування
професійної
мовнокомунікативної
компетенції
передбачає:
- знання етикетних мовних формул і вміння ними користуватися у
професійному спілкуванні:
вміння знаходити, вибирати, сприймати, аналізувати та
використовувати інформацію профільного спрямування;
- володіння інтерактивним спілкуванням, характерною ознакою якого є
необхідність миттєвої відповідної реакції на інформацію, що знаходиться
в контексті попередніх повідомлень;
- глибокі професійні знання і оволодіння понятійно-категоріальним
апаратом певної професійної сфери та відповідною системою термінів;
- досконале володіння сучасною українською літературною мовою;
- вміле професійне використання мовних стилів і жанрів відповідно до
місця, часу, обставин тощо;
- уміння оцінювати комунікативну ситуацію швидко і на високому рівні
приймати рішення та планувати комунікативні дії.
Отже, і професійна мовнокомунікативна компетенція особистості є
показником сформованості системи професійних знань, комунікативних
умінь і навичок, ціннісних орієнтацій, загальної гуманітарної культури.
Сформувати професійну мовнокомунікативну компетенцію покликана
сучасна система освіти. Важливу роль у цьому процесі відіграє курс
“Українська мова за професійним спрямуванням”
У процесі викладання вище названого курсу особливу увагу слід
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звернути на мову спеціальності, детальну розробку професійноорієнтованих засобів навчання, удосконалення методики і раціональної
організації навчального процесу.
Для ефективної організації навчального процесу з метою
підвищення комунікативної компетенції на заняттях слід застосовувати
комунікативний підхід. Предметом і метою курсу повинні бути не
теоретичні знання різних рівнів української мови, а мовленнєва
діяльність.
Одним із найважливіших завдань викладання української мови є
вибір комунікативних ситуацій, у яких студенти завдяки спостереженню,
аналізу, порівнянню реалізують потенційні можливості у діалогах,
полілогах, дискусіях, типових явищ реального життя.
Для сучасної системи освіти є характерним тісний зв’язок виховних
і освітніх завдань. При вивченні української мови професійного
спрямування виховний фактор діє особливо ефективно.
Найефективнішими на заняттях з української мови професійного
спрямування є методи проблемного навчання, завдяки яким студенти
здобувають знання не в готовому вигляді, а в процесі систематичного
вирішення навчальних завдань, у результаті самостійних розумових
зусиль, мобілізації раніше здобутих знань, у результаті порівняння,
узагальнення та висновків.
Хочемо навести завдання.
Завдання. Запишіть словосполучення, використовуючи слова з дужок.
З’ясуйте значення паронімів.
Послаблення міжнародної (напруги, напруженості), людина за тактом
(тактовна, тактична), дозвіл (писемний, писаний, письмовий),
порушувати (питання, запитання), товариство (основане, засноване),
(запроваджувати, впроваджувати) економічні реформи, заходи (численні,
чисельні).
Подібні завдання сприяють активізації мислення студентів, що
допомагає зняти психологічний бар’єр і сприяє загальному розвитку
інтелектуальних здібностей майбутніх фахівців.
Культура мовлення - це взаємозв’язок двох компонентів функціонального і структурного.Структурний компонент виражається
сутністю знань мовця про нормативне мовлення, про психологічні
особливості професійного мовлення, а функціональний - сукупністю
навичок точного оформлення думки, діалогічного та монологічного
висловлювання згідно з комунікативними намірами, доцільного
залучення невербальних засобів, контролю та самоконтролю мовленнєвої
діяльності. Взаємодія цих компонентів забезпечує високий рівень
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мовленнєвої культури особистості.
Формування і удосконалення культури професійного мовлення має
організовуватися у три етапи: унормування мовлення, формування
мовної майстерності, виховання мовної свідомості. Перший етап
передбачає засвоєння студентами елементів мовної культури:
формування умінь правильного вживання конкретного мовного
матеріалу, що сприяє засвоєнню необхідних знань та уміння послідовно
висловлювати свої думки. Наприклад: запишіть словосполучення,
розкриваючи дужки. Прокоментуйте відмінкові закінчення.
Укладання (договір), за рішенням судового (процес), позитивні риси
(характер), затвердити проект (бюджет), візит до (Харків, Париж, Лондон,
Київ, Миколаїв, Кривий Ріг, піднятися на п’ятий поверх (будинок,
університет, гуртожиток), підготувати звіт до (вівторок).
Завдання. Відредагуйте речення та прокоментуйте помилки
У скільки годин ми зустрінемося? Зараз шість годин п’ятнадцять хвилин.
Буду відсутність до тринадцяти годин. Скажіть, будь ласка скільки зараз
часу? Скільки зараз годин? Невже три години ночі?
Другий етап передбачає формування у студентів умінь і навичок
майстерного використання вербальних і невербальних засобів відповідно
до конкретної комунікативної ситуації. Він передбачає самостійне творче
використання студентами мовних засобів. Наприклад,проаналізуємо
проблемні мікроситуації.
Мікроситуація 1. До Вас на вулиці звернувся іноземець мовою, якою
Ви яе володієте. Опишіть свою міміку і жести у відповідь на його
запитання (Ви не зрозуміли жодного слова).
Мікроситуація 2. Ви розмовляєте по телефону з діловим партнером.
У процесі розмови Ви випадково повідомили йому конфіденційну
інформацію. Який жест зробите, катаючи себе за необачність?
Мікроситуація 3. Підлеглий удруге не виконав вашого завдання
вчасно, хоча обіцяв і давав слово, що подібне більше не повториться. Як
би Ви вчинили?
1. Дочекатися виконання завдання, а потім суворо поговорити наодинці,
попередивши востаннє.
2. Не чекати виконання завдання, поговорити з ним про причини
повторного зриву, домогтися виконання завдання, покарати за зрив
штрафом.
3. Порадитися з досвідченим працівником, авторитетним у колективі, як
вчинити з порушником? Якщо такого працівника немає, винести питання
про недисциплінованість підлеглого на збори колективу.
4. Не чекаючи виконання завдання, передати питання про покарання
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працівника на розгляд “активу”. Надалі підвищити вимогливість і
контроль за його роботою [4, 7 - 9].
Третій етап має на меті формування у майбутніх спеціалістів
навичок аналізу якості та ефективності продукту мовленнєвої діяльності.
Навчальна діяльність передбачає формування у студентів здатності
самостійно добирати необхідний мовний матеріал і використовувати у
нових умовах набуті знання та навички.
Наприклад, завдання: візьміть участь у виконанні комунікативних
завданнях-етюдах.
1. Ви - начальник відділу. Попросіть свого підлеглого виконати завдання у
неробочий час.
2. Ви - керівник відділу. Ваш підлеглий дуже просить надати йому
відпустку. Відмовте у проханні. (Ситуацію слід окреслити так, щоб
виконавець ролі підлеглого не знав про настанову для “керівника”).
3. Двоє Ваших колег обговорюють питання про придбання для відділу
нового комп’ютера, але їхнє рішення, на Вашу думку, неправильне.
Спробуйте переконати їх у тому, що вони помиляються (виконується у
тріаді).
4. Вам зателефонував Ваш керівник і наполегливо запрошує взяти
участь у нараді. Але у Вас термінова справа, яку не можна перервати...
Завдання: визначте своє ставлення до різних цінностей, які можуть
лежати в основі професійного спілкування менеджера.
“Свої зусилля менеджер перш за все повинен спрямовувати на ефективне
виконання професійної діяльності, підвищення продуктивності праці”,
“Основне у професійному спілкуванні менеджера - домогтися від
підлеглих дисципліни і виконання своїх обов’язків”.
“Основне у спілкуванні менеджера - дружні, товариські стосунки з
підлеглими”.
“Менеджер передусім має прагнути до самоствердження”.
Дайте відповідь на запитання: “Якими мають бути провідні
професійно ціннісні орієнтації менеджера?” [4, 16].
Першочерговим завданням вивчення предмету “Українська мова за
професійним спрямуванням” є формування мовних компетенцій та
вироблення мовного смаку шляхом формування національно свідомої,
духовно багатої мовної особистості, яка вміє використовувати набуті
знання в професійній діяльності. Урізноманітнення видів і форм роботи
сприятимуть досягненню мети,стимулюватимуть студентів до участі у
навчальному процесі.
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РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА В ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Статтю присвячено з’ясуванню ролі особистості педагога в
процесі інтенсифікації навчання, схарактеризовано методичне підґрунтя
ефективного засвоєння української мови у вищих навчальних закладах
нефілологічного профілю.
Ключові слова: особистість викладача, інтенсифікація навчального
процесу, методична система, методика навчання, мовленнєва
підготовка.
У нових соціально-економічних умовах незалежної України
проблема навчання української мови набула особливої гостроти. Однак не
є таємницею той факт, що після 8-10 років її опанування значна частина
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фахівців із вищою освітою не тільки не володіє державною мовою, але й
іноді з неприязню ставиться до самого процесу її вивчення. На наш
погляд, стан навчання української мови у вишах нефілологічного профілю
залежить від позиції не тільки тих осіб, що обіймають ключові посади в
системі освіти, але й від педагогів, їхніх підходів до вирішення низки
наукових проблем, світосприйняття, людських якостей, громадянськості.
Серед багатьох чинників, що впливають на успішність навчання
студентів української мови у вищій школі, виокремлюємо особистість
викладача, оскільки саме він формує майбутнього фахівця.
Для розв’язання головного завдання педагога вишу − розкриття
особистості студента − необхідні не тільки досконалі знання української
мови, але й уміння налагодити контакт зі студентом, зацікавити його.
Відомо, що ставлення до викладача студент переносить і на предмет.
Авторитет педагога має пряме відношення до результатів навчання і
впливає не тільки на сам процес, але і на тих, хто навчається.
Слово і дія викладача можуть викликати у студентів як позитивне,
так і негативне ставлення до української мови. На думку І. Зязюна,
педагогові надзвичайно важливо бути «людиною високої педагогічної
культури й моральності, доброзичливою, терплячою, тактовною,
небайдужою до викладання, справжнім патріотом, який уважає своєю
основною професійною цінністю служіння Україні і своїй справі» [1, 97].
Ми цілком погоджуємося з Людвигом Айхингером, що у викладацькій
роботі все залежить від того, за якою дидактичною системою працює
викладач − традиційною чи новою [3]. Традиційна дидактична система,
основи якої було закладено більше ніж 300 років тому, зорієнтована на
примус, для неї характерна антигуманна спрямованість навчального
процесу − про гідність студента і бережливий вплив на його нервову
систему всерйоз не замислювалися. Нова дидактична система дозволяє
адаптувати навчальний процес до особистості студента. Викладач,
вихований на новій дидактиці, не тільки не виявить роздратування або
досади від того, що студент завинив, але й у потрібний момент прийде на
допомогу − заспокоїть, підбадьорить, допоможе зорієнтуватися в
навчальному матеріалі.
Нова дидактика дає змогу кожному студентові працювати в
індивідуальному темпі. Досвід показує, що використання нової
лінгводидактичної системи підвищує інтерес до вивчення української
мови як засобу здобуття обраної професії, оскільки дозволяє пристосувати
навчальний процес навіть до слабко підготовлених студентів. Тому багато
що в роботі педагога, як стверджують R. Ellis, Diana L. Fried-Booth, H.
Geißner Н. Богданова, З. Курлянд, залежить від його особистісних
448

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

здібностей, професійної й загальної підготовки, педагогічної
майстерності й інтуїції.
Конкретизуємо означені положення через визначення специфіки
взаємодії особистості викладача з чинниками, що забезпечують загальну
інтенсифікацію навчального процесу, як-от: а) ущільнення навчального
матеріалу, пов’язане зі створенням лексичних або граматичних мінімумів;
б) прискорений розвиток рецептивних і репродуктивних навичок
мовленнєвої діяльності, що потребує розроблення адекватних засобів
уведення і закріплення мовного матеріалу, пошуку шляхів економії
аудиторного часу.
Для розв’язання методичних проблем у межах означених аспектів і
побудови методичної системи необхідно враховувати характеристики
опорних елементів процесу навчання – викладача, студента і мовного
матеріалу. Кожний із цих елементів, перебуваючи в тісному взаємозв’язку
з іншими, одночасно відносно самостійно взаємодіє з методичною
системою. Взаємозв’язок викладача і методичної системи зумовлює
успішну реалізацію шляхів і засобів оптимізації навчального процесу.
Під час навчання викладач і застосовувана ним методика вступають
у складні відносини взаємозалежності і взаємодії. З одного боку,
методична система визначає сукупність усіх аспектів діяльності педагога
в аудиторії, з іншого – саме від викладача залежить успіх реалізації цієї
методичної системи [2].
Інтенсифікація навчального процесу вимагає, щоб розроблення
методичної системи й визначення методичних дій викладача
здійснювалося з урахуванням їх взаємної адаптації й модифікації. Зміст
взаємної адаптації і модифікації методики навчання та діяльності педагога
визначаються такими положеннями:
а) методична система не може враховувати всі особливості
особистості викладача, але вона допускає можливість їх прояву в умовах
видозмін, що зачіпають зміст мовного матеріалу, послідовність його
введення, пояснення і закріплення;
б) вибір і успішна реалізація методичної системи залежать від
професійної підготовки педагога (практичне володіння українською
мовою, глибоке розуміння її теорії, знання методики і психології навчання
мови, загальнолінгвістична підготовка, загальне знайомство зі
спеціальністю тощо);
в) реалізація методичних моделей, що забезпечують інтенсифікацію
навчального процесу, потребує творчого підходу з боку викладача до
визначення і вибору модифікації методики навчання, урахування
суб’єктивних чинників, пов’язаних або зі студентами (специфіка їхньої
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мовної підготовки, спеціалізація тощо), або з особистістю самого
викладача.
Навчання професійного (усного і писемного) мовлення з опорою на
наочність передбачає урахування таких чинників:
1. Досвід викладання української мови для навчання професійного
мовлення показує, що формування мовленнєвої навички відбувається
скоріше, легше і результативніше, якщо на заняттях викладач
використовує наочно подані навчальні правила різних видів: а) правила
використання мовленнєвого зразка; б) правила оформлення компонентів
мовленнєвого зразка; в) правила побудови мовленнєвого зразка; г)
правила утворення словоформ, що входять до складу мовленнєвого
зразка.
2. Згідно з теорією поетапного формування розумових дій
(П. Гальперін, Д. Конорс, Н. Тализіна та ін.) під час вироблення навичок
необхідно виконувати роботи за матеріалізованими опорами, позаяк їх
застосування забезпечить розуміння правил у період пояснення і їх
актуалізацію в період тренування.
3. Матеріалізація правил оформлення і правил використання
здійснюється різними засобами наочності. Правила побудови,
оформлення мовленнєвого зразка (словоформ і граматичних категорій)
передаються засобами абстрактно-графічної наочності: буквеною і
знаковою символікою, різною цифровою нумерацією, різноманітними
лініями, шрифтами, кольоровою гамою, композиційними варіантами
розташування матеріалу. Правила використання мовленнєвого зразка
доцільно матеріалізувати за допомогою засобів предметно-зображальної
наочності: рисунки-кроки, що характеризуються «прозорістю» і
схематичністю.
4. Наочно подані правила активно функціонують у процесі
пояснення, що зумовлено необхідністю створення орієнтувальної основи
дії, створеної за допомогою мовленнєвого зразка, правил побудови й
оформлення, задіяних і в період тренування. Необхідність їх
використання на стадіях тренування визначається тим, що довготривала
мовленнєва навичка формується на основі розуміння, усвідомлення
способів дій, тобто знання (правила) засвоюються в діях із ними.
5. Тренувальна робота, що виконується на основі єдності
навчального правила і мовленнєвої дії, є значним методично
відповідальним періодом, який здійснюється шляхом виконання різних
тренувальних вправ, що цілеспрямовано активізують увагу студентів на
мовну форму і структуру або на значення слів і словосполучень на базі
«конструювання за правилом». Значення навчальних правил, оформлених
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у спеціальні таблиці в період тренування, полягає в тому, що створюються
умови для усвідомленої імітації, трансформації, підстановки та аналізу,
які потребують аналітико-синтетичної діяльності студентів.
6. Основними вправами, спрямованими на закріплення правил
побудови мовлення за зразком, вважаємо структурно-трансформаційні.
Завдання, спрямовані на закріплення правил оформлення мовленнєвого
зразка, − підстановні вправи, а на закріплення правил використання
мовленнєвого зразка − ситуативні вправи.
Ефективність навчання забезпечується такими чинниками: поданням
навчальних завдань як системи проблемних ситуацій; досягнення
максимального залучення студентів до їх вирішення (контактною
взаємодією). На схемі 1.1 унаочнено процес навчання як взаємодію
викладача і студента.

Схема 1.1. Складові процесу навчання як взаємодії викладача і
студента
Будь-який навчальний процес має бути поданий як єдність трьох
аспектів: а) навчання – діяльність викладача; б) засвоєння – діяльність
студента; в) формування особистості (особливості розумового і
морального розвитку студентів). Означені аспекти можуть бути виділені і
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в навчанні української мови як засобу здобуття фахової компетенції [4,
64].
Розглянемо основні компоненти навчального процесу більш
докладно. Навчання – діяльність викладача – містить декілька
компонентів: а) вибір системи навчальних завдань; б) навчальні дії для
розв’язання поставленого завдання; в) дії контролю за виконанням; г) дії
оцінки ступеня засвоєння. Виступаючи як співучасник у проблемній
ситуації, педагог уже не за посадою, а за авторитетністю отримує від
навчального колективу роль арбітра і вищого авторитету. Засвоєння
навчального матеріалу за результативністю охоплює два рівні: просте
відтворення – відтворення суб’єктом засвоєних знань, навичок і умінь – і
розширене відтворення – творча трансляція знань і умінь, їх застосування
щодо нових завдань. Тільки в цьому разі будуть забезпечені перспективи
інтенсифікації і головний механізм учіння – стійка пізнавальна мотивація.
Мотиваційний аспект активності студента досягається розв’язанням
проблеми, що формується як «я-включеність» (Г. Олпорт) у навчальну
ситуацію. Важливо показати зв’язки мовленнєвої дії в розвитку з різними
сторонами провідної діяльності студента. Правильно відібраний підхід до
студента, урахування його особистості та комплекс навчальних завдань
допоможе педагогові розв’язати поставлені завдання. Третій аспект
навчального процесу пов’язаний із тим, що в ході засвоєння знань
відбувається формування нових сторін особистості студента. Значущість
української мови як засобу формування професійної компетенції, як
найважливішого оформлювача культури, ідеології і норм поведінки
українського народу важко переоцінити.
Необхідно врахувати важливий момент психології впливу: впливає
не повідомлення слова як таке, а сам комунікант як реальна особистість,
яка вступає в сферу життєдіяльності реципієнта. Переконливість,
ерудованість, демократичність і такт викладача є при цьому потужними
чинниками. Працюючи зі студентом, дорослою людиною, педагог це
враховує й апелює до його здатності розмірковувати, думати, створювати
власну життєву позицію, формувати світогляд. Тому найважливішою
ланкою навчального процесу є вплив на студентів (чинник контакту),
удосконалення його форм і прийомів, урахування й опора на нього, тобто
умови інтенсифікації навчання української мови як засобу формування
професійної компетенції.
Таким чином, студенти, що вступають до вишів нефілологічного
профілю, мають передумови до навчання української мови як засобу
професійного спілкування у вигляді накопичених знань, сформованих
навичок і умінь з української мови (лінгвістичний досвід) у
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загальноосвітніх (освітній досвід) середніх і спеціальних навчальних
закладах (із поправкою: на Сході і Півдні України російська мова як засіб
повсякденного спілкування). Сформований досвід студентів ВНЗ є
необхідною базою оволодіння ними знаннями, навичками й уміннями з
використання лексико-граматичних засобів української мови, достатніх
для формування і розвитку професійного мовлення з конкретної професії
(предметно-професійний досвід). Навчальний матеріал з української мови
як засобу розвитку професійного мовлення студентів-нефілологів за
структурою і формою слід організовувати, спираючись на психологічні
особливості особистості, структурно-логічні зв’язки вивченого і нового,
на відомі студентам дії і операції тощо.
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УДК 81’42

Neil Allison, М.Г. Якубовська

НАВЧАЛЬНИЙ ТЕКСТ: КОМУНІКАТИВНИЙ,
ЛІНГВІСТИЧНИЙ, ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ
У статті аналізуються останні теоретичні дослідження і
методологічні експерименти з проблематики використання навчальних
текстів у процесі опанування мови. Розкривається сутність поняття
«текст», аналізуються дидактичні основи, функції навчального тексту,
його потенційні можливості в розвитку пізнавальної активності
студентів.
Ключові слова: навчальний текст, функції тексту, професійна
мовнокомунікативна компетенція, пізнавальна активність, мотивація
навчання.
Глобальні зміни, які відбуваються в суспільстві, безсумнівно,
впливають і на основні орієнтири в освіті, спонукають ураховувати
найактуальніші тенденції розвитку вищої школи. Так, британські вчені на
підставі міжнародних і національних досліджень виокремили п'ять
компетентностей, чільне місце серед яких займає вміння вчитися.
Усвідомлення важливості цієї компетентності пов'язано з
виникненням інформаційного суспільства й необхідністю пізнавати
відомості впродовж усього життя. З огляду на це ключовим завданням
сучасного педагога є навчати молодь жити в інформаційному просторі,
формувати особистість, яка може опановувати відомості самостійно, уміє
оперативно орієнтуватися в потоці інформації, засвоювати її та ефективно
користуватися нею. Нині вже не актуально просто «давати знання»,
значно важливіше формувати в студентів універсальні способи пізнання,
мислення, практичної діяльності. Одним зі способів досягнення цієї мети
є формування вміння здобувати інформацію шляхом самостійної роботи із
нею.
Уміння опрацьовувати навчальні тексти входить до системи умінь,
володіння якими, на думку провідних лінгводидактів, є важливою умовою
формування не лише спеціальних компетеитностей (мовної, мовленнєвої,
комунікативної), а й умовою і показником загального особистісного
розвитку студента.
Проблему дидактичних основ добору й використання навчальних
текстів досліджують учені А. Р. Арутюнов, Ю. Вайгман, І. Р. Гальперін,
Р. П. Мільруд,
Є. В. Носонович,
В. Г. Редько,
Г. В. Рогова,
С. К. Фоломкіна, Л. Кайм, Д. Кост, Х. Уїддоусон та ін. У дослідженнях
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останніх десятиліть навчальний текст розглядають як завершений продукт
мовленнєвого процесу, матеріалізований, у відповідний спосіб
літературно оформлений писемний документ; це твір, який має назву
(заголовок) і складається з кількох особливих одиниць (надфразових
єдностей), поєднаних різними типами лексичного, граматичного,
логічного, стилістичного зв’язку; йому властиві певна цілеспрямованість і
прагматичність (І. Р. Гальперін); як перелік усіх матеріалів презентації,
необхідних для комунікації, що вмотивовує навчальне спілкування,
стимулює його, містить фактичний і мовленнєвий матеріал для
розв’язання комунікативних задач (А. Р. Арутюнов).
Отже, у навчальному процесі роль навчального тексту
загальновизнана, але резерви його невичерпані, зокрема, якщо брати
підхід до тексту як джерела розвитку пізнавальної активності студентів.
Мета статті – розглянути функції і роль навчального тексту як засобу
розвитку пізнавальної активності студентів, а також визначити вимоги до
використання текстів.
Працюючи над побудовою методичної системи з розвитку та
формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів
уважаємо першочерговим завданням окреслити сутність поняття
«навчальний текст».
Л. Рис пропонує таке визначення поняття: «навчальний текст – це
лінійна послідовність мовних знаків, яка являє собою цілісне
повідомлення (монолог) або відповідає певній ситуації (діалог), або є
рядом мовних знаків (слів, словосполучень, речень) без загальної
комунікативної функції та без зв’язку з визначеною ситуацією. У цьому
разі можна говорити про комунікативний навчальний текст, у іншому –
про некомунікативний навчальний текст, що виконує специфічні
навчальні дидактичні функції [18, 58]. Г. Зоммер під терміном
«навчальний текст» розуміє текст, який використовується в навчальних
цілях. На думку вченого, роль основного критерію повинен відігравати
дидактичний критерій, а не лінгвістичний. Основним дидактичним
критерієм навчального тексту Г. Зоммер уважає функцію, що виявляється
в породженні нових усних чи писемних текстів [5]. Т. С. Кудрявцева
зазначає: «Навчальний текст – це опредмечена ситуація спілкування,
необхідним компонентом якої є автор тексту та реципієнт (студент). Щодо
викладача навчальний текст є продуктом його діяльності, у якому втілені
конкретні цілі, що відображають загальну мету навчання. Щодо студента
навчальний текст є, по-перше, джерелом інформації, по-друге, об’єктом
вивчення, по-третє, об’єктом розуміння» [7, 40].
Беручи за основу визначення вчених, пропонуємо власне тлумачення
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поняття «навчальний текст»: це основний продукт мовлення викладача,
зорієнтований на розв’язання конкретного методичного завдання в
різних ситуаціях навчального процесу, і спрямований на визначення та
пояснення нових понять, термінів, властивостей, моделей, явищ і
співвідношень між ними. Навчальні тексти слугують цілям навчання, які
детермінують зміст, структуру, композицію і стиль тексту. Навчальні
тексти (первинні чи вторинні) фіксують сформовану систему знань,
загальноприйняті поняття та закони конкретної науки. Саме цим
визначається ясність, доступність, чіткість, прозорість їхнього викладу.
Навчальний текст має специфічні функції: інформаційна (основною
функцією навчального тексту є передача наукової інформації в стислому
та систематизованому вигляді); активізаційна (навчальний текст активізує
логічне мислення тих, хто навчається).
Основними характеристиками навчального тексту є:
а) дескриптивність (описова структура);
ілюстративність
б) інформативність (інформаційна структура)
(вербальна,
в) логічність (логічна структура).
графічна).
Тобто, дескриптивність, інформативність, логічність підсилюються
як вербальною, так і графічною ілюстративністю. Вербальна
ілюстративність загалом властива художній літературі, графічна
ілюстративність властива як художній літературі (книжні ілюстрації), так і
навчальному тексту (схеми, таблиці, графіки, малюнки тощо).
Структурні рівні навчального тексту пропонуємо розглянути в
таблиці 1.
Таблиця 1
Основні структурні рівні навчального тексту
БАЗОВИЙ РІВЕНЬ ОПИСОВОГО ТЕКСТУ
(безпосередній опис об’єкта, що вивчається):
- інформаційні одиниці та можливі способи їх організації;
- абстрактні одиниці опису (положення);
- ілюстративні одиниці опису (приклади);
- ЛОГІЧНА СТРУКТУРА (ланцюжок логічних суджень, умовиводів,
висновків);
- ЛОГІКО-РЕФЛЕКСИВНІ РІВНІ (вказують на зміну рівня абстракції, на
зміну точок рефлексії: від опису цілісного об’єкта до опису його функцій
його складових частин функцій та внутрішньої структури складових частин і
т. ін;
- СХЕМАТИЧНИЙ (графічні схеми синтезують інформацію у просте та
зручне системно-структурне зображення навчального матеріалу).
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НАДБУДІВНІ РІВНІ
(самі по собі не описують об’єкт, але обслуговують процес опису,
керують процесом розуміння базового тексту:
- ПОЯСНЕННЯ – якщо передбачається ситуація нерозуміння, необхідно
дати додаткові знання;
- ПОСИЛАННЯ на вже одержані знання або орієнтація на певне джерело
знань;
- ІЛЮСТРАЦІЇ – демонстрація абстрактного положення в ситуації
передбачуваного нерозуміння, якщо абстракція сама по собі викликає
труднощі в розумінні;
- КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ – контрольні запитання різних типів.

Спираючись на відомості про основні особливості тексту як
структурної одиниці комунікації, проаналізуємо характеристики
навчального тексту згідно з трьома основними аспектами:
а) комунікативний (навчальний текст розглядається як компонент
комунікації – вища комунікативна одиниця);
б) лінгвістичний (навчальний текст – як одиниця мови,
комунікативної лінгвістики);
в) лінгводидактичний (навчальний текст – як продукт мовленнєвої
діяльності).
Комунікативний аспект. Основною комунікативною метою
створення навчальних текстів є подача та передача інформації студентам.
Комунікативна мета реалізується через одну з основних характеристик
тексту – цілісність. Загалом цілісність тексту визначає внутрішню єдність
продукту, його змістовність. Л. В. Сахарний дає таке визначення
цілісності тексту: «…Мета комунікації полягає в тому, щоб забезпечити
максимальну відповідність авторського змісту з тим образом змісту
тексту, що виникає у читача. Ось цей зміст, що виникає у психіці людини,
– симультанне, неусвідомлене, повною мірою динамічне уявлення про
деякий об’єкт як предмет комунікації, можна визначити як цілісність» [13,
21]. На думку Л. Г. Кайди, «цілісність тексту характеризується новими
якостями та властивостями, що не притаманні окремим частинам
(елементам), але які виникають у результаті їх взаємодії у визначеній
системі зв’язків» [6, 16]. Відтак, можна говорити про те, що цілісність як
ознака тексту є важливішою характеристикою, ніж зв’язність, оскільки
навіть зв’язний текст, якщо він не цілісний, не може виражати зміст
тексту. У цілісності результується процес розуміння тексту, процес
переходу від зовнішньої його форми до змісту, при цьому здійснюється
процес структурування змісту тексту. Цілісність тексту досягається
єдністю форми та змісту. «Діалектика взаємодії змісту та форми, – як
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зазначає В.М. Горохов, – випливає із різноякісного рівня елементів змісту.
Одні з них виражають сутність явища (теоретичний факт, ідея, концепція),
інші фіксують конкретні виявлення цієї сутності (емпіричний факт, думка,
ситуація). Основні групи елементів змісту – фактична, проблемнотематична, ідейно-концептуальна – мають неоднакову здатність до
формотворення» [3, 147]. Тобто, цілісність характеризує не тільки цей
текст – первинний, але й всі тексти – вторинні (тексти, що «переноситься
в інше комунікативне середовище, а також створений на базі іншого
(первинного) тексту зі зміною авторства. Під зміною ж авторства
розуміється зміна авторської інтенції»), які виникають унаслідок таких
видів мовленнєвої діяльності, як анотування, конспектування,
реферування. Саме розвиток у студентів означених видів комунікативної
діяльності забезпечує їх високу професійну компетенцію.
Аналіз та правильна, відповідно до вимог, побудова тексту
передбачає врахування того, що студенти мають володіти навичками
структурної організації тексту, бути інформованими про компоненти
структури (композиції) тексту, адже будь-який текст має власну
композицію. По суті, перш ніж розпочати виклад матеріалу, педагогові
варто правильно обрати композиційну форму майбутнього тексту.
Вибір композиційної форми залежить від багатьох чинників:
а) ступеня засвоєння студентами попереднього матеріалу;
б) рівня їх налаштованості на опрацювання матеріалу;
в) умінь викладача подати інформацію, наприклад, в описовому,
розповідному вигляді тощо.
У цілому композицією (лат.compositio – складання, поєднання)
називається «форма побудови твору, яка знаходить свій вияв у
змістозначеннєвому співвідношенні окремих взятих частин. Кожен тип
викладу інформації педагогом характеризується певною послідовністю у
викладі думок.
Найбільш розповсюдженою формою передачі навчальної інформації
є розповідь викладача. Розповідь здебільшого розгортає події в динаміці і
має таку композицію :
– початок розгортання дії;
– кульмінацію;
– завершення.
Не менш важливо викладачеві вміти правильно та відповідно до
ситуації реалізовувати дидактичну функцію за допомогою такого типу
мовлення, як роздум. Роздум установлює казуальні (причинно-наслідкові)
відношення між фактами та явищами. Внутрішній та логічний зміст
роздуму визначає його мовну організацію і відношення між
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компонентами (теза, докази, висновок).
Навчальний текст повинен бути побудований із урахуванням
індивідуальних особливостей студентів, рівня інтелектуального
потенціалу, мовної компетенції, тобто навчальний (вторинний) текст, яким
послуговується педагог, має бути доступним для сприймання. У
лінгводидактиці термін «доступність» інтерпретується так: «доступність
(посильність) навчання – дидактичний принцип, згідно з яким навчання
базується з урахуванням рівня підготовки учнів, їхніх вікових та
індивідуальних особливостей. Умовою свідомого й міцного засвоєння
знань і активності студентів є доступність для них навчального матеріалу.
Завдання не повинні за складністю перевищувати пізнавальні можливості.
Разом з тим не можна допускати і недооцінки пізнавальних сил
студентів». З точки зору комунікативної лінгвістики ми можемо говорити
про забезпечення лексичної доступності навчального тексту, тобто
зважати на мовну компетенцію, ураховувати знання дидактичного та
наукового дискурсу, проводити порівняння зі знайомими та звичними для
них явищами із життя. Підвищення доступності навчального тексту, що
продукується педагогом, досягається через:
1. Підвищення доступності лексики текстів:
– зменшення кількості незнайомих слів (йдеться про лексику
галузей, несуміжних із майбутньою професією );
– обмеження кількості незрозумілих наукових термінів;
– постійне пояснення лексичних значень нових професійноорієнтованих слів, зіставлення їх з уже відомими.
2. Зменшення абстрактності викладу матеріалу. Абстрактний текст
слабко активізує першу сигнальну систему і саме тому потребує введення
достатньої кількості ілюстративного матеріалу; конкретних прикладів з
абстрактними узагальненнями; згортання в реченнях складних
конструкцій, що ускладнюють усвідомлення міжсловесних зв’язків.
Лінгвістичний аспект. Навчальний текст як одиниця мовлення,
продукт
мови
має
такі
основні
ознаки:
нормативність;
зв’язність(когезію); належність до наукового стилю мовлення.
Мовна нормативність навчального тексту має забезпечуватися на
всіх рівнях – від фонетики (орфоепії) до синтаксису. Л. О. Вербицька
визначає норму як «сукупність явищ, дозволених системою мови, що
відображені та закріплені в мовленні носіїв мови, і які є обов’язковими
для всіх тих, хто володіє літературною мовою у визначений момент часу»
[2, 11]. Особливістю усного мовлення є його спонтанність,
непідготовленість, отже, завдяки роботі з навчальними текстами студент
має досконало оволодіти нормами сучасної української літературної мови
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й демонструвати власний продукт через нормативний текст. Звичайно, що
навчання нормативному говорінню як виду мовленнєвої діяльності має
базуватися на відпрацюванні навичок активного володіння лексикограматичними структурами, словосполученнями і реченнями, які є
основними комунікативними мікроодиницями як для окремої фрази, так і
для надфразової єдності. Тобто, варто розвивати у студентів навички
орфоепічної, лексичної, граматичної правильності мови. Ця якість
мовлення (правильність) є принциповим та родовим поняттям для
культури мовлення: її порушення передбачає мовленнєву помилку і
позбавляє мовлення професіонала тих якостей, які йому притаманні:
логічності, точності, виразності, доречності тощо. Правильність мовлення
як показник нормативності розглядається у відриві від інших якостей
мовлення саме тому, що визначається конкретними рівнями мови,
граматичними інваріантами, правилами та моделями. Порушення
нормативності мовлення під час говоріння передбачає мовленнєву
помилку. В. Ф. Русецький зазначає: «Мовленнєвим помилкам притаманні
дві принципові ознаки – неусвідомленість характеру вживання (при
знанні дійсної норми людина як правило її наслідує) і наявність
граматично нормативного інварінта, що не змінює мовленнєві наміри
мовця в єдності інформативного, комунікативного, експресивного
чинників. Мовленнєва помилка може бути охарактеризованою за
декількома параметрами:
– причиною появи;
–співвіднесеністю з певним мовним рівнем та стилістичною
забарвленістю мовних одиниць;
– стилістичною належністю тексту (висловлювання )» [12, 213].
Навчальний текст за своїми ознаками та тими функціями, що він
виконує у процесі спілкування сфери адресант/адресат, належить до
наукового стилю мовлення, який, як зазначає Л. І. Мацько, має такі
підстилі:
– «власне науковий (монографія, стаття, наукова доповідь,
повідомлення, тези);
– науково-популярний (виклад наукових даних для нефахівців –
книги, статті у неспеціальних журналах;
– науково-навчальний (підручники, лекції, бесіди тощо)» [9, 284].
Навчальні тексти, зрозуміло, належать до науково-навчального
підстилю мовлення, оскільки, з одного боку, вони охоплюють значну
частину наукової інформації, термінологічної лексики в певній галузі
знань, з іншого боку – виклад характеризується логічністю, ясністю,
доступністю інформації. Отже, важливо з метою формування професійної
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мовнокомунікативної компетенції студентів навчити їх умінню
аналізувати й продукувати текст з урахуванням специфіки та ознак
підстилю, до якого вони належать. З цією метою необхідно до системи
роботи над розвитком професійних фахових умінь включати комплексні
блоки комунікативних завдань.
Однією із важливих ознак навчального тексту, що характеризує його
як продукт мови, комплексне мовне утворення, є зв’язність. Зв’язність –
це категорія лінгвістики тексту. Аналіз мовознавчих джерел дає змогу
констатувати, що вчені пропонують різні тлумачення зв’язності тексту як
однієї з основних його ознак. Наприклад, автори монографії «Структура
наукового тексту та навчання монологічному мовленню» Н. О. Метс,
О. Д. Митрофанова, О. Д. Одинцова вважають, що зв’язність – це
здатність тексту утримувати предмет обговорення, повертаючи його
різними сторонами і плавно переходити з одного предмета до іншого.
Лінгвісти вказують на те, що існує достатньо класифікацій засобів
зв’язності. Так, особливої уваги заслуговує класифікація, що пропонує А.
Хілл. Учений виділяє три рівні показників зв’язності:
1) Сегментні:
а) лексичні (повтор, синоніми, антоніми, спільнокореневі слова,
однотемні слова);
б) граматичні (сполучники, сполучні слова, вказівні займенники,
узгодження часів і дієвідмін та їх єдність, корелятивні слова, ступені
порівняння, вставні слова та речення);
в) синтаксичні (порядок слів, порядок зчеплення частин);
г) стилістичні (синтаксичний паралелізм, еліпсис, градація, питальні
речення та ін).
2) Супрасегментні (інтонація, паузи, наголос).
3) Ситуативні (екстралінгвістичні) (ситуація, асоціація) [15, 7-8].
Зрозуміло, що під час продукування навчального тексту найбільш
поширеним засобом зв’язності є лексична зв’язність, а саме – повтори.
Дійсно, педагогові постійно доводиться привертати увагу студентів саме
до тих термінів чи слів, які пропонуються для запам’ятання чи
опрацювання. Важливо вміти здійснювати лексичні повтори, щоб уникати
мовленнєвої тавтології та одноманітності викладу. Для цього в арсеналі
викладача мають бути синонімічні (синкретичні) конструкції до певного
явища чи лексеми, що підлягають вивченню з метою, як зазначалося
вище, уникнення невиразності, стилістичної бідності. Використання
синонімів, антонімів дає змогу уникнути повторів, робить мовлення більш
конотативним, експресивним. Лексичні повтори забезпечують зв’язність
навчального тексту, його тематичну єдність. Отже, мовленнєва одиниця,
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що характеризується зв’язністю, обов’язково має набір ознак, але вибір
тієї чи іншої ознаки – вільний.
Лінгводидактичний аспект. Розуміння природи та сутності
навчального тексту як продукту мовленнєвої діяльності особистості, в
першу чергу, передбачає з’ясування питання про належність його до
конкретного жанру мовлення. У словнику лінгвістичних термінів
зазначається: «Жанр (фр. Genre, лат. genus (generis) – рід, вид): 1) вид
художньої творчості, який характеризується різними мовностилістичними
настановами й формальними ознаками; 2) різновид функціонального
стилю, форма мовного спілкування, продиктована певними умовами
побудови композиційно цілісного висловлювання» [4, 60]. Обґрунтування
лінгвістичних засад поняття «жанр» належить М. М. Бахтіну, який
зазначив, що мовлення людини завжди втілюється в певні готові форми,
зважаючи на систему життєвих ситуацій. Учений констатував:
«Мовленнєві жанри – це відносно стійкі типи висловлювань» [1, 250].
Система навчання мови у вищій школі, що має на меті плекати високу
професійну майстерність майбутнього фахівця (не лише словесника),
основною комунікативною одиницею мовлення якого є текст, повинна
насамперед бути побудована із урахуванням специфіки та природи
дефініції «текст».
Лінгвістичні засади навчання мови ґрунтуються на таких основних
позиціях. Студенти повинні:
– мати глибокі фахові знання;
– оволодіти конкретними жанровими різновидами, що є в основі
професійної компетенції;
– оволодіти основними формами професійного мовлення;
– навчитися аналізувати, створювати тексти різних функціональнозмістових типів мовлення.
У лінгвістиці, на жаль, досі немає єдино прийнятної класифікації
мовних жанрів. Наприклад, Т. Шмельова виділяє чотири основні класи
мовних жанрів: а) інформативні; б) імперативні; в) етикетні
(перформативні), що формують події соціального життя; г) оцінні [14, 9192].
Аналізуючи системи загальноприйнятих класифікацій жанрів, можна
зробити висновок про те, що в якості бази для їх поділу та виокремлення
все ж обираються форма мови та мовленнєвої діяльності людини. Тобто,
зрозуміло, що в системі мови достатньо жанрових різновидів, і в системі
вищої школи студент повинен оволодіти насамперед тими жанрами, які
мають високу фактичну частотність (студент оволодіватиме жанровою
різноманітністю
мовлення
протягом
тривалого
професійного
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самовдосконалення та саморозвитку, враховуючи соціолінгвістичні та
психологічні чинником: розвиток власної мовної особистості, розвиток
суспільства, розвиток самої мови). Варто співвіднести у такому випадку
жанрову різноманітність зі структурною організацією спілкування між
адресантом/адресатом, а отже, – з формами мовлення, формами
спілкування. О. О. Леонтьєв зазначив: «Говорячи про форми мовлення, ми
маємо на увазі різні типові способи організації мовних засобів залежно
від функціональної спрямованості конкретного висловлювання, що не
пов’язуються зі зміною номенклатури самих мовних засобів» [8, 246].
Однією із пар спілкування є опозиція мовлення діалогічного та
монологічного.
Грунтовне визначення понять «діалог» та «монолог» запропонував
Л. П. Якубинський ще на початку ХХ-го століття. Учений зазначив: «Для
діалогу будуть характерні: порівняно швидкий обмін мовленням, коли
кожний компонент обміну є реплікою і одна репліка вищою мірою
зумовлена іншою, обмін відбувається поза яким-небудь попереднім
обдумуванням; компоненти не мають особливої заданості; у побудові
реплік немає ніякої навмисної зв’язаності, і вони вищою мірою короткі.
Відповідно до цього для монологу будуть характерні тривалість та
зумовлена нею зв’язність, побудова мовленнєвого ряду; односторонній
характер висловлювання, не розрахований на швидку репліку; наявність
заданості, попереднього обдумування та ін. Але між цими двома
випадками є ряд проміжних, центром яких є такий випадок, коли діалог
стає обміном монологами» [Цит. за: 10, 51]. Отже, діалогічне мовлення
будується за схемою «стимул» – «реакція».
На противагу діалогічному мовленню, монологічне мовлення є
досить розгорнутим, активним та організованим видом мовлення [10, 53].
У мовленні викладача переважають, як зазначалося вище, такі форми
мовлення, як усний діалог, усний монолог та писемний монолог.
Усний навчальний діалог – своєрідна форма спілкування. Це
взаємодія між людьми в умовах навчальної ситуації, що здійснюється у
формі мовлення, в ході якого відбувається інформаційний обмін між
партнерами і регулюються стосунки між ними. Специфіка навчального
діалогу визначається цілями його учасників, умовами та обставинами їх
взаємодії» [10, 50]. Як для адресанта (педагога), так і для адресата
(студента) діалог є засобом діяльності. Мовлення адресанта в
навчальному діалозі є засобом досягнення навчальних цілей. Як
зазначають науковці (О. Машбиц, В. В. Андрієвська), «діалог в ситуації
навчання є полігоном для тренування мовленнєвої здатності студентів та
умова засвоєння ними законів людського спілкування. Здобуваючи знання,
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напрацьовуючи навички та вміння у визначеній науковій сфері, студент
одночасно засвоює правила мовленнєвої поведінки, правила діалогу. До
цих правил належать здібності ясно викладати свої думки (будувати повні
та чіткі висловлювання, приводити до відповідності вербальні та
невербальні засоби); розуміти партнера (слухати його, вловлювати зміст
фраз); досягати адекватного розуміння партнером змісту свого
висловлювання. Усний навчально-науковий монолог, що продукується
через текст педагога, це форма мовлення, у якій поєднуються типові
особливості наукового стилю мовлення з елементами розмовної мови. За
допомогою усного монологу викладач пояснює новий матеріал,
організовує роботу аудиторії, виступає з доповідями та промовами тощо,
тобто 2/3 частини окремого заняття педагог спілкується зі студентами за
допомогою саме такої форми мовлення.
Писемний монолог як форма мовлення виявляється під час роботи
над репродуктивними видами письмових робіт: конспектування,
анотування, реферування тощо. По суті, два види мовлення
(усний/писемний монолог), як правило, у практиці навчання мови
виявляються взаємозв’язаними: процесу говоріння часто передує писемна
підготовка тез для виступів, повідомлень, узагальнень вивченого на
попередніх заняттях, і навпаки.
Навчальний текст реалізується в діалогічному мовленні через такі
жанри, як дискусія, бесіда, полеміка, диспут, дебати, суперечка.
Наприклад, дискусія (наукова, дидактична) як такий жанр, через який
продукується навчальний текст, на думку Л. Кейм, «це обговорення певної
проблеми або групи питань чи одного дуже важливого питання з метою
досягнення істини» [16, 160]. Основні вимоги до дискусії як до
особливого виду комунікативної взаємодії, називає Б. Міллер:
1) важливо, щоб зміст дискусійного виступу був би частиною теми,
що обговорюється, тобто щоб він мав відношення до того, що було
головною тезою;
2) дискусійний виступ повинен являти собою тематичну єдність.
Елементи такої єдності можуть розглядатися як різні види конкретизації
загальних тем [17].
Особливістю дискусії під час навчального процесу є вміння
викладача вдаватися до застосування в мовленні саме тих мовних засобів,
що найдоцільніше відображатимуть зміст проблеми. Відтак, студент
повинен уміти використовувати продемонстровані форми висловлення
думки, сформувати вміння ініціювати діалог, вступати до обговорення
проблеми, використовуючи в тексті такі засоби, які адекватні науковонавчальному стилю мовлення; розвивати вміння вести діалогічне
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спілкування, поширювати обговорення, вміти ставити та відповідати на
запитання, залучати до комунікативної взаємодії опонентів тощо. Як
зазначає Е. Ф. Тарасов, стимулювання до дискусії може настати за таких
умов:
а) збіг чи незбіг висловлювань або порушення думок, оцінок, знань.
Це певною мірою є вихідним моментом дискусії;
б) наявності інтеракційно-стратегічних точок зору. Факт
погодження/непогодження з деякими точками зору є важливою основою
для того, щоб дискусія відбулася;
в) наявності точки зору, що визначається статусом комунікантів [11,
63].
Отже, студент має навчитися організовувати дискусію за допомогою
застосування проблемних методів, провокаційних тез, щоб надалі в
професійному житті змогти скористатися здобутими знаннями.
Ураховуючи особливості розвитку пізнавальної активності студентів,
результати дослідження вчених і власне бачення проблеми, сформулюємо
вимоги до навчальних текстів:
• використання автентичних текстів різних за тематикою і жанрами,
що відображають стилістичні особливості мови й можливі варіанти
вербалізації мовленнєвих намірів. Ефективне й раціональне використання
автентичних матеріалів для формування умінь і навичок рідномовного
спілкування в усній та писемній формах робить процес навчання
успішним і забезпечує створення атмосфери, наближеної до реальної;
• змістовий аспект навчальних текстів має відповідати
індивідуальним особливостям студентів, викликати інтерес і презентувати
типові ситуації спілкування, стимулювати спілкування/обмін думками;
• слід уникати перенасиченості навчального процесу одноманітними
текстами, оскільки, як свідчить практика, це робить навчально-виховний
процес монотонним і послаблює мотивацію навчання.
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В
статье
проанализированы
последние
теоретические
исследования и методологические эксперименты по проблематике
использования учебных текстов в процессе изучения языка. Раскрывается
сущность понятия «текст», анализируются дидактические основы,
функции учебного текста, его потенциальные возможности в развитии
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познавательной активности студентов.
Ключевые
слова:
учебный
текст,
функции
текста,
профессиональная коммуникативная компетенция, познавательная
активность, мотивация обучения.
The article is devoted to the latest theoretical investigations and
methodological experiments concerning the usage of texts in foreign language.
The term «text» is defined, its didactic bases, functions and potential scope to
develop cognitive activity of students.
Keywords:
academic
text,
text
features,
professional
movnokomunikatyvna competence, cognitive activity, motivation training.
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М.Ф. Кравченко, Г.Е. Присовская

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОБУЧАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ (ОКП)
Статья посвящена актуальной теме: рассмотрению обучающих
компьютерных программ (ОКП) на начальном этапе обучения
иностранных студентов русскому языку. Сфера использования ОКП –
это и аудиторная, и внеаудиторная, и самостоятельная работа.
Подается характеристика ОКП по различным параметрам, структурам
и выполняемым ими функциям. Рассматриваются параметры оценки
качества компьютерных программ с точки зрения их дидактической
целесообразности и качества. Уделяется внимание как лингвистическим,
так и технологическим (аудиоформат, интерфейс) возможностям
учебных программ.
Ключевые слова: обучающая компьютерная программа, русский
язык как иностранный, начальный этап, иностранные студенты,
лингводидактика, электронные ресурсы, упражнения, интерфейс.
Процесс информатизации образовательной системы отражает общие
тенденции компьютеризации и передачи информации с помощью
электронных устройств (смартфонов, планшетов и компьютеров).
Конечно же, компьютер в ближайшем будущем не сможет, вероятно,
заменить преподавателя, речь сегодня идет не о полной компьютеризации
всего обучения, а только о поддерживаемом компьютером обучении.
Однако ни одно техническое устройство, применявшееся ранее, не может
сравниться с компьютерами.
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Сфера применения компьютера при обучении иностранных
студентов русскому языку включает в себя использование компьютера и
в учебном процессе, и во внеаудиторное время (самостоятельная работа,
тестирование, учет успеваемости и др.). Учитывая краткосрочное
обучение русскому языку в языковой среде чрезвычайно возрастает роль
внеаудиторной, самостоятельной работы на всех этапах обучения языку.
При этом важными являются такие возможности компьютера, как
осуществлять диалог с обучаемым, анализировать ошибки и давать
рекомендации для самостоятельного обучения, помогать преподавателю
индивидуализировать процесс обучения. Это особенно актуально при
работе с группой, состоящей из студентов из разных стран.
Современность предъявляет всё более высокие требования к
обучению практическому владению иностранным языком в повседневном
общении и профессиональной сфере. Объёмы информации растут и часто
рутинные способы её передачи, хранения и обработки являются
неэффективными. И на данном этапе разработка и использование
обучающих компьютерных программ (ОКП) раскрывает огромные
возможности компьютера как средства обучения, в том числе и русскому
языку как иностранному.
Преимущества обучающих компьютерных программ (ОКП) перед
традиционными методами обучения очевидны. Они позволяют
тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в
разных комбинациях, помогают осознать языковые явления,
сформировать лингвистические способности, создавать коммуникативные
ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия, а также
обеспечивают возможность учёта ведущей репрезентативной системы,
реализацию
индивидуального
подхода
и
интенсификацию
самостоятельной работы студента.
Обучающие компьютерные программы по различным параметрам,
структуре и функциям можно характеризовать как:
• учебные компьютерные программы обучающего типа;
• вспомогательные средства при изучении русского языка
иностранными учащимися;
• программы, содержащие ограниченный языковой (речевой)
материал;
•
программы,
осуществляющие
комплексный
подход
к
взаимосвязанному обучению всем видам речевой деятельности;
• программы, предусматривающие работу не только с экраном, но и
использующие аудиоканалы.
В настоящее время разработаны и широко используются различные
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типы обучающих программ: линейные, адаптивные и разветвленные. В
связи с этим становится актуальной оценка качества программного
обеспечения. Качественный анализ эффективности обучающих программ
состоит из оценки технических характеристик программы, степени
интерактивности,
типа
обучающей
программы
(адаптивная,
разветвленная, структурированный курс), степени сложности решаемых
дидактических задач и т.д.
Однако указанные параметры не всегда эффективны, т.к. недостатки
обучающей программы могут быть связаны с собственно техническими
аспектами. Обучающие программы по русскому языку как иностранному
необходимо рассматривать, прежде всего, как дидактические материалы,
поэтому подход к оценке таких материалов должен учитывать требования
общей дидактики, лингводидактики и компьютерной лингводидактики.
Необходимо учитывать следующие параметры оценки дидактического
качества обучающей компьютерной программы по РКИ:
1. Постановка целей обучения.
2. Обеспечение целей обучения.
3. Организация и стимулирование деятельности студента.
4. Обеспечение деятельности преподавателя.
Каждый параметр оценивается на основе изучения конкретных
структурных, содержательных и технических компонентов программы.
Полученные результаты анализа помогают определить эффективность
решения лингвометодических задач посредством использования
современных компьютерных технологий.
Компьютерные обучающие программы, работающие в диалоговом
режиме, помогают решать следующие задачи: позволяют предъявлять
учебную
информацию
в
удобной
для
восприятия
форме,
индивидуализируют управление учебной деятельностью в ходе
программированного, проблемного обучения, способствуют контролю
знаний, обеспечивают доступ к вычислительным, информационносправочным и другим электронным ресурсам.
Отбор языкового материала для обучающих программ производится
с учетом того, что в рамках коммуникативного подхода с помощью
компьютера можно работать на уровне докоммуникативной тренировки.
Это означает, что обучающие программы позволяют формировать
языковую (знание системы языка — фонетики, лексики, грамматики) и
речевую (навыки в различных видах речевой деятельности — чтении,
письме, аудировании и говорении) компетенцию учащихся [4].
Процесс изучения языкового материала складывается из следующих
этапов: презентация, семантизация, тренировка и контроль. Обучающие
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программы могут включать в свою структуру как все этапы, так и
некоторые из них. Независимо от структуры программы, качество
реализации каждого этапа должно оцениваться на основании:
а) соответствия выбранных приемов изучаемому языковому
материалу и их коммуникативной направленности;
б) эффективности использования технологических возможностей.
Последнее означает, что в программах должны предлагаться такие
способы презентации, семантизации, тренировки и контроля, которые
либо усовершенствуют традиционные "бумажные" приемы, либо
являются специфически "компьютерными", т.е. такими, которые сложно
или невозможно выполнить без помощи компьютера.
Обучающая
программа
представляет
собой
совокупность
элементарных блоков учебного материала по конкретному курсу, которые
в зависимости от действий учащегося в отношении операционной
системы предъявляются ему в интерактивном режиме и в определённой
структуре:
1. Тренировочный модуль, который помогает отработать понимание
и использование слов и выражений в ходе тренировочных упражнений
(синонимичные слова и конструкции, перевод, восстановление
лингвистических единиц ).
2. Тестовый модуль, который состоит из нескольких тестовых
примеров на главные темы курса и набора проверочных заданий.
3. Модуль текста.
Кроме того, показателем качества ОКП становится и количество
упражнений. В соответствии с лингвометодическими требованиями
прочные навыки формируются в том случае, если объем тренировочных
заданий в два раза больше, чем в блоках презентации и семантизации, а
каждый блок докоммуникативной тренировки (языковые и речевые
задания) представлен такими видами упражнений:
- выбрать правильное окончание;
- определить род и число;
- на определение частей речи;
- на словообразование;
- выбрать словоформу, соответствующую данной грамматической
форме;
- согласование частей речи;
- образование прилагательных;
- виды глаголов;
- время глаголов;
- однокоренные слова;
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- ответы на вопросы к текстам;
- перевод слов, фраз и предложений с родного языка на русский и
наоборот.
Технологические возможности, позволяющие воздействовать на
различные каналы восприятия, очень ценны для изучения иностранного
языка, поскольку позволяют реализовать принцип взаимосвязанного
обучения всем видам речевой деятельности — чтению, аудированию,
говорению и письму. При использовании различных средств наглядности
(рисунков, фотографии, видео) должно соблюдаться требование
страноведческой направленности: иллюстративные материалы должны
представлять явления, типичные для стран изучаемого языка. Особое
внимание должно уделяться звуковому предъявлению информации.
Известно, что восприятие речи на слух является одной из сложных задач в
изучении языка и, как показывают исследования, программы, в которых
максимально
используется
аудиоформат
(включая
озвученный
интерфейс), позволяют учащимся добиваться лучших результатов [5].
Специальную функцию — обучающую — выполняет в программах
по иностранному языку интерфейс. Одним из лингвометодических
требований к интерфейсу является обязательность использования
изучаемого языка. При обучении РКИ язык одновременно является и
целью изучения и средством взаимодействия, поэтому для погружения в
среду изучаемого языка рекомендуется максимальное его использование в
учебном процессе. Поскольку интерфейс программы служит средством
взаимодействия с обучающимся, то изучаемый язык должен быть
представлен в интерфейсе очень последовательно: от названий пунктов
меню, формулировок заданий, инструкций по работе с программой, до
оценки действий учащегося как в текстовом, так и в звуковом формате.
Эта информация должна быть продублирована на родном языке
учащегося или языке-посреднике, а у учащегося должна быть
возможность выбора языка и одного из способов (текст, звук, графика или
сочетание этих средств) взаимодействия с программой.
Требование
комплексности
компьютерных
дидактических
материалов предполагает включение в структуру программы различных
дополнительных блоков: справочников, таблиц, словарей, тренажеров
клавиатуры и т.п. либо совместимость с подобными программами.
Такие
свойства
компьютерных
средств
обучения
как
индивидуальность дизайна и "закрытость" содержания делают
необходимым включение в систему оценки качества программ по
иностранному языку сопровождающую документацию. Она должна
включать не только инструкции по работе с программой, описание
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структуры программы и предлагаемой системы заданий, но и
используемый языковой материал, а также методические рекомендации по
работе с программой [1].
Работа с компьютерными программами, как пишет И.О. Роберт в
книге “Современные информационные технологии в образовании.
Дидактические проблемы: перспективы использования", во многом
способствует решению проблемы мотивации и является для нынешних
студентов естественной средой для получения информации, выработки
навыков и умений.” Студенты готовы потратить на работу с программой
гораздо больше времени, чем на освоение учебника по русскому языку и
выполнение упражнений. Они воспринимают обучающую программу как
игру, не чувствуют напряжения при выполнении значительного
количества упражнений и больше уверены в скором достижении
результата.
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виконують. Розглядаються параметри оцінки якості комп’ютерних
програм з точки зору їх дидактичної доцільності і якості. Приділяється
увага як лінгвістичним, так і технологічним (аудіоформат, інтерфейс)
можливостям навчальних програм.
Ключові слова: навчальна комп’ютерна програма, російська мова як
іноземна, початковий етап, іноземні студенти, лінгводидактика,
електронні ресурси, вправи, інтерфейс.
The article is devoted to the actual topic: the review of educational
computer programs (ECP) at the initial stage of foreign students' training
Russian language. The scope of using ECP – the classroom, extracurricular
and independent work. The characteristic of the ECP is served on various
parameters, structures and functions. We consider the evaluation of the quality
parameters of computer programs in terms of their feasibility and didactic
quality. Attention is attracted to both linguistic and technological (audio
format, interface) capabilities curriculum.
Keywords: educational computer program, Russian as a foreign
language, the initial stage, foreign students, Linguodidactics, electronic
resources, exercises, interface.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ
НА СЛУЖБЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ИНТЕРНЕТЕ
В статье рассматривается семантическая деривация как
средство языка политической коммуникации. Особое внимание уделяется
реализации
игрового
потенциала языка
в
лингвокреативной
деятельности участников массовой коммуникации.
Ключевые слова: семантическая деривация, политический
интернет,
лингвокреативная
деятельность,
манипуляционное
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воздействие.
Характерная особенность политической коммуникации последнего
времени – массовый характер, чему очень способствует интернет как
наиболее оперативное и передовое средство массового сообщения.
Политический Интернет занимает особое место в общей совокупности
интернет-коммуникаций. Известный исследователь А.П. Чудинов дает
следующее определение политической коммуникации: «…речевая
деятельность, ориентированная на пропаганду тех или иных идей,
эмоциональное воздействие на граждан страны и побуждение их к
политическим действиям, для выработки общественного согласия,
принятия и обоснования социально-политических решений в условиях
множественности точек зрения в обществе» [1, с.8]. Отсутствие
свободных и независимых СМИ провоцирует уход политически активной
аудитории в интернет-пространство, открывающее неограниченные
возможности для самовыражения. Информационные технологии
последних лет создают новый менталитет политического человека:
свободомыслящего, творческого, свободного от стереотипов.
Демократизация культурных процессов, а также манипулятивная
функция языка как способа воздействия на массы со стороны средств
массовой информации заставляют исследователей обращаться к теме
языковой игры в различных ракурсах. В нашей работе будет рассмотрен
только один аспект лингвокреативной деятельности в политическом
интернете – создание неолексем с помощью семантической деривации,
которая в условиях информационной войны приобретает всё большую
роль в системе общественных отношений. В условиях необъявленной
войны на смену прямому идеологическому воздействию пришла система
скрытого, непроявленного (имплицитного) воздействия, которое во
многих случаях бывает гораздо более эффективным. Естественно, что для
осуществления такого воздействия необходимо использование разного
рода лингвистических средств и приёмов, не только обладающих высокой
степенью влияния на сознание человека, но и не воспринимающихся им в
качестве элементов, формирующих у него определенное мировоззрение,
стереотипы поведения, отношение к окружающей действительности.
Семантическая деривация очень удачна для такого воздействия, потому
что потребитель информации не всегда замечает, что его сознанием
пытаются манипулировать.
Особая активность образования семантических производных в сфере
электронных СМИ политического содержания наблюдается с 2010-2014
год, в период серьезных глубинных сдвигов в жизни украинского и
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русского общества, заметно повлиявших и изменивших судьбу России и
Украины, что не могло не отразиться в языке. Причины, породившие
всплеск семантических новообразований, относятся скорее к сфере
социальной психологии и даже социальной философии, чем к
лингвистике. Но для лингвистов также есть поле деятельности, т.к.
представляется интересным рассмотреть семантические трансформации
уже известных единиц. Рассмотрим 2 слова «ватник» и «укроп»,
служащие для номинации представителей 2-х противостоящих стран.
Неолексема ватник в интернет-коммуникации имеет два новых
самостоятельных значения: 1) «российские пользователи Интернета,
которые активно выступают за свою страну» и 2) «пьющий русский
житель, который нецензурно высказывается обо всём иностранном,
постоянный зритель русских новостей и почитающий ветеранов». Таким
образом, ватник становится синонимом «патриота России» или
«пьяницы». Кроме того, в слове «ватник» присутствует не только
национальная окраска (патриот России), но и социальная: ватник — это
одежда для не самых высоких слоев общества, поэтому это еще и
принижение по социальному признаку. Изначально попытки украинских
авторов выставить россиян в столь неприглядном свете вызывали
отторжение даже у несколько критически настроенных к России граждан.
Однако сегодня данная неолексема зачастую используется самими
патриотами для описания себя: «Я – ватник. Я воспитан на сугубо
русских ценностях – любовь к семье, любовь к русскому государству и его
истории», «Я – ватник. Я доволен тем, что Крым вошел в состав
России, и симпатизирую ополчению Донбасса, за которое воюют мои
друзья». Мы можем говорить о том, что на сегодняшний день восприятие
данной лексемы лишено негативных коннотаций для самих патриотов, и
пророссийски настроенные люди употребляют его с самоиронией и
гордостью.
Оппонентами «ватников» являются «укропы». Укроп – участник
вооружённого конфликта на Украине 2014 года, поддерживающий
сторону украинского правительства (военнослужащий национальной
гвардии, вооружённых сил Украины, добровольческого батальона; любой
последователь идеи унитарной Украины, западных ценностей; противник
пророссийских
ценностей).
Изначально
термин
использовался
противниками идей унитарной Украины (последователями идей
сепаратизма и украинского федерализма) для унижения своих
оппонентов. Идея таких оскорблений – желание опустить собеседника
ниже своего уровня.
На сегодняшний день в Интернете существует несколько
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вариантов расшифровки данной неолексемы: «укроп» - 1) сокращенное от
«украинский патриот», 2) «УКРаїна це ЄврОПа», 3) «украинская
оппозиция», 4) «український опір». После того, как Петр Порошенко
заявил, что «укроп – это украинское сопротивление (опір)» и
продемонстрировал журналистам шеврон с надписью «укроп», на
котором также изображено растение, неолексема приобрела для
украинских военных, наоборот, положительное значение и стала
употребляться патриотами для описания себя. Такой жест президента
послужил примером для украинской армии, и сегодня нашивки с
изображением веточки укропа все чаще появляются на форме военных.
Изначально презрительное название «укропы» сегодня преобразилось не
только в положительное, но и в элементы юморной культуры. Например, в
интернет-пространстве обыгрывается тот факт, что георгиевскую ленту,
которой пользуется Новороссия, называют колорадской, а укроп – это та
трава, которую колорадский жук очень боится: «Ты не поверишь, но для
борьбы с колорадским жуком картошку укропом обсаживают».
В последнее время Интернет взорвался новой песней
«Укроп»,созданной группой Гайдамаки, в которой есть такие слова:
«Укроп - це ти, укроп - це я,
Україна - укропів земля,
Укроп всіяний по полю,
Бореться за свободу і волю!
Укроп - це лагідна мати,
Що молиться до світання
Укроп - це батько суворий,
Що є патріотом рідного краю!
Укроп - це бабуся старенька,
Що в'яже панчохи захиснику,
Укроп - це дідо сивенький,
Збирає вояці сальця й часнику».
«…Укроп голови не схилить
І навіть вистоїть смерч».
«Укроп - то народ єдиний,
Укроп - то народ міцний,
Укроп ніколи не згине,
Укроп вічно живий!»
Данная жизнеутверждающая песня наполняет слово «укроп» новой
семантикой. Теперь «укроп» - это не растение, которое растет, как бурьян.
В украинской ментальности с этим словом связаны жизненные и
семейные ценности, героизм, чувство гордости и вера в счастливое
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будущее Украины.
Как видим, в битве «укропов» и «ватников» побеждает здравый
смысл и чувство собственного достоинства: ведь каждый народ
самодостаточен и заслуживает уважения, надо только политикам не
вмешиваться в человеческие отношения.
Политические неологизмы, которые сформировались в новейшее
время, в период информационной войны между Россией и Украиной
наделяются яркими эмоциональными и экспрессивными семами, которые
способствуют
манипулированию
общественным
сознанием.
Манипуляции становятся способом формирования моральных установок,
ценностных ориентиров.
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Л.С. Колодіна

ВІРТУАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ
У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ:
ПИТАННЯ МОВНОЇ НОРМИ
У статті розглянуто особливості формування віртуальної
особистості у сучасному комунікативному просторі, проаналізовано
специфіку віртуальної реальності та зміни, які вона висуває щодо
способу життя людей, зокрема до мовної самореалізації і статусу
віртуальної мовної особистості як творця нового підстилю писемного
розмовного стилю. Наведено приклади порушення чинних літературних
норм при віртуальному спілкуванні, проаналізовано причини їх
недотримання.
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Ключові слова: віртуальна реальність, віртуальна мовна
особистість, комунікативний простір, мовна норма, Інтернетспілкування, комунікант, підстиль писемного розмовного стилю.
В умовах сучасного інформаційно-комунікативного простору людина
бере участь одночасно у великій кількості комунікацій. Велика роль у
цьому процесі належить розвитку інформації, проникнення якої у
повсякденність породжує нові форми реальності. Зміни в сучасному
суспільстві є постійним атрибутом суспільного життя і висувають нові
вимоги до формування знань, навичок, мотиваційного інструментарію та
способу життя людей. Сучасне інформаційне суспільство – це
суспільство, у якому головними багатствами і ресурсами є інформація та
знання, проте воно несе й руйнівні загрози для особистості, змінює її
цінності, впливає на цілі тощо.
Вивчення специфіки функціонування віртуальної мовної особистості
в умовах інформаційного суспільства стало предметом дослідження не
тільки філософів, а й вчених з етнолінгвістики, психолінгвістики,
соціолінгвістики тощо. Поняття мовна особистість увів до наукової
термінології В. Виноградов. Воно вивчалося у працях Н. Аниськіної, Г.
Беспамятнової, Г. Богіна, Н. Дужик, К. Іванцової, В. Карасика, Ю.
Караулова, О. Семенюка, Л. Струганець та ін. , аналіз робіт яких свідчить
про удосконалення методів і прийомів опису, типізації та узагальненню
образу мовної особистості. Однак питання мовної культури, зокрема
недотримання нормативності мовлення у сучасному комунікативному
просторі, не втрачає актуальності. Мовна особистість у віртуальному
світі змушена змінюватись відповідно до новітніх вимог, що виявляється і
в трансформації її мовного статусу.
Мета дослідження – визначити особливості формування віртуальної
особистості у сучасному комунікативному просторі та проаналізувати
проблему дотримання нею мовної культури.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
1)
прокоментувати особливості формування віртуального
комунікативного простору, який створюється і використовується особою;
2)
вивчити специфіку формування мовної особистості, зануреної
у віртуальний комунікативний простір;
3)
навести приклади порушення мовних норм та проаналізувати
причини.
Віртуальна реальність, як форма предметно-соціальної симуляції,
відтворює умови, що є близькими до об'єктивної реальності, за
допомогою яких, з одного боку, можливе виконання деяких дій поза
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предметною дійсністю, а з іншого − переживання в реальності відчуттів,
недосяжних у повсякденному житті.
Основоположник віртуалістики Н. Носов виділив чотири специфічні
атрибути віртуальної реальності: актуальність, інтерактивність.
автономність, переміщення. Віртуалізація розуміється ним як
переміщення основних видів діяльності людини із соціального простору у
віртуальний. У першу чергу, це переміщення інформаційної та
комунікативної активності, яка масово переноситься в режим он-лайн.
ЗМІ та інтерактивні технології створюють комунікативну систему, у якій
реальність переноситься на штучний світ віртуальних образів, які стають
не просто засобами передачі інформації, а виступають певним
специфічним досвідом людини. Якщо людина епохи модерну сприймала
соціальну реальність як природну, у якій необхідно було існувати, то
людина епохи постмодерну, усвідомлюючи штучність віртуального
середовища, усе більше починає сприймати різні артефакти віртуального
середовища як можливі альтернативи соціальному середовищу. Як
зазначає Г. Почепцов, «внутрішня матриця, що зумовлює мислення і
поведінку людини, є результатом підтримання комунікативними
методами, тобто використанням не фізичного, а інформаційного чи
віртуального просторів, відповідної «активності» цих просторів» [2, 23].
Комп'ютерна віртуальна реальність з'являється як результат не тільки
розвитку інформаційних технологій, а й виступає соціальною
необхідністю,
що
дає
змогу
людині
урізноманітнювати
мультиінтерпретації повсякденності відповідно до своїх бажань.
Збільшуючи віртуальну складову, людина може не тільки компенсувати
нестачу матеріальної, а й повністю реінтерпретувати дійсність. В умовах
інформаційного суспільства є типи віртуальностей, які здатні фіксувати і
породжувати «реальність». Імовірно, деякі з віртуальних форм можуть
бути сильнішими за реальні об'єкти для творення потрібної (адекватної)
реальності. Однак, щоб побудувати потрібну реальність, треба мати
справжню віртуальність, що свідчить про амбівалентність свідомості
особи в інформаційному суспільстві.
Одночасно з формування віртуальної картини світу, у тому числі й
мовної, що відображає життя у просторі Інтернету з його специфічними
особливостями, відбуваються зміни мовної особистості. Комп’ютерні
технології, комп’ютерні ігри та електронна пошта вносять у мову
величезну кількість спеціальних слів і висловів, багату розгалужену
термінологію. Інтернет – це система, що самостійно формується і
реалізується, володіє безмежними і швидко відтворюваними ресурсами
пам’яті, що наближаються до людського типу мислення [3, 114], а також
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надає особистості можливість творчої, вільної та інтерактивної участі у
масовій комунікації.
Мова надає можливість об'єктам самим малювати себе. У такий
спосіб за допомогою мови всі мають змогу не тільки переміщатися
віртуальним світом, але й спілкуватися з іншими людьми. Отже, мова
постає не тільки засобом спілкування певного співтовариства, але й
засобом створення віртуальної реальності. Істотність даної проблеми
доводить той факт, що в різних країнах учені спостерігають і
досліджують схожі процеси, що відбуваються в природних національних
мовах, якими спілкуються користувачі Інтернету. Г. Трофімова наводить
приклад, що навіть в Англії, де немає ситуації запозичення Інтернеттермінології із чужої мови, учені прийшли до необхідності виділення й
вивчення нового функціонального стилю «Веблиш» («Web» + «English»),
який енергійно поширюється в середовищі користувачів Інтернету,
охоплюючи усе більш широкі шари масової аудиторії [3].
Останнім часом функціонування української мови в Інтернеті стає
предметом вивчення багатьох дослідників, оскільки зміна мовної
особистості відбувається у сукупності з формуванням віртуальної картини
світу, у тому числі мовної. Саме на прикладі Інтернет-спілкування можна
констатувати сумний факт знецінення мовної освіти у порівнянні з
технічною, зокрема комп’ютерною. На жаль, більшість користувачів
використовує спрощену мову, суржикові конструкції, що суперечить
нормам літературного спілкування.
У такий спосіб формується новий стиль Інтернет-спілкування,
відмінними ознаками якого є графічне відтворення вимови (коєшо,
якполучиця), використання розмовно-побутових лексичних засобів
(клікнути, комп, скинути на мило), скорочень та абревіатур (вебовський,
офлайновий, НР (Новий рік), ДН (День народження). Ховаючись за
маскою комунікативної спрощеності, віртуальна особистість трансформує
колишні мовні засоби комунікації, натомість поширює такі: сленг як
загальновживана лексика для користувачів Інтернету (напр., юзер, вінда,
залізо, глюк, демка), відродження епістолярного жанру у вигляді
електронного листування зі своєю мовною специфікою, яка спрощує
формули ввічливості (зокрема, звертання у кличному відмінку), мінімізує
обсяг викладеного шляхом використання манери усного розмовнопобутового стилю тощо. З появою Інтернету істотно змінилася роль
тексту, оскільки людина-образ вже розкривається через текст, що
особливо яскраво простежується в чатах, коментуванні до постів,
форумах тощо. Відхилення від усіх існуючих норм літературної мови
впадають в очі не тільки лінгвістам, а й грамотним користувачам, напр.,
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використання жаргонізмів забанити – заборонити доступ, лайкнути –
оцінити, гуглити – шукати за допомогою пошукової системи «Гугл»,
макаронічних висловів: «Хай, піпл, як справи?», скорочень, усікань,
кодувань звичної нам мови НР (Новий рік), ДН (День народження), ХЗ
(хрін його знає), НПНЧ (не подобається – не читай) і т.д. Для Інтернетспілкування поширене відображення на письмі особливостей розмовної
фонетики комунікантів (нічьо, мона, ваще), нерідко трапляються способи
відображення інтонаційного забарвлення фрази (ну-у-у, не зна-а-аю, спаа-а-ать), а також способи описово відобразити особливості діалогу або
умови комунікації, говорячи про себе в третій особі однини (Дарині є над
чим поміркувати, мда-а-а). Наведені порушення норм літературного
мовлення можна пояснити не тільки спробою вивільнити комунікантом
власне «я» з-під суворих канонів орфографії, граматики і синтаксису,
продемонструвати особистісне творче самовираження, а й так званим
емоційним дефіцитом. Адже віртуальна мовна особистість у процесі
обміну інформацією цілком позбавлена допоміжних (невербальних)
засобів вираження власного ставлення до прочитаного і написаного. Так,
для компенсації не відтворюваних словами емоцій були запроваджені так
звані смайлики (від англ. smile – усмішка), які широко використовуються
в Інтернет-спілкуванні. Для передачі тембру та підкреслення важливості
певної частини інформації віртуальні співрозмовники використовують
написання великими літерами, яке в Інтернеті трактується як підвищення
голосу, акцентування на пріоритетній інформації, логічний наголос тощо.
Однак все це сурогат емоційних реакцій, який не спроможний замінити
безпосереднє спілкування.
Таким чином, аналізуючи умови формування та розвитку віртуальної
мовної особистості у сучасному комунікативному просторі, а також
описуючи специфіку функціонування новітнього стилю Інтернетспілкування, побудованого на звільненні мовця від усіх психологічних
комплексів шляхом створення свого віртуального світу, доходимо
висновку про створення нового підстилю писемного розмовного стилю,
який характеризується непідготовленістю, спонтанністю, своєрідною
мовною грою, віртуальні учасники якої не вважають за потрібне
дотримуватись нормативності літературного спілкування, оскільки хочуть
передати письмово не тільки інформацію, а й відчуття, образи, асоціації,
які з нею пов’язані. Проблема на цьому не вичерпується, оскільки
науковий інтерес складають джерела поповнення словника віртуальних
співрозмовників.
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В статье рассмотрены особенности формирования виртуальной
личности
в
современном
коммуникативном
пространстве,
проанализирована специфика виртуальной реальности и изменения,
которые она вызывает относительно образа жизни людей, а точнее их
языковой самоорганизации и статуса виртуальной языковой личности
как создателя нового подстиля письменного разговорного стиля.
Приведены примеры нарушения действующих литературных норм при
виртуальном общении, проанализировано причины отступления от них.
Ключевые слова: виртуальная реальность, виртуальная языковая
личность, коммуникативное пространство, языковая норма, Интернетобщение, коммуникант, подстиль письменного разговорного стиля.
In this article we reviewed speciality of formation virtual individuality in
contemporary communication space, analized specific virtual reality and
changes which she recommended due to the life style particulary in language
realization and it's status of virtual language individuality like a creator of new
substyle a writting language style. Examples of violations of existing literary
norms in virtual communication and also analized the reasons of keeping out
laws.
Keywords: virtual reality, virtual language personality, space of
communication, language standard, internet communication, substyle of
writting communication style.
УДК 81.1

В.В. Лавренюк
РОЗВИТОК ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

У статті розкриваються важливі аспекти розвитку фахового
мовлення на заняттях з української мови за професійним спрямуванням.
Ключові слова: розвиток мовлення, службові частини мови,
офіційно-ділова лексика, типові мовні звороти.
Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням” має на
меті навчити студентів-нефілологів усіх спеціальностей мови ділових
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паперів, спеціальних текстів, багатства ділової лексики та фразеології.
Тому об’єктом проблемного навчання виявляються правильний вибір
слова, переклад з російської мови українською, що застерігає від помилок
у неправильному вживанні усталених форм, сполук, прийменників, що
разом є засобом боротьби за чистоту і правильність мови.
Важливою ділянкою на шляху подолання труднощів, пов’язаних із
перекладом текстів, є вибір прийменника. Сфера вживання прийменників
у діловій мові необмежена, тому варто врахувати деякі застереження.
Виражаючи смислові відношення між словами не самостійно, а спільно з
відмінковими закінченнями іменника або займенника, він утворює
прийменниково-відмінкову конструкцію (напр., занепокоєні з приводу
поведінки – занепокоєні поведінкою). Існує розгалужена система синонімів
із зазначенням різних відношень:
•
просторових: зі станції, із будинку,з курсу, посеред кімнати,
край стола, поперед нас, поза увагою, попід парканом, з-під шафи, понад
річкою, через проблеми, уздовж траси, крізь отвір, навпроти журі,
проміж цеглинами та ін.
•
часових: під час навчання, напередодні тесту, наприкінці сесії,
протягом кварталу, об обідній порі, близько години, (у)впродовж дня,
після практики та ін.;
•
причинових: через хворобу, за обставин, у зв’язку з
відпусткою, (у)внаслідок стихії, у силу обставин та ін.;
•
мети: задля успіху, щодо покращення, для звіту, заради
спільної мети, на випадок та ін.;
•
допустовості: завдяки тренуванням, попри труднощі,
відповідно до умов, при нагоді, окрім навчання, у разі потреби,
незважаючи на зауваження та ін.
Значна кількість помилок у студентських роботах (і не лише)
трапляється при побудові словосполучень з прийменниками у перекладі з
російськомовних ділових паперів. Найбільше помилок припадає на
прийменник по та в. В українській мові прийменник ПО має вживатись
залежно від контексту як НА, ЗА, З, ІЗ, ДО, ЧЕРЕЗ, ЩОДО, У, ПО,
ПІСЛЯ або взагалі як безприйменникова конструкція (рос. оценить по
достоинству – укр. оцінити належно; по ошибке – помилково).
Наприклад:
1.
Рос. по – укр. за, з/із: по договоренности – за домовленістю, по
необходимости – за необхідності, по поручению – за дорученням, по
указанию – за вказівкою, по вине – з вини, по инициативе – з ініціативи,
полномочия по найму – повноваження із найму.
Рос. по – укр. з: учитель з фізики, іспит з математики, відділ з
483

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

питань збуту і т. ін.;
2.
Рос. по – укр. через: по недоразумению – через непорозуміння,
по болезни – через хворобу;
3.
Рос. по – укр. щодо: мероприятия по усилению – заходи щодо
посилення, конкретное предложение по... – конкретна пропозиція щодо...;
4.
Рос по – укр. після: по окончании действия контракта – після
закінчення дії контракту, по возвращении – після повернення, по
предъявлению документа – після подачі документа;
5.
Рос по – укр. на: по усмотрению – на розсуд, по требованию –
на вимогу, по просьбе – на прохання, по предложению директора – на
пропозицію директора;
6.
Рос. по – укр. до:пришлось по вкусу – припало до смаку;
7.
Рос. по – укр. у: ответчик по делу – відповідач у справі;
8.
Рос. по – укр. по (дуже рідко!): по очереди – по черзі, ставка по
кредитам – ставка по кредитах, принадлежит по праву – належить по
праву: по ходу дела – по ходу справи.
Російські словосполучення з прийменником В українською мовою
передаються за допомогою прийменників НА, ДО, З/ЗА, ПРИ, У/В, ЯК,
О/ОБ, або ж безприйменниковими конструкціями. Наприклад:
в случае – на випадок, в защиту – на захист, восстановить в
должности – поновити на посаді;
ввести в состав – ввести до складу, вовлекать в работу – залучати до
роботи, взнос в бюджет – внесок до бюджету, внесение изменений в... –
внесення змін до...;
в соответствии с... – згідно з...;
в случае необходимости – за необхідності і т.ін.
Синтаксичні норми пояснюються національною специфікою мови,
вміле використання прийменників у діловій мові сприяє піднесенню рівня
мовної культури.
Значна частина помилок студентів-нефілологів при перекладі текстів
з російської мови пов’язана із пошуком відповідників дієприкметників в
українській мові, наприклад: рос. м. используемый (инструмент),
пересекающиеся (балки), выполняемая (работа), скомбинированные
(участки), находящийся (в отдалении). Дієприкметники мають категорію
виду, стану (активний і пасивний), часу, роду, відмінка. Проте в
українській мові рідковживаними є дієприкметники теперішнього часу
пасивного стану (із суфіксами -уч- (-юч-) і -ч- (-яч-) і взагалі відсутні
теперішнього часу пасивного стану (рос. на –емый). У перекладі з
російської українським відповідником є так званий описовий зворот. Усе
сказане можна відобразити в такій таблиці:
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Теп. час

рос. м.

Активний стан
Пасивний стан
-ущ/ющ(ий), -ащ/ящ (ий)
-емый (используемый,
(знающий, пересекающийся) размещаемый)

укр. м.
-ч (ий) зрідка! (правлячий)
лише описовий зворот
переважно описовий
(який використовується,
зворот
який розміщується)
(той,
який/
що
перетинається,
той, який/що править)
Минулий
час

рос. м.

-вш/ш (ий): получивший,
предположивший

-нн (ый); -т (ый);
скомбинированный,
полученный, взятый

-л(ий): почорнілий,
скам’янілий;
а також описовий зворот
(той, який/що отримав)

- н(ий): скомбінований
- т(ий): взятий
механізований

укр. м.

Як відомо, специфічною рисою офіційно-ділового стилю є наявність
у мові типових мовних зворотів, якими послуговується ділова мова. У
російській та українській мовах вони мають свою специфіку і тому
потребують окремого вивчення. Виняткова роль цих зворотів – у
прискоренні сприйняття і розуміння текстів. Наведемо найбільш вживані:
действующее законодательство – чинне законодавство
гражданское закодательство – цивільне законодавство
брать обязательства – брати зобов’язання
дисциплинарное взыскание – дисциплінарне стягнення
наложение взысканий – накладання стягнень
в соответствии с... – згідно з...
возместить ущерб – відшкодувати збитки
нанести ущерб (принести вред) – завдати шкоди (збитків)
понести убытки – зазнати збитків
в зависимости от оснований – залежно від підстав тощо.
Проте, на превеликий жаль, часто доводиться чути з вуст студентів,
(випускників гімназій, ліцеїв!) прикрі помилки, які порушують норми
української мови:
працювати круглодобово – працювати цілодобово
до уваги приймається та обставина – до уваги береться та
обставина
підготувати доклад – підготувати доповідь
поділені за слідуючими ознаками – поділені за такими ознаками
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любе питання - будь-яке питання і т.п.
Часто-густо “забувають” наші студенти й про те, що автономність
української і російської мов виявляється й у вживанні сполучників, що за
наявності багато чого спільного різняться між собою. Сполучник
сурядності і може чергуватися з й, їх синонімом може бути сполучник
та. У російській мові таких особливостей щодо и немає.
Візьмемо українські сполучники із значенням причиновості: бо,
тому що, через те що, оскільки, у зв’язку з тим, що... (останній
характерний для офіційно-ділової сфери). У російській відповідниками їм
будуть: ибо, потому что, так как, поскольку, оттого что.
У зв’язку з цим в українській мові часто вживають небажану кальку
“так як ”, що є ненормативним: “Змагання не відбулися, так як прийшло
мало людей” (необхідно: тому що, бо, оскільки).
Уживання так як можливе у таких випадках: “Говорив так, як ніколи
досі;” ”Вимовляв так, як закріплено нормами вимови.” Треба пам’ятати
про недоречність буквального перекладу, а також і про те, що українська
мова так само, як і російська, має свою неповторну лексику й
фразеологію, свої багатющі виражальні засоби. Навчати цього слід
глибоко й ґрунтовно протягом усього навчання в школі, а в університеті –
розвивати і вдосконалювати набуті знання.
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О.О. Панькевич

РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА
ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»
(НА ПРИКЛАДІ Web-Quest)
Анотація. У статті обґрунтовано доцільність використання
інтерактивної методики веб-квест з використанням сучасних
інформаційних технологій у процесі професійної підготовки студентів
усіх спеціальностей під час вивчення дисципліни «Українська мова за
професійним спрямуванням» у вузах України.
Ключові слова: веб-квест, інформаційні технології, інтерактивне
навчання.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими теоретичними чи практичними завданнями.
Глибокі соціально-економічні та політичні зміни в Україні викликали
необхідність реформування системи освіти. У зв’язку з інформатизацією
суспільства постали питання про розвиток духовного, інтелектуального та
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економічного потенціалу країни. За останні кілька років у педагогічній
науці відбулися суттєві зміни, пов’язані з постановкою нових цілей
освіти, з оновленням змісту і технологій навчання й виховання.
Зважаючи на викладене вище, викладачам (у тому числі з
дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням») доцільно
використовувати технології інформаційного характеру, а саме:
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми. Використання інформаційних технологій у
навчальному процесі наявні в роботах таких дослідників:
О. Антопольского,
В. Беспалько,
Є. Бокатова,
В. Добровольської,
І. Клокова, О. Матвієнко, Ю. Машбиці, В. Розумовського, О. Роїк,
О. Співаковського, В. Зінченка, Н. Тализіної тощо.
Мають місце дослідження інтерактивних методів навчання в
теоретичному та практичному аспектах у працях таких науковців як-от:
С. Кашлев, А. Мартинець, Л. Півень, О. Пометун, Н. Суворова та інших.
Існує ряд досліджень вчених щодо застосування веб-квестів задля
підвищення якості підготовки фахівців різних напрямків підготовки
(Я. Биховський, О. Гапаєва, С. Мєшкова, В. Силантьєв) тощо.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується дана стаття полягає у дослідженні веб-квесту як
інтерактивного методу навчання з використанням інформаційних
технологій в процесі професійної підготовки студентів усіх
спеціальностей під час вивчення дисципліни «Українська мова за
професійним спрямуванням» в Одеському національному політехнічному
університеті.
Формування цілей статті (постановка завдання): визначити
сутність інтерактивної методики веб-квест та провести аналіз досвіду її
впровадження при підготовці майбутніх фахівців, з метою доведення, що
саме зазначений метод є одним з важливих складових, стрижнем
професійного розвитку студентів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне суспільство
ставить перед педагогами якісно нові вимоги. Недостатньо уже володіти
лише психолого-педагогічними, предметними знаннями тощо. Нинішній
стан освіти в Україні вимагає рішучої зміни науково-педагогічного
мислення викладача, розширення професійної та національної
самосвідомості. У Концепції національного виховання зазначено:
«Педагог, учитель, вихователь – довірена особа суспільства, якій воно
ввіряє найдорожче і найцінніше – дітей, свою надію і своє майбутнє. Доля
студентів у руках педагога, у його золотому серці, він має бути джерелом
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радісного пізнавального і морального зростання своїх вихованців. Жодна
інша професія не ставить таких вимог до людини. Педагог зобов’язаний
бути яскравою, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських
цінностей, глибоких і різноманітних знань, високої культури. Педагог
зобов’язаний прагнути до втілення в собі людського ідеалу» [13].
Зважаючи на означене вище, лише такий викладач зможе виховувати
та передавати знання студентам, які будуть здатні до професійного
саморозвитку та самоактуалізації протягом життя; творчо та відповідно
продуктивно застосувати здобуті на аудиторних заняттях знання в
практиці; здійснювати пошук вірних шляхів для правильного розв’язання
конкретних задач. Для досягнення цієї мети у вищих навчальних закладах
необхідно створити, насамперед, сприятливі умови. У першу чергу,
професійне навчання має бути інноваційним та базуватися на основі
таких методів навчання, які б надавали можливість ефективно передавати
доволі великий обсяг знань та забезпечували високий рівень оволодіння
матеріалом, що вивчається.
Основна функція інноваційного навчання – це не стільки підготовка
до життя, скільки безпосереднє включення в сам життєвий процес, що
можна здійснити лише за умов оволодіння прийомами саморозвитку та
самоосвіти. Таким чином, основна мета інноваційного навчання – це
навчити людину вчитись у будь-якій ситуації. В основі моделі
інноваційного навчання – спільна діяльність студента і викладача у формі
діалогу, міжосо- бистісних взаємодій та інтенсивного занурення в предмет
[4, 116].
Закон «Про мову» в Україні, Конституція, зобов’язують осіб з
вищою освітою володіти державною мовою в обсязі, необхідному для
виконання службових обов’язків. Проблема піднесення рівня мовної
грамотності майбутніх фахівців набуває особливої актуальності. З огладу
на вищеозначене, дисципліна «Українська мова за професійним
спрямуванням» (УМПС) є нормативною та обов’язковою для студентів
усіх спеціальностей.
Відповідно до програми УМПС вивчається протягом трьох
семестрів. Навчальний матеріал переділено на 3 змістові модулі. У
тематичному плані репрезентовано розподіл годин кожного модуля за
видами навчальних занять та самостійної роботи студентів. Зміст
дисципліни покликаний сформувати мовну особистість, обізнану з
культурою усного і писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі
використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної
поведінки в професійній сфері. Задля досягнення означеного, викладачам
вишів потрібно дбати насамперед про активізацію розумової діяльності
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студентів, шляхом добору цікавих, оригінальних завдань, всіляко
урізноманітнюючи їх. Адже однією з головних вимог сучасного
інформаційного
суспільства
виступає
активне
впровадження
інтерактивних методів в освітньому просторі (у тому числі й
використання веб-квестів), на основі інформаційних технологій які
сприятимуть підвищенню його якості, покращать процеси сприйняття
інновацій, активізують студентів та викладачів.
Ми поділяємо точку зору О.В. Матвієнко, яка під поняттям
«інформаційні технології» розуміє цілеспрямовану організовану
сукупність інформаційних процесів з використанням засобів
обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки
даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до
джерел інформації незалежно від місця їх розташування [3].
Уточнимо, в основі дефініції «засоби обчислювальної техніки» в
аспекті нашого дослідження будемо розуміти сукупність математичних і
технічних засобів, методів і прийомів, які використовуються для
полегшення і прискорення вирішення трудомістких завдань, пов’язаних з
пошуком та обробкою інформації.
В опрацьованій нами літературі зустрічаються різні думки щодо
місця знаходження інтерактивного навчання в методології.
Наприклад, одні вчені (А. Мартинець та інші) вважають, що активне
й інтерактивне навчання це одне й теж саме, тим самим ототожнюючи
їх. Інші (О. Пометун, Г. Токмань) упевнені в тому, що інтерактивне
навчання є різновидом активного. Також існує думка, що всі методичні
підходи до навчання можна поділити на три окремі групи: 1) пасивні
методи; 2) активні методи; 3) інтерактивні методи (за В. Касьяненком).
Інтерактивне навчання не лише розвиває комунікативні вміння й
навички, а також допомагає встановленню емоційних контактів між
студентами, привчає працювати в команді, дослухатися думки
товаришів (за Н. Суворою).
Використання інтерактиву також знімає нервове навантаження, що
дає можливість змінювати форми діяльності, переключаючи увагу на
вузлові питання роботи. Варто відмітити також, що до основних
принципів інтерактивного навчання входять індивідуалізація, гнучкість,
елективні, контекстний підхід і розвиток співробітництва.
Як було досліджено Г. Шаматоновою [5], Web-Quest (веб-квест) у
широкому розумінні – це дидактична структура, в рамках якої викладач
формує пошукову діяльність студентів, задає їм параметри цієї діяльності
і визначає її час. Викладач перестає бути «джерелом знань», а створює
необхідні умови для їх пошуку. Ця діяльність перетворює студентів з
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пасивних об’єктів навчальної діяльності в її активних суб’єктів, підвищує
не тільки мотивацію до процесу «добування» знань, а й відповідальність
за результати цієї діяльності та їх презентацію.
Як вид дослідницької діяльності, для виконання якої студенти
здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет за зазначеними адресами
розкриває поняття «веб-квест» М. Кадемія [1, 227].
В аспекті нашого дослідження під поняттям «веб-квест» будемо
розуміти заздалегіть визначене викладачем проблемне завдання,
пов’язане з майбутньою професією, яке студенти розв’язують у формі
гри (з чітко розподіленими ролями між виконавцями), використовуючи
інформаційні ресурси Інтернет.
М. Кадемія виділяє три принципи класифікації Веб-квестів:
1. За тривалістю виконання: короткострокові та довгострокові.
2. За предметним змістом: монопроекти, міжпредметні Веб-квести.
3. За типом завдань, які виконують учні: переказ, компіляційні
загадки, журналістські, конструкторські, творчі, переконуючі, розв’язок
спірних проблем, самопізнавальні, аналітичні, оцінні, наукові [1].
Аналіз опрацьованих наукових досліджень надав нам можливість
конкретизувати відповідні вимоги, які необхідно враховувати під час
реалізації інтерактивних методів навчання в процесі професійної
підготовки майбутніх фахівців при вивченні дисципліни «Українська мова
за професійним спрямуванням»:
1.
Багатосторонній тип комунікації, що відтворюється в
навчальному процесі.
2. Сприятлива, позитивна психологічна атмосфера в аудиторії під
час заняття.
3. Норми спільної праці, що виробляються викладачем разом із
студентами; спеціальне розташування меблів.
4. Наявність спеціального обладнання та матеріалу в навчальній
аудиторії, які педагог та студенти можуть використовувати під час занять
(апаратні комплекси: ПК, проектор, сенсорна дошка та ІКТ:
інформаційно-комунікаційні технології).
Наочно застосування інтерактивних методів навчання (у тому числі
й веб-квесту), як необхідна організаційно-педагогічна умова високої
підготовки майбутніх фахівців подано нами на Рис. 1.
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Рис. 1 Застосування інтерактивних методів навчання в процесі
підготовки майбутніх фахівців під час вивчення дисципліни «Українська
мова за професійним спрямуванням»
Так, в Одеському національному політехнічному університеті на
гуманітарному факультеті викладачами кафедри документознавства та
інформаційної діяльності в процесі професійної підготовки бакалаврів,
спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Документознавство та
інформаційна діяльність» плідно використовуються інформаційнокомунікаційні технології.
Окрім того, кафедра забезпечує викладання дисципліни «Українська
мова за професійним спрямуванням» для усіх спеціальностей ОНПУ, та
не зважаючи на те, що звичайні аудиторії не обладнані спеціальними
технічними засобами (див. Рис. 1 вимоги, які необхідно враховувати під
час реалізації інтерактивних методів навчання), аудиторні заняття з
УМПС можна проводити на основі мобільних засобів зв’язку, iPad,
планшетів, ноутбуків тощо.
Окрім традиційних вправ (з використанням різних видів словників,
заміною одних синтаксичних конструкцій іншими, скорочення і
поширення тексту, добором синонімів, антонімів, паронімів тощо)
доцільно виконувати й такі види робіт, що передбачають використання
інноваційних за змістом методів, засобів та форм. Серед останніх варто
відмітити наступні: тренінги, ділові та рольові ігри, навчальні групові
дискусії, мозковий штурм, метод аналізу ситуацій (case-study),
інсценування, психодрама, соціодрама, ділові, операційні та дидактичні
ігри, турніри, дебати, проблемні лекції, евристичні бесіди, диспут,
розв’язування конфлікту, портфоліо, драматизація та багато інших
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(див.Рис. 1 Класифікація інтерактивних засобів навчання).
Аналіз наукової та методичної літератури надав нам можливість
встановити, що в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у
вищих навчальних закладах в умовах сучасного освітнього простору під
час вивчення дисципліни «Українська мова за професійним
спрямуванням» веб-квести доцільно проводити блочно за три етапи, а
саме: початковий етап – об’єднання в підгрупи та розподіл обов’язків (в
аудиторії з викладачем), рольовий етап – виконання обовязків/завдань в
домашніх умовах (самостійно) та заключний – підведення загальних
підсумків усіма підгрупами (разом з викладачем в аудиторії).
Етапи веб-квесту під час вивчення дисципліни УМПС:
I.
Початковий етап (командний/аудиторний):
розподіл ролей.
розподіл тем для презентацій.
II.
Рольовий етап (індивідуальний/домашній):
індивідуальна робота в команді на загальний результат;
виконання завдань відповідно розподілених ролей.
III.
Заключний (командний/аудиторний):
формулювання висновків.
На першому етапі проведення веб-квесту викладач створює
проблемне завдання, пов’язане з майбутньою професією, яке студенти
розв’язують вдома (другий етап) у формі гри (з чітко розподіленими
ролями між виконавцями), використовуючи інформаційні ресурси
Інтернет. Результати другого етапу студенти надсилають на електронну
адресу викладача (для перевірки) у чітко визначений термін, щоб під час
зустрічі пройти третій, заключний етап веб-квесту.
Принагідно відзначимо, що на другому етапі проведення веб-квесту
з УМПС завдання доцільно надсилати студентам за допомогою
електронної пошти почергово-блочно. Тобто, не виконавши попереднє
завдання студенти не матимуть змогу отримувати для виконання наступні.
Блоки віртуальних завдань (див. Рис.2) ми розподілили на чотири
види робіт, які нададуть можливість розвинути у студентів наступні
вміння:
автономне навчання та самоорганізація;
знаходження декількох способів рішення проблемної ситуації;
збір та трансформування інформації для вирішення
проблемного завдання;
навички проведення презентацій (представлення резуль-татів
виконаного завдання);
ведення дискусії.
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уміння порівнювати, аналізувати помилки і перспективи,
класифікувати, мислити абстрактно тощо.
Так, 1 блок «Теоретичний» заключається у тому, що студентам
потрібно дати відповіді на питання (надасть можливість отримати
навички пошуку інформації в Інтернеті, працювати з графічними та
текстовими редакторами, вміти аналізувати інформацію, досконало знати
теорію).
2 блок «Дослідницький» полягає у компілюванні результатів пошуку
у презентацію на задану тему на першому етапі (надасть можливість
оволодіти навичками пошуку мульти-медійної інформації, вміти
створювати слайд-шоу; розвинути художні здібності тощо).
Передостанній 3 блок «Практичний» ґрунтується на виконанні вправ
(надасть можливість отримані знання застосувати на практиці).
Метою 4 блоку «Творчого» виступає складання тестів за поданою
викладачем темою (надасть можливість аналізувати і поєднувати
інформацію з різних джерел).

Рис. 2 Блоки віртуальних завдань для 2 етапу веб-квесту
під час вивчення дисципліни УМПС
Також студенти в домашніх умовах можуть продовжувати
самостійно працювати з навчальними матеріалами, наприклад, під час
вивчення нової теми. Перший етап веб-квесту доцільно провести після
викладення нового матеріалу, в кінці лекційного заняття тощо. Другий
етап (вирішення заздалегідь підготовлених викладачем чотирьох блоків
віртуальних завдань) студенти проходять дома.
Означену методику також можна використовувати і для перевірки
знань студентів з дисципліни «Українська мова за професійним
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спрямуванням». Так, група об’єднується в три підгрупи і кожній підгрупі
викладач розсилає електронною поштою віртуальні завдання. Першій
підгрупі «Теоретичний» блок, другій – «Практичний», а третя група
виконує «Дослідницький» блок веб-квесту. Результати усією групою
розглядаються та обговорюються на третьому етапі разом.
Та все ж, на нашу думку, метод веб-квест стане вірним помічником у
ході вивчення дисципліни УМПС для організації та перевірки самостійної
роботи студентів (СРС) у позааудиторний час щодо таких лекційних тем,
які здебільшого не опрацьовуються на практичних заняттях, проте можуть
входити до програми заліків та іспитів. Тобто, СРС передбачена робочою
навчальною програмою дисципліни «Українська мова за професійним
спрямуванням» та має оцінювася на відповідному практичному занятті (1
та 2 змістові модулі) і/або на підсумковому модульному контролі (3
змістовий модуль).
Розпочинати веб-квест в процесі СРС під час вивчення УМПС слід з
проблемного завдання професійної спрямованості (1 етап). Головне тут
для викладача правильно розподілити ролі між поєднаними студентами в
підгрупи. Пояснимо, для кожної підгрупи (у якої є свій представник,
капітан) має бути своє проблемне завдання.
Для другого етапу на електронні пошти капітанів підгруп викладач
розсилає віртуальні завдання 1 блоку («Теоретичного»). І тільки за умови
отримання відповідей, коли завдання виконані, студенти отримують
наступні. Блоки віртуальних завдань (див. Рис.2).
Наочно модель застосування студентами веб-квестів в процесі
самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни
«Українська мова за професійним спрямуванням» подано нами на Рис. 3.

Рис. 3 Модель застосування веб-квестів в процесі СРС
під час вивчення УМПС
Таким чином, використовуючи веб-квест в ході вивчення дисципліни
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«Українська мова за професійним спрямуванням» в процесі підготовки
студентів усіх спеціальностей в Одеському національному політехнічному
університеті ми виявили високу ефективність даного інтерактивного
методу навчання. Серед основних переваг відзначимо, що студенти мали
можливість самостійно набувати необхідні знання, тобто навчалися
незалежно від викладача. Також відмітимо, що ми мали можливість
викликати непідробний інтерес і активність у студентів і, що головне,
підвищити якість навчання.
Відтак, завдяки даному дослідженню було не тільки висунуто
питання стосовно використання веб-квесту в ході вивчення дисципліни
«Українська мова за професійним спрямуванням», а й проведено його
всебічне обговорення, осмислення, доведено значущість і необхідність.
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интерактивной методики веб-квест с применением современных
информационных технологий в процессе профессиональной подготовки
студентов всех специальностей при изучении дисциплины «Украинский
язык по профессиональному направлению» в вузах Украины.
Ключевые слова: веб-квест, информационные технологии,
интерактивное обучение.
In the article the feasibility of using interactive methods of web quest in
the process of training students in all disciplines in the study of the subject
"Ukrainian language for professional orientation" in the universities of
Ukraine.
Keywords: Web-quest, information technology, interactive learning.
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С. Л. Брайченко
ЖІНОЧІ ІМЕНА-ФАВОРИТИ
У СУЧАСНІЙ СУСПІЛЬНІЙ ОЦІНЦІ
МЕШКАНЦІВ ОДЕЩИНИ

У даній статті аналізуються найпопулярніші жіночі імена
мешканців Одеської області. Досліджуються фактори, які впливають на
формування сучасних антропонімічних уподобань українців різних
поколінь.
Ключові
слова:
мовознавство,
лексикологія,
ономастика,
антропоніміка, особові жіночі імена.
У працях з історичної ономастики менше уваги приділяється формам
найменування жінок, оскільки вони, не маючи в минулому фактично
ніяких юридичних прав, значно рідше згадуються у пам’ятках ділової
писемності ХІ – ХІVст. [11;15]. Соціальне безправ’я жінки даного періоду
знайшло відображення в офіційній писемності, причому способи
найменування її були неупорядкованими і тому не відзначалися
одноманіттям [10;66].
За словами Р.Мароєвича, лише в одиничних випадках жінка
іменувалася безпосередньо, за допомогою особового імені [5;10].
Через історичні причини жіночі імена здавна займали другорядне
місце і в історичних календарях. «У святцях було вчетверо менше
жіночих імен, ніж чоловічих» [15;198].
І все ж жіночі найменування не залишилися поза межами наукового
вивчення, ставши предметом спеціального дослідження у працях
В.А.Ніконова,
В.Д.Бондалетова,
Л.Л.Гумецької,
Н.В.Подольської,
А.В.Суслової, О.Д.Неділька, О.М.Маштабей та ін..
Предметом
дослідження
вищезгаданих
науковців
були
найменування, які людина офіційно отримувала при народженні; ми ж
пішли дещо іншим шляхом: нами вивчаються не реально вжиті імена, а ті,
що подобаються людям і суб’єктивно оцінюються як найкращі. Шляхом
анкетування ми виявили, які імена особам різного віку подобаються
найбільше [2].
Представники різних поколінь пропонують досить цікавий та
об’ємний асортимент жіночих найменувань, що містить 654 одиниці. У
пропонованій статті зупинимося на першій десятці найпопулярніших
імен.
Найулюбленішим виявилося ім’я Олена, що «втілює жіночу
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природу» [14;77]; його було названо 1772 рази.
На друге місце за уподобаннями вийшло ім’я Оксана (1771 фіксація)
– колишній народно розмовний варіант церковного Ксенія, що залетіло до
нас за часів Київської Русі із Греції через Візантію [3;170]. Нині це
найменування набуло офіційного статусу і є одним із найпопулярніших і
найулюбленіших українських імен. Воно раз у раз зустрічається у
прадавній та сучасних народних піснях і думах, у поемах, романах,
драмах та операх останніх десятиріч. В.Підмогильний, нарікаючи свою
головну героїню Оксаною, визначає національний колорит цього імені,
виражає ним стійкість, незламність українського духу: «Справжня
українська жінка, ще й Оксаною зветься» [10;214].
Третє місце посіло канонізоване ім’я великої Київської княгині Ольга, що згадувалося 1704 рази. Це запозичення із Скадинавії, де Хельга
– «свята» і є жіночою формою чоловічого імені Олег. Дане найменування
часто зустрічається в художній літературі. Незрівнянно гарним вважає
його український письменник Р.Федорів: «Коли батько вперше назвав ім’я
цієї княжни, то, правду кажучи, Ярослав зачув у цьому лагідну струну,
ніжну мелодію, звабливу округлість: Оль-га» [«Отчий світильник»
Р.Федорів].
На четвертій позиції ім’я Марія, що трапилося 1543 рази. Це
найменування щиро полюбилося українцям і з давніх-давен до нашого
часу не втратило привабливості. «Майже до часів середньовіччя його
можна було почути лише у церкві. У письмовій формі Марія вперше
зустрічається на згортках шкір та папірусів священних книг: Ветхого й
Нового Завітів та ін. Його мають там жінки, які зробили щось добре й
піднесене…» [3;152]. Л.О.Белей вважає, що із жіночих найменувань,
присутніх у християнському календарі, особливу популярність має ім’я
Богоматері Марія, яка є “покровителькою не тільки знедолених, а й
війська Запорізького та української Повстанської Армії [1;18]. Тому й не
дивно, що Марію можна зустріти не лише серед імен-фаворитів у наших
матеріалах, а й на сторінках відомих фольклорних текстів та творів
української художньої літератури. Популяризації даного найменування
значною мірою сприяло і його вживання в найрізноманітніших варіантах,
яких у довідковій літературі нараховується аж 186 [12;557].
На п’яте місце за уподобаннями потрапило ім’я Ірина, що у
перекладі з грецької означає «мирна, спокійна». У сукупності його було
названо1416 разів.
Далі
частотна
десятка
найулюбленіших
жіночих
імен
укомплектована таким чином: 6) Світлана (1297 фіксацій) – «світле,
мирне, гарне ім’я” [13;91], яке в зарубіжних слов’ян знайдено в
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Сопотському іменнику [8;89], а у «східних слов’ян відоме з часів
Київської Русі, коли поряд із християнськими іменами, запозиченими із
Візантії, вживалися й місцеві, споконвічно слов’янські» [9;54]; 7) Наталя
(1284 фіксацій) – жіноча форма непродуктивного чоловічого імені
Наталій; 8) Тетяна (1199 фіксацій). В.А.Ніконов визначив, що це ім’я
існувало спочатку переважно у дворянському середовищі, але вже
наприкінці ХVІІІ – поч.ХХст. воно стало вживатися і в селянських
родинах[6;120]. Дане милозвучне ім’я виявилося улюбленим не лише для
мешканців Одещини, воно «стало поширеним у сучасній буковинській
антропонімії» [4;58]; 9) Людмила (1123 фіксації) – привабливе гарне
давнє слов’янське ім’я, що своїм корінням глибоко вросло в рідну мову.
«Це найменування у святці потрапило як ім’я чеської княгині(922р.), але
визнано в нас не було аж до ХХст» [7;80]; 10) Катерина (914 фіксацій) – в
уяві більшості людей це «царське ім’я».
Таким чином, можна зробити висновок, що домінуючим критерієм
вибору імені як найкращого є традиційність, оскільки до складу
найулюбленіших здебільшого увійшли давні церковні календарні імена,
які, пройшовши довгий історичний шлях та витримавши конкуренцію
нових найменувань, з часом не втратили своєї привабливості і визнані
найкращими з погляду їх сучасної суспільної оцінки, що дає змогу
прогнозувати широке використання таких онімів і в майбутньому
реальному ім’янареченні.
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЯЗЫКОВОЙ ДОГАДКИ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ
Статья посвящена методам преподавания, которые способствуют
повышению качества образования. Формирование языковой догадки на
занятиях РКИ значительно повышает уровень речевой компетенции
студентов-иностранцев. Предложенный комплекс заданий является
первым этапом применения языковой игры для формирования языковой
догадки.
Ключевые слова: языковая догадка, самостоятельная работа,
языковая игра, инновационные методы преподавания.
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Процессы глобализации и интеграции, происходящие в последнее
время, не могут не затронуть и сферу образования, которая нуждается в
модернизации стратегий обучения, в том числе и неродному языку.
Инновационные методы преподавания – насущная потребность
современной эпохи, когда в соответствии с Болонской системой
возрастает роль самостоятельной работы студентов. При этом происходит
трансформация ролей преподавателя и студента. Студент из пассивного
участника процесса обучения становится активным и в значительной
степени самостоятельным. Преподаватель перестает быть основным
источником информации, «уходит в тень», выполняя функции
организатора учебного процесса, который руководит и контролирует
самостоятельную работу студентов, используя информационнокоммуникативные технологии, т.е. мультимедиа. Под мультимедиа
понимают
соединение
специальных
аппаратных
способов
и
программного обеспечения, что даёт возможность на качественно новом
уровне воспринимать, перерабатывать и подавать разнообразную
информацию: текстовую, анимационную, звуковую, телевизионную и т.д.
[1].
Применение компьютеров в процессе обучения РКИ поможет
использовать комплексные дидактические задания, составленные
преподавателем с учётом уровня владения языком студентоминостранцем,
что
будет
способствовать
формирования
«Я»потенциально-положительного в соответствии с главным требованием
методики преподавания. Индивидуализация обучения позволит обучить
тем видам речевой деятельности, в которых еще существуют проблемы у
студентов, а также закрепить изученное, что приведёт к унифицированию
уровня знаний и умений.
Обзор дидактической литературы позволяет назвать признаки,
говорящие о готовности студентов к самостоятельной работе: высокий
уровень познавательных мотивов; умение самостоятельно получать
информацию из разных источников; умение использовать полученные
знания на практике; умение ставить перед собой учебные цели и
определять пути их достижения; способность мыслить творчески, искать
нестандартные подходы для решения определённых проблем; умение
критически оценивать результаты своей деятельности [2, с.83].
Все эти признаки выявляются у студентов-иностранцев на
продвинутом этапе обучения. При этом самостоятельная работа
проводится под руководством преподавателя и тщательно им
продумывается и организуется. В нашей статье мы предлагаем комплекс
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заданий, направленных на развитие языковой догадки с помощью
языковой игры.
Многие
лингвисты
(Г.А. Китайгородская,
И.М. Бергман,
И.А. Зимняя и др.) уделяли внимание языковой догадке. «Догадка – не
наитие, не некое чувство, появляющееся само собой. Догадка есть
результат опыта, речевой практики. Осознание этой практики будет
способствовать развитию языковой догадки. Но не только по контексту. П.
Хэгболдт называет несколько видов догадки: этимологическая, по
сходству, по ситуации. Все виды догадки имеют место в чтении и важны
для процесса быстрого понимания текста» [4,с.258].
Мы предлагаем обратиться к языковой игре при организации
языковой работы студентов-иностранцев, т.к. благодаря ей в равной
степени реализуется и творческий потенциал языка, и потенциал
говорящего. Именно последовательное изучение двух связанных объектов
– языка и речи – позволяет с точностью сказать, что только «благодаря
системе, на ее фоне мы получаем удовольствие от действительной игры
слов, поэтических образов, метафор, остроумных неожиданностей» [6,
с.108].
В процессе игры субъект коммуникации выступает не потребителем
языка, заимствующим из ресурсов языковой системы для выполнения
речевого акта уже готовые средства номинации, а своего рода
преобразователем, создающим на основе этих средств новое слово или
словоупотребление, тем самым превращаясь в языкового «созидателя».
Следует также отметить наблюдение В. И. Карасика о том, что высокая
степень лингвокреативности наблюдается не только на высококультурном
уровне филологов, писателей, журналистов, учителей, но и в языковой
игре нестандартных языковых личностей на низком уровне культуры [3,
с.13].
Существует множество точек зрения на содержание термина
«языковая игра». Широкое распространение получила точка зрения
В. З. Санникова: «Языковая игра – это некоторая языковая
неправильность (или необычность) и, что очень важно, неправильность,
осознаваемая говорящим (пишущим) и намеренно допускаемая. При этом
слушающий (читающий) также должен понимать, что это «нарочно так
сказано», иначе он оценит соответствующее выражение просто как
неправильность или неточность. Только намеренная неправильность
вызовет не досаду или недоумение, а желание поддержать игру и
попытаться вскрыть глубинное намерение автора, эту игру
предложившего» [7, с.10-11]. В рамках РКИ более удачным, на наш
взгляд, является определение В. И. Шаховского, который считает, что
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языковая игра суть отклонение от определённых правил, но находится все
же в пределах нормы: «На настоящий момент совершенно ясно, что
языковая игра не является злокачественным нарушением языковых и
речевых норм. Она – результат их оригинального, нестандартного
варьирования на базе креативной компетенции коммуникантов в
определённом эмотивном дискурсе» [8, с.367]. Следует также отметить,
что при языковой игре не всегда нарушаются нормы, могут просто
заполняться лакуны. Знакомство с дериватами, созданными по моделям, это первый этап использования языковой игры для создания языковой
догадки. Только на втором этапе развития лингвокреативности работа
идет с дериватами, созданными с нарушением норм.
Язык служит не только для передачи информации и человеческого
общения, он удивляет, смешит, развлекает и завлекает. Наиболее активно
словотворческие процессы проявляются в художественном тексте, в
котором, как правило, изображается мир, отличный от реального,
привычного читателю. Иногда этот мир так далек от привычной
действительности, пронизан столь необычной логикой, что реципиенту
необходимо приложить усилия, чтобы осмыслить идею автора,
попытаться понять его систему номинаций. Игра в художественном тексте
пробуждает любопытство, желание погрузиться в книгу еще глубже.
Писатели особенно сильно отличаются тонким чувством языка, острым
знанием его законов и правил, что позволяет им творчески подходить к
своему ремеслу, умело играть со значением и формой слова.
Мы предлагаем использовать в качестве учебного текста фрагменты
из произведений А. и Б. Стругацких, в которых много внимания уделяется
языковой игре на деривационном уровне. В научной фантастике
Стругацких словообразовательная языковая игра является наиболее часто
используемой, поскольку в своих романах авторы сталкиваются с
необходимостью номинации несуществующих предметов и явлений.
Большая часть новообразований научной фантастики не отличается той
яркостью, и необычностью словообразовательной структуры, которая
характерна для окказиональных слов, поскольку писатель-фантаст,
изобретающий новую единицу номинации, в первую очередь, стремится в
своем
произведении
создать
максимально
реалистичную
и
правдоподобную (потенциально возможную) модель мира, и братья
Стругацкие не являются исключением. Ими созданы следующие новые
слова: психохирургия, киберхирург, киберуборщик, биоблокада (средство,
дающее абсолютный иммунитет); янтарин, спектролит, ридерпотенция, краборак, зеброжираф, астроархеолог, маготехника,
многознатец,
портки-невидимки,
ведьма-практикантка,
диван503
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транслятор, живоводоперегонный, аквавитометр и многие другие.
При усвоении новой лексики нельзя предлагать только контекст (хотя это
соответствует
коммуникативной
направленности
обучения)
и
игнорировать работу со словом, т.к. это привело бы к тому, «что учащиеся
не узнавали и не понимали бы слова, встречающиеся в других контекстах.
Следовательно, работу над словом в контексте необходимо сочетать с
работой над изолированным словом» [5, с.141]. Вот почему
предтекстовые задания могут быть следующими:
1)
прочтите текст, выберите заголовок, который, на ваш взгляд,
отражает основную мысль текста;
2) по заголовку определите основное содержание текста;
3) рассмотрите иллюстрацию, предложите, о чём идёт речь в тексте;
4) прочитав текст (абзац), назовите ключевые слова.
Далее идёт чтение текста, которое сопровождается словообразовательной
работой, причём все упражнения следует строить «в догадке, в сочетании
известных и неизвестных элементов» [4, с.258]:
1)
найдите в тексте интернациональные слова, сопоставьте их
правописание и произношение в русском и родном языках;
2)
найдите в тексте интернациональные элементы (префиксы,
суффиксы), догадайтесь, что они означают;
3)
назовите способы образования неологизмов Стругацких: янтарин,
киберхирург, краборак, диван-транслятор и др.
Эффективность самостоятельной работы и повышения уровня
лингвистической компетенции достигается следующими заданиями:
1)
создайте название фантастического животного (на мониторе –
изображение двух животных);
2)
на мониторе - названия фантастических животных, студентам
предлагается дать их описание;
3)
создайте номинации профессий, которые могут быть в будущем;
4)
создайте номинации предметов, которые могут быть в будущем;
5)
найдите в тексте неологизмы, введите их в новый контекст и т.д.
Новые принципы организации учебного процесса смогут
значительно повысить качество образования, сформировать личность
креативную, с высоким уровнем речевой компетенции.
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Стаття присвячена методам викладання, які сприяють
підвищенню якості освіти. Формування мовної здогадки на заняттях
російської мови як інозменої значно підвищує рівень мовленнєвої
компетенції студентів-іноземців. Запропонований комплекс завдань є
першим етапом застосування мовної гри для формування мовної
здогадки.
Ключові слова: мовна здогадка, самостійна робота, мовна гра,
інноваційні методи викладання.
The article is devoted to teaching methods that enhance the quality of
education. Formation of the language in the classroom guesses Russian as a
foreign language significantly improves speech competence of foreign students.
The proposed complex tasks is a first step in the use of language games for the
formation of language guess.
Keywords: language guess, independent work, language game,
innovative teaching methods.
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УДК 811.161.1

Ф. К. Гутиева, Г. И. Курова

СПЕЦКУРС «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ»
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
В статье рассматриваются проблемы, связанные с изучением
иностранными магистрами дисциплины «Методика преподавания
русского языка как иностранного»; перечисляются основные
содержательные модули дисциплины; анализируются цели и задачи
данного спецкурса, а также необходимые составляющие процесса
обучения иностранных студентов преподавательской деятельности.
Ключевые слова: методика РКИ, профессионально-педагогическая
деятельность, самостоятельная работа, лингвистическая компетенция,
содержательный модуль, контроль.
Курс «Методика преподавания РКИ» был рекомендован
Министерством образования и науки Украины в качестве учебной
дисциплины в системе подготовки магистров и специалистов,
обучающихс на 5 курсе и получившим на государственном экзамене по
русскому языку оценку не менее 4-х баллов по национальной шкале.
Спецкурс по методике преподавания русского языка как
иностранного на начальном этапе обучения имеет целью подготовить
студентов-нефилологов, обучающихся в политехническом университете, к
самостоятельной профессионально-педагогической деятельности в
качестве преподавателя на курсах и в кружках русского языка.
Основными задачами курса является дать студентам базовые знания
по методике преподавания русского языка как иностранного,
необходимые и достаточные для педагогической деятельности в условиях
зарубежных кружков и курсов:
- на материале учебной дисциплины «Методика преподавания
русского языка как иностранного на начальном этапе обучения для
студентов-нефилологов» совершенствовать лингвистическую, психологопедагогическую, страноведческую компетенцию студентов, развивать
навыки теоретического осмысления языкового материала, единиц
функциональной грамматики;
- способствовать становлению мировоззренческих позиций
будущего преподавателя русского языка как иностранного;
- формировать у студентов навыки и умения, важные для
дальнейшего самообразования и самостоятельной работы с научно506
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методической литературой.
По завершении курса методики студент должен знать основы теории
лингводидактики
и
уметь
самостоятельно
подготовить
и
проанализировать аудиторные занятия по русскому языку с учетом
реальных условий обучения, уметь управлять учебной деятельностью
учащихся и самостоятельно принимать решения, адекватные
педагогической ситуации.
В качестве содержательных модулей дисциплины предлагаются
базовые темы РКИ:
- Основные положения методики преподавания русского языка как
иностранного на начальном этапе.
- Обучение фонетике русского языка на начальном этапе. Понятие об
артикуляционной базе русского языка. Постановка и коррекция русских
звуков. Обучение произношению. Ритмика русского слова. Постановка
ударения. Интонация. Основные типы интонационных конструкций.
- Обучение грамматике русского языка на начальном этапе.
Предложно-падежная система. Глагольная система (основные категории
глагола; значение и употребление видов глагола, глаголы движения
приставочные и бесприставочные; основные классы глаголов).
- Обучение лексике. Лексический минимум и принципы его
определения. Этапы работы над лексикой. Основные способы
семантизации лексики.
- Формирование навыков и умений в основных видах речевой
деятельности. Обучение аудированию, говорению, чтению, письменной
речи.
- Организация учебного процесса. Планирование учебного процесса.
Урок как единица учебного процесса.
Контроль усвоения теоретического материала осуществляется на
материале модульных контрольных работ, а также в процессе экзамена по
завершении курса.
Включение данной дисциплины в программу подготовки магистров
и специалистов не является инновацией, поскольку в истории РКИ был
подобный прецедент: спецкурс «Методика преподавания РКИ» изучался
иностранными студентами старших курсов в вузах СССР. Программой
этой
дисциплины
предусматривалась
не
только
лекционная
составляющая, но и практические занятия, а также педагогическая
практика на ПФ.
Отсутствие возможности практической реализации приобретенных
знаний в области РКИ у современных студентов создает определенную
«размытость» представлений как о самой методике РКИ, так и о
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собственных возможностях осуществить на практике умение обучать
других.
С нашей точки зрения, успешность овладения студентами данной
дисциплиной зависит не только от степени владения русским языком, но и
от психологической готовности обучаемых к овладению навыками
преподавательской деятельности. Задача преподавателя детерминировать
психологическую установку на изучение данной дисциплины.
У статті розглядаються проблеми, пов'язані з вивченням
іноземними магістрами дисципліни «Методика викладання російської
мови як іноземної»; вказані основні змістовні модулі; аналізуються цілі
та задачі даного спецкурсу, а також необхідні складові процесу навчання
іноземних студентів викладацької діяльності.
Ключові слова: методика викладання, професійно-педагогічна
діяльність, самостійна робота, лінгвістична компетенція, змістовний
модуль, контроль.
The article examines the problems associated with the study of foreign
masters course "Methods of teaching Russian as a foreign language"; lists the
main content modules; analyzes the goals and objectives of this special course
and the necessary components of the learning process of teaching by foreign
students.
Keywords: methods of Russian as a foreign, professionally-pedagogical
activity, independent work, linguistic competence, substantive module, control.
УДК378.147

А.Э. Казак, Л. М. Семенюк

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ НА
ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ
Статья посвящена профессиональной направленности при
обучении русскому языку студентов-иностранцев технических вузов.
Представлены учебно-методические пособия, используемые для
формирования и совершенствования коммуникативной компетентности
студентов 1 – 2 курсов специальностей «Электротехника»,
«Электромеханика».
Ключевые
слова:
профессиональная
направленность,
коммуникативная компетенция, аутентичные тексты.
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Основной целью обучения русскому языку как иностранному в
технических вузах является формирование и совершенствование
языковой и коммуникативной компетенции в сфере профессионального
общения.
Важнейшая задача преподавателя–русиста – научить студентов
свободно ориентироваться в научно-технической литературе, выработать
навыки поиска, логического осмысления и переработки необходимой
информации.
Для реализации поставленных целей эффективным остаётся
использование аутентичных текстов соответствующего профиля.
Студенты с энтузиазмом работают с подобным материалом, т. к.
содержание текстов актуально для них и понятно им как специалистам.
Принцип профессиональной направленности положен в основу
созданных кафедрой украинского и русского языков Одесского
национального политехнического университета учебных пособий, цель
которых обеспечить овладение иностранными студентами необходимым
минимумом
семантико-синтаксических конструкций специальных
текстов, терминологической лексикой, выработать у них навыки и умения
чтения научных текстов на профессиональные темы.
Примером могут быть разработанные на кафедре методические
рекомендации по научному стилю речи для студентов 1-2 курсов
специальностей «Электротехника» и «Электромеханика».
При подготовке текстовых материалов методических рекомендаций
были проведены консультации с преподавателями предметниками,
изучены программы профилирующих дисциплин, выявлены ключевые
темы, составлены терминологические минимумы терминосистем.
Проведенная в группах студентов 1-2 курсов Института электромеханики
и энергоменеджмента апробация подтвердила соответствие текстов
содержанию изучаемых учебных дисциплин, их профессиональную
актуальность, научную информативность, проблемность и доступность.
Студенты проявляют активность и заинтересованность, т.к. видят прямую
связь между тем, что они изучают на занятии по русскому языку и тем,
что они делают в реальном профессиональном общении: прослушивание
лекций и их конспектирование, построение монологических
высказываний и ведение диалогов по специальности на семинарах,
конференциях, во время защиты курсовых и дипломных работ, что
способствует внутренней мотивации при изучении русского языка.
Методические рекомендации по НСР для студентов-иностранцев 1
курса обеспечивают учебный процесс в объеме 32 часа и включают 4
тематических блока:
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- Электризация тел и электрический заряд
- Электрическое поле
- Электрический ток
- Электрическая цепь.
Текстовый материал соответствует разделам учебных курсов
«Введение в электротехнику», «Общая электротехника».
Методические рекомендации по НСР для студентов-иностранцев ІІ
курса обеспечивают учебный процесс в объёме 48 часов и включают 6
тематических блоков:
- Электроэнергетика
- Электрические машины
- Электрические системы и сети
- Электротехнические материалы
- Передача и распределение электрической энергии
- Высоковольтная линия постоянного тока.
Текстовый материал соответствуюет разделам учебных курсов
«Электрические системы и сети», «Электрические машины»,
«Электрические материалы».
Все блоки построены по единому плану, содержат однотипные
задания и упражнения, учебные тексты и послетекстовые упражнения.
Предтекстовые задания ориентированы на семантизацию новой
лексики, на ознакомление с синтаксическими конструкциями научного
стиля речи, помогают восприятию содержания текста на уровне
предложения.
Например: а) назовите глаголы, от которых образованы следующие
существительные; б) прочитайте данные слова, найдите антонимичные
пары; в) определите, от каких слов образованы данные сложные слова; г)
трансформируйте глагольные словосочетания в именные; д) от данных
существительных образуйте прилагательные с суффиксами –н-, -ическ; е)
от данных глаголов образуйте существительные с суффиксами
–ани-. –ени-, -тель-; ж) слова и словосочетания, данные в скобках,
употребите в нужном падеже; з) преобразуйте активные формы предиката
в пассивные; и) поставьте вопросы к выделенным словам и т.д.
Этап закрепления и активизации лексического материала имеет
целью выработать умения употреблять новую лексику в составе
предложений, законченных высказываний.
Например: а) вместо точек употребите подходящие по смыслу
прилагательные (глаголы) в нужной форме; б) составьте предложение
поставив слова в правильной последовательности и нужной форме; в)
выделенные слова и словосочетания замените близкими по значению
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(синонимичными); г) замените причастные обороты придаточными
предложениями со словом который и т. д.
Целевой установкой непосредственной работы с текстом является
развитие у студентов навыков и умений смыслового анализа текста на
уровне абзаца (понятие информативного центра абзаца, формулирование
смыслового вопроса к абзацу). Система упражнений направлена на
развитие навыков и умений смыслового анализа текста.
Например: а) прочитайте название текста, определите тему текста, его
возможное содержание; б) выделите в каждом абзаце основную
информацию; в) определите границы смысловых частей текста и скажите,
о чём идёт речь в каждом из этих частей.
На основе проделанной работы студентам предлагается создать
сокращённый вариант текста,
Например: а) прочитайте текст по абзацам, ответьте на вопросы,
соответствующие каждому абзацу, сформулируйте назывной план и
тезисы; б) составьте конспект и т. д.
Упражнения, направленные на воспроизведение прочитанного
(пересказ и другие виды работ), способствуют формированию умений
строить монологическое высказывание, передавать содержание текста,
производя в нём необходимые преобразования, обобщать информацию.
Завершающим этапом работы с текстом являются упражнения,
обучающие элементам аннотирования и реферирования. Например: а)
изложите информацию текста, используя данные клише:
В тексте излагается что?
Даётся определение чего?
Отличается что?
Рассматривается что?
Особое внимание уделяется чему?
В итоге подчёркивается что?
Методические рекомендации могут быть использованы для работы в
аудитории и для самостоятельной работы студентов, т. к. включают в себя
раздел «Ключи». Выполняя задание, студенты имеют возможность
сравнивать свою работу с предлагаемым вариантом.
Таким
образом,
создание
учебно-методических
пособий,
учитывающих принцип профессиональной направленности в отборе и
организации учебного материала, обеспечивает успешное усвоение
лекционного материала по специальности, позволяет воспроизводить
содержание текста, развивает творческий потенциал студентов и их
интеллектуальные
способности,
расширяет
рамки
учебнопрофессионального общения.
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У статті викладається професійна спрямованість при навчанні
російській мові студентів-іноземців технічних вузів. Представлені
навчально-методичні посібники, що використовуються для формування
та вдосконалення комунікативної компетентності студентів 1 – 2
курсів спеціальностей «Електротехніка», «Електромеханіка».
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The professional orientation in teaching Russian language foreigner
students in technical university is presented in the article. Presents education
tools used to build and improve the communicative competence of 1 – 2
courses of speciality «Elektronics», «Elektrmtechanics»,
Keywords: professional orientation, communication competition,
authentic tekcts.
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Л.Б. Зукіна, О.С. Зінченко

ВЧИТИСЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЕФЕКТИВНО
Як зробити навчання іноземної мови ефективнішим? Що означає
«навчитися вчитися»? Пошук відповідей на ці питання приводить нас до
деяких принципів та ідей психолінгвістики.
Ключові слова: іноземна мова, навчання, мовленнєві дії, граматичні
зв’язки
Як зробити так, щоб оволодіння іноземною мовою відбувалося
найбільш ефективним шляхом за економною витратою зусиль та часу?
Перше, що нам необхідно усвідомлювати, це те, що «навчити мові
неможливо, але як парадоксально не звучить ця фраза, в ній криється
істина: навчити мові неможливо, мови можна навчитися» (Берман
Й.М.). Це означає, що скільки б зусиль витрачав викладач на навчання
своїх учнів мові, результати будуть незначними, якщо учні, слідуючи його
вказівкам, самі не навчатимуться читати, розмовляти, слухати й писати
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іноземною мовою. Успіх в оволодінні мовою на 95% залежить від власної
навчальної діяльності учня. Для того, щоб ця діяльність була успішною,
необхідно, перш за все, навчитися вчитися, тобто навчитися прийомам
ефективного оволодіння іноземною мовою.
Відомо, що мова як система функціонує в мовленні. Мовлення являє
собою специфічний вид діяльності, в основі механізму якої лежать
мовленнєві, розумові дії та операції. Вільно володіючи рідною мовою, ми
при сприйнятті та породженні повідомлень легко й непомітно,
автоматизовано здійснюємо ці мовні операції. Тільки коли ми стикаємось
з рідко вживаним словом і формою, ми починаємо помічати, що
сприйняття мови і породження мовних посилок дійсно пов’язано з
витратою неусвідомлюваних, але досить значних зусиль (спробуйте,
наприклад, провідмінювати слово «кочерга» у множині). В процесі
мовлення іноземною мовою нам доводиться витрачати більше зусиль і
частіше навмисно контролювати виконання дій та операцій, що їх
складають. А дією можна опанувати тільки в результаті їх
цілеспрямованого й багаторазового виконання. В цьому полягає одне з
правил ефективного засвоєння іноземної мови. Учень повинен діяти з
мовними об’єктами. Засвоювати нові слова, вирази, фрази, граматичні
явища треба свідомо, на основі розуміння їх значення, структури та
особливості їх вживання. Саме шлях свідомого засвоєння мови є
найбільш ефективним в юнацькому і старшому віці.
Розглянемо шлях свідомого оволодіння мовою на прикладі
оволодінні лексикою іноземної мови. Зупинимось на питанні про те, як
краще засвоювати іноземні слова. Іноді учні під засвоєнням слова
розуміють те, що треба запам’ятати, як слово вимовляється та пишеться, і
знати, що воно означає (під останнім часто розуміють переклад слова на
рідну мову). Однак для цілей справжньої комунікації всі ці компоненти
хоч і необхідні, але самі по собі ще не достатні, так як вони не
вичерпують того, що передбачає справжнє засвоєння слова.
Для того, щоб справді засвоїти слово, потрібно співвіднести його
безпосередньо не з його перекладом, а з тим предметом дійсності, який
позначається даним словом. Так, наприклад, засвоюючи англійське слово
«an angle» - кут (на площині), необхідно зв’язати його не тільки з
перекладом, а й з розумовим уявленням про яке-небудь графічне
зображення кута, обмеженого двома променями. На відміну від цього,
засвоюючи слово «a corner» - об’ємний кут слід співвіднести його з
розумовим уявленням як перетину двох або більше граней. Слово
виявиться швидше й ефективніше засвоєним, якщо його повторювати не
ізольовано, а в поєднанні з іншими словами. При такому запам’ятовуванні
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слова, воно кожен раз обертається для вас новою гранню, проявляє свої
додаткові значення і, в силу новизни контексту, запам ’ятовується більш
ефективно. Початковим і необхідним компонентом засвоєння слова є його
запам’ятовування, Неправильне осмислення досвіду у рідній мові створює
ілюзію того, що запам'ятовування слів іноземної мови можливе при
зчитуванні їх про себе, без проголошення їх вголос. Однак ви не раз
переконувалися в тому, що можна про себе кілька разів прочитати нове
іноземне слово і воно не запам'ятається. Чому ж це відбувається? А
відбувається це тому, що людина фактично читає текст не очима, а
мозком, в якому мовні сигнали, що прийшли спочатку в око, проробляють
ще дуже складний шлях.
Опановуючи іноземною мовою, минути важливий перехід
«побачене» слово - «внутрішньо озвучене» слово - «почуте» слово неможливо. Ось чому засвоєння нового іноземного слова на етапі
запам'ятовування має відбуватися тільки через чітке збереження його в
мовно-руховому коді, а це може бути досягнуто шляхом багаторазового
виголошення слова вголос. Для того, щоб розуміти іноземний текст, мову,
недостатньо знати тільки значення слів. Треба вміти «бачити» як слова в
реченнях зв'язуються між собою. Для цього необхідно бачити граматичні
зв'язки між словами в реченні.
Відзначимо, що приступаючи до вивчення іноземної мови слід
усвідомити собі, для якої мети вам необхідно оволодіти іноземною
мовою: читати або говорити. Від цього залежить, які вміння вам необхідно
опанувати.
При оволодінні граматичними правилами для навчання говорінню
відправною точкою виступає ситуація. Для цього у викладанні іноземної
мови використовується ситуативна граматика, образотворча наочність,
природні навчальні ситуації, або описи, що відтворюють відповідну
ситуацію. Потім пояснюється, яка мовна форма використовується для
вираження заданого в ситуації змісту.. Оволодіння граматикою для
читання має розвиватися від форми до розкриття змісту.
І в тому, і в іншому випадку, це одна і та ж граматика, але
викладається вона по-різному. Розглянемо, як реалізується висловлене
нами положення при вивченні граматики для читання.
В англійській, наприклад, мові слова і словосполучення
розташовують у реченні в строго визначеному порядку: у розповідному
реченні за підметом йде, як правило, присудок, за присудком - додаток, за
додатком - обставина.
Якщо не бачити граматичних зв'язків між словами в реченні «Young
woman mothers children», то мало допомоги нададуть найбільші словники.
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Знання ж граматики дозволяє побачити, що слова young woman займають
у реченні місце підмета. Наступне за ним слово mothers зовсім не означає
«мама», «мами» і т.п. Так як mothers займає місце присудка, ця граматична
ознака говорить про те, що слово mothers - дієслово (піклуватися). Так,
граматика підводить нас до закономірного розуміння цього речення:
«Молода жінка піклується про дітей».
Ще наочніше значення граматики стає з наступного прикладу. Люди,
які мало звертають увагу на граматичні зв'язки слів у реченні, зазвичай
намагаються перекласти фразу «First bottle the milk» як «Перша пляшка
молока» і т.п., не бачачи того, що такий набір слів навіть не становить
фрази Саме через незнання граматики найбільш як їм здається, добре
відомі граматичні явища залишаються невпізнаними, а речення
незрозумілим. Знання ж граматичних ознак дозволяє безпомилково
побачити, що слово the milk, що має при собі артикль, є іменником.
Оскільки перед ним немає прийменника, воно виступає в реченні прямим
додатком. Перед прямим додатком повинно обов'язково знаходитися
дієслово. Отже, слово bottle не може означати, як здається необізнаному в
граматиці читачеві, - «пляшка». Оскільки дієслово bottle оформлено
нульовим суфіксом (і не має перед собою підмета), воно є дієсловом у
наказовому способі. Саме граматика допомогла нам зрозуміти, що
дієслово bottle означає «налийте (в пляшку)». Слово First стоїть на місці
обставини.. Тому воно не може означати «перший». Займаючи місце
обставини, воно є прислівником і означає «спочатку». Так граматичні
ознаки допомогли нам точно зрозуміти речення «First bottle the milk» «Спочатку налийте молоко (в пляшку або пляшки)»!
Відразу ж відзначимо, що розуміння цього речення спирається на
ознаку прямого додатку. Дуже просте правило про прямий додаток є
одним з найголовніших правил англійської граматики для читання текстів:
Якщо перед іменником або займенником немає прийменника, а за ним не
йде дієслово присудок, то він є прямим додатком, слово, що стоїть перед
ним є дієсловом (the milk - додаток, отже, як було сказано вище, bottle присудок)
Крім вищевикладеного, слід зазначити, що оволодіння будь-якими
видами мовно-мислительної діяльності іноземною мовою, процеси
формування як граматичних навичок, так і автоматизація комплексних
лексико-граматичних умінь набувають природність тільки тоді, коли всі
вони будуть розгортатися в умовах справжнього мовного спілкування.
Згадаймо, з якою вражаючою швидкістю і легкістю освоюють іноземну
мову діти, якщо перебувають в умовах природного мовного спілкування.
При навчанні спілкування іноземною мовою необхідно задіяти
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інтелект учнів, мотивувати і включити їх пізнавальну діяльність.
Підводячи підсумок вищесказаного, можна відзначити, що успішне
та ефективне оволодіння іноземною мовою полягає не тільки в
правильному використанні його лексики, фонетичних закономірностей і
граматики для розуміння мови при слуханні, читанні текстів і для
породження мовних посилок, але і в «відкритті» смислового потенціалу
мовних одиниць в даній культурі. Для цього необхідна рясна, інтенсивна і
цілеспрямована діяльність самого учня, а викладач повинен бути готовий
здійснювати навчання.
Как сделать занятия иностраным языком более эффективными?
Что значит «научиться учиться»? Поиск ответов на эти вопросы
привел нас к некоторым принципам и идеям психолингвистики.
Ключевые слова: иностранный язык, обучение, речевые действия,
грамматические связи
How to make a Foreign language classes more effective? What does
"learning to learn" mean? Looking for the answers to these questions led us to
some of the principles and ideas of psycholinguistics.
Keywords: foreign language learning, speech acts, grammatical relations
УДК 930.22

Л.І. Біловус

МОВНОЦЕНТРИЧНИЙ АСПЕКТ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРОСТОРУ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США
У статті розглянуто інформаційний простір української діаспори
США у контексті висвітлення мовних питань. Об’єктом дослідження
стали публікації в україномовній пресі («Вісті Комбатанта», «Міст»,
«Свобода», «Українське слово», «Час і Події» та ін.). Увагу зосереджено
на ролі мови у питанні національної ідентифікації, проблемі впливу
англійської мови як засобу міжнародного спілкування. Проаналізовано
діяльність
Товариства
української
мови,
Клубу
українських
професіоналістів і підприємців, Української світової спілки професійних
учителів
Ключові слова: інформаційний простір, періодика української
діаспори США, мова, національна ідентичність
Саме у мові можна побачити менталітет нації. Вживання рідної мови
в діаспорі позитивно впливає на національне самозбереження,
втримується духовний зв'язок з українським народом. Мовою можна передати молодому поколінню українську духовність з усіма її національними
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прикметами, що є актуальним на сучасному етапі тотальної глобалізації.
Окресленою проблемою займалося не так багато науковців (Б.М.
Ажнюк [2; 3], Ю.А. Жлуктенко [7], І. Лєсєв [14], В. Чекалюк [20]), тому
існує потреба у висвітленні моноцентричного аспекту інформаційного
простору українців США та впливі цієї тематики на збереження і
формування національної ідентичності українців діаспори.
Сучасні світові глобалізаційні процеси у більшості країн пов’язані з
дво- чи багатомовністю унаслідок «інформаційної інтерверції» (Тетяна
Ковальова) через ЗМІ, маскультуру, інтернет. В Україні сьогодні ми теж
переживаємо «драматичний період цивілізаційної дезорієнтації, а саме…
духовно-ідеологічну кризу, яка… виявляється в кризі національної
ідентичності, втраті почуття історичної перспективи і пониженні рівня
самооцінки нації… Проблема національної самоідентифікації – ключова
для українського суспільства, яке повинно вирости в духовно цілісний
організм» [8, 65-66], діаспора у цей час робить усе можливе для
збереження цієї ідентичності, зокрема, через мову.
Звичайно, роль англійської мови в умовах глобалізації як мови
міжнародного спілкування не могла не вплинути, особливо в Америці, на
українську, що позначилося як на мовленнєвій діяльності, мовній
свідомості наших діапорчан, так і на самій системі української мови. Тому
одним із важливих, як слушно вважають фахівці, питань, що його
потрібно вирішити негайно, – відсутність фахових словників. Останнє дає
можливість численним українофобам закидати думку про те, що
українська мова не надається до презентації наукових досліджень, ідей, та
й російську мову всі у школі вчили, всі знають, тому немає потреби
вводити її у наукову царину та створювати адекватні російсько-українські
словники, потрібно зважати на великі економічні витрати тощо.
Погодьтеся, що такі сентенції відчутно віддають русифікацією, почуттям
меншовартості, гальмуванням державотворчості. Піднімаючи це питання
у пресі, звертаючись до загалу, дописувачі намагаються знайти вирішення
цієї проблеми, принаймні привернути увагу української громади по
обидва боки океану щодо нагальності таких дій. У газеті «Свобода»
вміщено велику статтю Святослава Караванського, присвячену темі
відродження України та становлення нової лексикографії. Аналізуючи
деякі словники, приклади мовних зворотів, які там знаходить, автор
звертає увагу читачів на те, що у них досить обмежено вибір української
лексики, рекомендовано до вживання форми, що невластиві нашій мові,
тому вони звучать карикатурно, незграбно, ще більше відвертаючи
українців від користування таким «язиком». Тобто словникова політика
свідомо спрямовується на штучне перетворення української мови як
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малоінформативної, нездатної існувати без російської. Відповідно усі
сфери суспільного життя, де зафіксоване у словнику сприймають нормою,
застосовують «форми, невластиві українській мовній стихії, що роблять
нашу мову з одного боку важкою і книжно-канцелярською, а з другого –
«прив’язують» її до російської мови, звідки ці форми запозичено» [9, 2].
Хоча можливий інший варіант – не знайшовши потрібного відповідника,
українці схильні самі винаходити потрібну лексику, що інколи звучить
досить сміховинно. Дослідник твердо переконаний, що успіх українського
відродження великою мірою залежить від рівня розвитку вітчизняної
лексикографії, тому сам уклав «Російсько-український словник складної
лексики», де перекладено ті мовні звороти та форми, що їх академічні
словники не перекладають або перекладають неповно. Анонсування цієї
праці якраз і відбулося на сторінках «Свободи». Добре розуміючи, що цей
проект потребує грошей, але вкрай потрібен як Україні, так і діаспорі, С.
Караванський звертається до нашої громади за океаном із закликом про
допомогу. Словникові було зроблено відповідну рекламу: публікація
списку всіх жертводавців, організаціям буде надано рядки для оголошень,
примірник «Словника…» з подякою автора, посвідчення про відрахування
суми пожертви від податку тощо [9, 3]. Ще пізніше через «Свободу»
можна було придбати також «Секрети української мови» С.
Караванського, де розглянуто усі розділи мовознавства, подано питому та
раніше «репресовану» українську лексику. Члени української громади
добре розуміють вагу українського наукового слова, тому й усіляко
підтримують такі проекти, наприклад, профінансували видання
п’ятитомної «Енциклопедії фізики», що взяла за основу «Словник
фізичної термінології» В. Фаворського (Харків, 1932) та «Правописний
словник» Г. Голоскевича [5].
У газеті «Час і Події» в рубриці «Культура» було вміщено анонс та
рекламу книги австрійського славіста Міхаеля Мозера «Причинки до
історії української мови», виданої Харківським історико-культурним
товариством за підтримки Програми дослідження Східної України ім.
Ковальських при Канадському інституті українських студій та Фонду ім.
Наталії Данильченко при НТШ у США. Стаття містить матеріал, що
засвідчує, що ця книга доцента мовознавства Інституту славістики
Віденського університету підтверджує важливість української мови на
міжнародній карті світу, розглядає широкий спектр історичних аспектів
української мови (зокрема, питання східноєвропейської мовної єдності),
документи, старі українські переклади тощо. Науковець спростовує
концепцію «спільної давньоруської мови», що панує у російській
лінгвістиці, і йде за Ю. Шевельовим в обґрунтуванні поняття «мовної та
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діалектної зони», з якої і розвинулися три східнослов’янські мови.
Аналізуючи мовну політику колишнього СРСР у наближенні усіх мов до
російської мовної структури, Мозер вказує на їх небезпечність і сьогодні,
а тому актуалізує питання мовної культури у колишніх республіках [1].
Часто у редакцію «Свободи» запрошують фахівців з України, які
дають змістовні інтерв’ю зі свого фаху. У контексті порушеної нами
проблеми на особливу увагу заслуговує бесіда із Христиною
Бурштинською, доцентом Львівського політехнічного університету та
великим ентузіастом щодо українізації вищої школи. Науковець
переконана у якнайшвидшому та всезагальному виданні оригінальних або
перекладених підручників саме українською мовою, бо навіть за часів
незалежності знайшлося чимало апологетів щодо її непридатності у сфері
техніки і науки. І хоча викладання здійснюється рідною мовою, студенти
навчаються за російськомовними підручниками (за браком своїх), а тому
українська для них ще довго залишатиметься меншовартісною. Х.
Бурштинська була однією з перших науковців, які, підготувавши нові
навчально-наукові праці, виробивши програму видання фахової
літератури, через діаспорну пресу звернулися до широкої маси українців у
США про допомогу у виплаті гонорарів авторам підручників та
перерахуванні коштів на їх публікацію [13]. Усвідомлення нагальності
якнайшвидше мати енциклопедії, фахові словники та підручники для всіх
етапів навчання рідною мовою є обов’язковим, бо без взаємозв’язку
духовності та наукового інтелекту доля українського народу в Україні та
діаспорі не матиме майбутнього.
Самі українці в США, особливо ті, хто працює на загал української
діаспори, намагаються працювати над фаховістю свого рівня знання
української мови. Так, у приміщенні НТШ у Нью-Йорку від 1997 року
організовують семінари із питань української мови для журналістів
східного узбережжя, що спрямовані проти «шовкової русифікації» та
засилля американізмів. Сюди приїжджають не тільки з редакцій
«Свободи», «Народної Волі», «Нашого Голосу», «Нашого Життя» та ін., а
й зацікавлені представники головного проводу Українського Пласту.
Зважаючи на те, що український правопис ще досі не узгоджено, а на
наукових конференціях з питань мови ухвалюються різні зміни до нього,
тому під час цих семінарів викладачі ознайомлюють слухачів із змінами в
нашому правописі, а також подають приклади публіцистичного матеріалу,
де є неправильності, притримуючись норм харківського правопису 1929 р.
[12]. У Львові сотні учасників з української діаспори, міжнародних
організацій та українських вчених з’їжджаються на міжнародні
конференції, присвячені розвитку наукової та технічної термінології, що
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дозволяє
зінтегруватися
вітчизняній
науці
із
Заходом
та
загальноприйнятими у світі стандартами. Крім того, на сучасному етапі
людства з’явився ще один потужний засіб впливу – комп’ютери. Дитина,
яка в сім’ї та побуті користується українською, у спілкуванні з
комп’ютером змушена послуговуватися російською або англійською. Чи
не викликає це у неї те ж таки відчуття меншовартості, неповноцінності
рідної мови? Ця проблема у свій час мала великий резонанс серед
представників ділових кіл і науковців як України, так і діаспори США. У
результаті вироблення спільної стратегій дій та реалізації значних зусиль
спочатку
відбулася
демонстрація
україномовного
програмного
забезпечення та технічних систем, а сьогодні ми всі маємо і користуємося
україномовним інтерфейсом [4].
Рідна мова – один з наших національних скарбів, що пов’язаний з
життєздатністю, духовною силою нашого народу. Саме тому численні
завойовники, силоміць чи хитрощами, передусім намагалися посягнути
на національну мову, обмеживши її в правах або й узагалі заборонивши.
Періодичні видання нашої діаспори у США подають цілу хроніку
нищення української мови, що триває без перерви від 1626 року (указ
московського царя Михайла Федоровича про спалення церковних книг
українського друку) і до наказу міністра освіти Дмитра Табачника у 2010
р. про скасування обов’язку складати випускні іспити у школах
українською мовою. А поміж цих дат довга низка брутальних заборон і
гонінь незважаючи на активний спротив української інтелігенції по
обидва боки Дніпра, у самій Росії та виступи західноєвропейських діячів
на захист мови українського народу. У цьому контексті на особливу увагу
заслуговує стаття Василя Федоровича, надрукована у «Вістях
Комбатанта», у якій презентовано хронологічний зріз боротьби за
збереження української мови протягом чотирьох сторіч [19].
Сьогодні ядро української громади в США складають представники
повоєнної еміграції, які мають досвід ідеологічної боротьби, а тому є
засновниками цілого ряду організацій, парафій. Вони надавали великого
значення збереженню національної свідомості та мови у наступних
поколіннях, вважаючи, що втрата мови завдає непоправної шкоди
духовному єству людини, оскільки втрачається етнічне ототожнення себе
з предками та нащадками. Однак незважаючи на високий поріг опірності
асиміляції, це покоління все ж не мало абсолютного імунітету. Сьогодні
українська діаспора все рідше використовує толерантну політику уряду
США щодо культурних проблем етнічних груп, про які говорилося вище.
Нові покоління, народжені вже поза Україною, має свої особливості
психологічної самооцінки. «Тоді, коли перше покоління ще ототожнює
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себе з українським народом краю, друге імміграційне покоління щораз
більше ототожнює себе з українською громадою в ЗСА чи в Канаді. Тому
перехід з покоління в покоління серед нашої іміграції означає також
перехід від національної до етнічної ідентичності. Така людина можливо
ще бажає затримати почуття етнічної окремішности, одначе її
екзистенціальне почуття перманентности пов’язане з країною нового
поселення…» [3]. Молода, середня генерації відкидають українську мову
на другий план, вилучають з родинного спілкування, вона переходить до
музею і час від часу з’являється на сцені.
НТШ-А навіть опублікувало дослідження свого члена, філолога
Роксолани Михайлик з приводу українсько-англійської двомовності,
оскільки серед дітей іммігрантів з України чимало білінгвів. Її висновок,
сформульований у контексті психолінгвістики, наступний: «Діти, які
засвоюють більше, ніж одну мову і відповідно перебувають у дво- (або
три-) мовному середовищі, отримують змішану інформацію про
граматичну систему і відповідно меншу кількість стимулів з кожної мови»
[16, 13]. Тому потрібна сильна мотивація, реалізована у діяльності шкіл,
громадських організацій, сім’ї до знання рідної мови.
Та молодь, яка приходить на зміну старшому поколінню, має
продовжувати збереження і відшліфовування української мови. Тому
діяльність українських шкіл розглядається у контексті візій різних
організацій, фондів, державних та приватних установ щодо підтримки
освітніх і культурних заходів української діаспори, спрямованих на
україномовний розвиток та виховання дітей. Однією з таких спілок,
діяльність якої широко представлена у діаспорній періодиці (рубрики
«Діаспора», «Вісті Фундації імені Івана Багряного», «Життя громади»), є
Товариство української мови. Щороку його члени збираються на пікнік,
де звітують про пророблену роботу, фінансові витрати та відзначають
своїх меценатів. Особливу увагу Товариство української мови зосереджує
на допомозі обласним осередкам «Просвіти» в Україні, зокрема в
південних і східних областях, у виданні українських книжок, газет,
журналів та пересилає їм, а також деяким школам та університетам
українські книжки й журнали, надруковані у діаспорі. Крім того ця спілка
вже 15 років надає стипендії для здібних студентів з бідних родин, які
вивчають україністику в Острозькій академії, Києво-Могилянській
академії, Харківському педагогічному університеті та інших вишах
України з надією, що ці молоді люди зможуть з часом перейняти провідні
позиції в українському суспільстві і створити прозору, демократичну
державу. Фонди передаються через Міжнародний благодійний фонд
«Смолоскип» або безпосередньо в університети. Зокрема, газета «Час і
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події» часто вміщує надіслані листи-подяки від стипендіатів Товариства,
натомість Пресова референтура останнього звітує про те, кому надані
стипендії, закликає громадськість підтримати студіюючу молодь України,
перерахувавши кошти, не забуваючи при цьому дати коротку довідку про
молодих людей (походження, зацікавлення, фах) [17]. Члени Товариства
української мови активно беруть участь у громадському житті діаспори,
долучаючись до різних імпрез: «Українські дні» (Чикаго), «День
Союзянки» (Чикаго), Базар в Осередку в Норт Порті, відзначення
Голодомору, Свята Злуки, Шевченківських днів, організація зустрічей з
представниками Острозької академії. З метою вшанування сучасних
героїв України з «Небесної сотні» Товариство української мови
подарувало Українському релігійному та культурному осередку імені Св.
Андрія в Норт Порті великоформатний вітраж «Тризуб» авторства Олега
Послушного з Філадельфії. Члени «Молодої Просвіти» активно
намагаються протидіяти загрозливим тенденціям наступу на українську
мову та освіту. Учителі поширюють публікації про українську мову,
культуру, історію та літературу. Заходами Товариства української мови в
Українському осередку св. Андрія відзначаються знаменні дати визначних
українських письменників, критиків, публіцистів, видавців тощо, де також
можна придбати україномовну друковану продукцію. Періодика активно
відгукується щодо детального висвітлення як підготовки до свята, так і
самої урочистої події. Прикметно: Товариство української мови
абсолютно відкрите для нових членів, про що свідчать численні
запрошення на сторінках преси. Також там зустрічаємо кілька статей з
приводу виходу великоформатної книги «Мости в Україну», присвяченої
більш ніж 22-річній діяльності цієї організації, що зайвий раз засвідчило
її непересічний внесок у справу українського відродження, підтримку
процесу становлення і розвитку національної ідентичності українців у
діаспорі та громадянського суспільства в Україні [6].
Як бачимо, основним напрямом діяльності в діаспорі обрано
систематичне упровадження української мови в освітню, розважальну
сфери, тобто ті лакуни, що передусім спрямовані на дітей та молодь. У
цьому напрямі з 1987 р. плідно працює Клуб українських
професіоналістів і підприємців, надаючи стипендії учням та студентам,
заохочуючи їх, таким чином, вивчати українську мову. Виділяючи щороку
стипендії, члени Клубу сподіваються, що отримані мовні навички
знадобляться молодим людям для того, щоб скористатися можливостями
праці та діловими перспективами, які відкрилися в Україні та у Східній
Європі (працевлаштування, університетська кар’єра). Проте самі
стипендіати називають менш прозаїчні причини зацікавлення вивченням
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української мови. У розлогій статті, присвяченій діяльності Клубу,
вміщено й інтерв’ю з однією із переможниць, українкою другого
покоління, яка опановує українську мову на університетському курсі
Альбертського університету. З її слів робимо висновок, що саме пошук
своєї ідентичності спонукав до вивчення мови своїх батьків: «Це – моє
коріння. Я відчула величезну потребу знову прив’язатись до своєї
спадщини» [15]. Інша переможниця мусила вивчати українську мову як
другу, тому що нею мало послуговувалися вдома або не використовували
взагалі. За її словами, витрачені зусилля того варті: спроможність
говорити українською мовою додала глибини і життєвості стосункам з
родиною та громадою, причому із великою перспективою. «Українська
мова відіграє дуже важливу ролю у кожному аспекті мого життя. Я
відчуваю велику потребу продовжувати традиції, з якими я виросла, і
виховати моїх власних дітей на засадах сильної української моралі та
вартостей, на яких я виховувалась» [15]. Численні стипендіати Клубу
неодноразово відзначають, що саме пошуки ідентичності у вивченні мови
розвинуло їх академічно та культурно, дало можливість брати активну
участь у житті української діаспорної громади та стати членами
молодіжних
організацій,
зробило
гармонійними,
розвиненими
особистостями, які мають що запропонувати іншим. У цьому плані
доречно визначила значення мови О. Федик: «Мова – це розвиток самої
культури, це її екзистенція, її вияв, її зміст і форма в плані
ідентифікування національної свідомости, створення національної
свідомости, національного образу навколишнього світу» [18, 66].
Українська світова спілка професійних учителів (УССПУ), до якої
належать педагоги з 20-ти країн світу, включно з Україною, пропагує
листування українських школярів, які мешкають у різних країнах, під
гаслом «Українські діти цілого світу єднайтесь!». Ця ж організація у 1996
році розпочала нову світову акцію: створення Гуртків плекання
української мови (ГПУМ), – успішні результати якої голова УССПУ
Зиновій Квіт публікує в діаспорній пресі. Педагоги, як ніхто, добре
знають гостру проблему «викидання» української мови з шкіл чужими
урядами з метою введення своєї і розуміють, що незнання своєї мови, а
послуговування чужою є нездоровим процесом, бо призводить до
відчуття меншовартості себе як частини українського народу. Звичайно,
такого явища потрібно позбуватися негайно. А коли це робити найкраще,
як не у шкільному віці. Дослідження мовної поведінки показує, що у
цьому віці дитина зазнає найбільшого впливу української мови, оскільки
її спілкування залежить від сім’ї та вчителів у школі. Кожен українець,
який усвідомлює відповідальність перед своїм народом, відчуває також і
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потребу збереження рідної мови як ознаки етносу (звичайно, іноземні
мови знати потрібно, але рідна завжди має бути на першому місці). Ось
для цього УССПУ і закликає шкільну молодь усього світу вступати до
ГПУМ. Для цього надаються детальні поради з приводу створення таких
Гуртків, до яких мають вступати діти українського походження,
наводиться текст присяги, яку вони мають скласти, та викладаються
першочергові завдання щодо діяльності (вивчати українські пісні, співати
їх; спільно читати україномовні книжки та періодику, обговорювати їх
українською мовою; вивчати і декламувати на загал українські вірші; зі
своїми українськими друзями розмовляти тільки українською; бути
дописувачами у періодичних виданнях; організовувати україномовні
святкування з приводу різних дат; плекати українські звичаї та обряди;
відвідувати вистави, музеї української тематики, історичні місця;
створити самостійно програми, де б уживалася українська мова) [10].
Завдяки масовому висвітленню у пресі такої пропозиції, Гуртки за
підтримки учителів та батьків швидко почали створюватися як в США,
так і в материковій Україні, а з часом з’явилися в Росії, Румунії та ін. Як
випливає зі змісту публікацій, програми ГПУМ (які, до речі, укладаються
вчителями, опікунами і членами Гуртків спільно) є надзвичайно
різноманітні, що дає можливість школярам щоразу займатися цікавими
справами, робити це з охотою, а не з примусу. Водночас розуміння того,
що така справа має в своїй основі винятково добру волю і жодної
підтримки з боку влади, змушує УССПУ через ЗМІ звертатися до широкої
громадськості з приводу фінансової підтримки. Мабуть, на цьому не
потрібно зосереджувати увагу, однак діяльність УССПУ (та й інших
організацій у США) абсолютно прозора, про що свідчать опубліковані
розлогі звіти (скільки отримано, скільки витрачено і що за те зроблено),
тому люди охоче стають меценатами та складають пожертви.
Зважаючи на вищесказане, можемо зробити висновок про те, що
інформаційний простір українців діаспори США сприяє якнайкраще
тому, щоб український народ не плив за течією «природної асиміляції» з
навколишнім середовищем, а пам’ятав про своє походження; щоб на
сучасному етапі нашої історії боротьба за права своєї мови у своїй
спільноті виглядала не абсурдом, а була самозрозумілою і відповідала
внутрішнім прагненням і розумінням необхідності цього.
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диаспоры США в контексте освещения языковых вопросов. Объектом
исследования стали публикации в украиноязычной прессе («Известия
Комбатанта», «Мост», «Свобода», «Украинское слово», «Время и
События» и др.). Внимание сосредоточено на роли языка в вопросе
национальной идентификации, проблеме влияния английского языка как
средства международного общения. Проанализирована деятельность
Общества украинского языка, Клуба украинских профессионалистов и
предпринимателей, Украинского мирового союза профессиональных
учителей.
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украинской диаспоры США, речь, национальная идентичность
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The article examines the Ukrainian information space diaspora in the
context of coverage of language issues. The object of the research are
publications in Ukrainian press. Attention focused on the role of language in
the question of national identity, the problem of the English as a means of
international communication. The activity is analyzed of the Society of the
Ukrainian language, Ukrainian Club Professional and Business, World Union
of Ukrainian professional teachers.
Keywords: information space, Periodicals Ukrainian diaspora, language
and national identity
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ФІЛОСОФІЯ І СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАЦІЇ
УДК 159.9.072:37.04

Г.О. Нестеренко, Н.В. Отрох

ІНДИВІДУАЛЬНО-ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
СТУДЕНТІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ:
ДОСВІД ЕМПІРИЧНОГО АНАЛІЗУ
Наведено узагальнені результати емпіричного дослідження
індивідуально-характерологічних
особливостей
студентів,
які
навчаються за спеціальністю «Документознавство та інформаційна
діяльність». Проведена діагностика носить характер пілотного
дослідження і дає можливості сформулювати проміжні висновки та
робочі гіпотези для подальшого аналізу.
Ключові слова: «Документознавство та інформаційна діяльність»,
психологічні риси, індивідуально-характерологічні особливості.
Сьогодні все частіше в освітянських колах піднімається проблема
профорієнтаційної роботи і тестування студентів чи абітурієнтів щодо
відповідності їх індивідуально-психологічних особливостей обраній
спеціальності. За посередництвом отриманої інформації можливо
зменшити відсоток молоді, яка працюватиме не за отриманим фахом. Для
реалізації подібної програми потрібно визначити, якими ж саме
характеристиками мають володіти абітурієнти, щоб успішно працювати за
обраною спеціальністю і любити свою професію.
З метою визначення специфічних індивідуально-характерологічних
особливостей студентів – майбутніх фахівців із документознавства та
інформаційної діяльності – нами протягом 2014-2015 навчального року
було проведено емпіричне дослідження за допомогою таких методик:
опитувальник Кеттела, типологія Майєрс-Бріггс, дослідження типу
темпераменту за Г. Айзенком та проективні методики. Респондентами
виступили 60 студентів 2-го та 3-ого курсів Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова спеціальності «Документознавство
та інформаційна діяльність».
Опитувальник Кеттела є одним із найбільш поширених методів
оцінки індивідуально-психологічних особливостей особистості і
призначений для опису широкої сфери індивідуально-особистісних
відносин. Результати проведеного багатофакторного дослідження
особистості Кеттелла по відношенню до наших респондентів показали,
що у вибірці превалюють середні значення за всіма характеристиками,
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наприклад, «замкненість – спілкування», «інтелект», «підпорядкованість –
домінантність» , «нерішучість – сміливість» тощо [1]. Але все ж
аналізуючи найбільш виражені показники, можна говорити про такі риси
особистості студента-документознавця, як домінантність, наявність
власної думки, витриманість, самостійність, наполегливість у справах та
працездатність, а також відповідальність за власні дії та усвідомлене
дотримання суспільних правил і норм. Маючи достатній рівень розвитку
цих якостей, майбутній документознавець здатен ефективно проявити
себе як професіонал, безумовно маючи при цьому фахові знання й уміння
та професійно важливі якості.
Для вивчення індивідуально-психологічних особливостей студентів
було також використано методику «Скан-фейс» («Scanface»). Це
психодіагностика респондента за його зображенням на фотографії. «Сканфейс» – це результат об’єднання перевіреного роками наукового методу
(типологія Майєрс-Бріггс) і сучасних комп’ютерних технологій. В основі
сервісу використана аналітична фізіогноміка, яка об’єднує аналітичну
психологію та психофізіологію головного мозку з фізіогномікою і
спирається на концепції К. Юнга, І. Майєрс-Бріггз, В. Тараненко,
В. Гуленко, В. Мегедь та ін. вітчизняних і закордонних авторів [2]. Як
відомо, в основі типології Майєрс-Бріггс лежить робота «Психологічні
типи» швейцарського психіатра К. Юнга.
Результати тестування за методикою «Скан-фейс» показали, що за
досліджуваною спеціальністю навчаються студенти з прагненням до
спілкування,
активною
життєвою
позицією,
лідерським
та
організаторсько-управлінським потенціалом, які заздалегідь передбачають
та планують свою майбутню кар’єру.
Для
забезпечення
комплексного
аналізу
психологічних
характеристик студентів-документознавців було також використано один
із проективних тестів – «Неіснуюча тварина» (автор методу М. Дукаревич). Це методика дослідження особистості побудована на
теорії психомоторного зв’язку. Для реєстрації стану психіки
використовується дослідження моторики, зокрема, моторики домінантної
правої руки, зафіксованої у вигляді графічного сліду руху, малюнка. За
І. Сеченовим, у психіці будь-яка тенденція закінчується рухом (буквально
– «Будь-яка думка закінчується рухом») [3].
Аналіз результатів дослідження за методикою «Неіснуюча тварина»
свідчить, що у переважної більшості респондентів спостерігається
підвищене зацікавлення в інформації, для студентів має велике значення
думка оточуючих про них та їх діяльність. Переважає адекватна
самооцінка, хоча частина студентів має завищену самооцінку, присутній
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егоцентризм. У більшості респондентів спостерігається захисна
вербальна агресія, неспокій та побоювання. Це можна пояснити як
віковими особливостями молоді, так і складною ситуацією в країні, яка
впливає на психологічний стан студентів. Наявні риси, які можуть
свідчити про професійну спрямованість: це зацікавленість у зовнішній
інформації, перевага стандартності думок і прийнятих рішень. Натомість,
творче мислення і демонстративність не досить виражені.
Дослідження типу темпераменту студентів-документознавців
проводилось за методикою Г. Айзенка (EPI). Ця методика дозволяє
визначити тип темпераменту з урахуванням інтроверсії і екстраверсії
особистості, а також емоційну стійкість респондентів. Отримані при
застосуванні цієї методики дані представляють собою такий розподіл:
холериків – 46,7 %, сангвініків – 33,3 %, меланхоліків – 11,7 %,
флегматиків – 8,3 %.
Результати тестування були досить несподіваними, оскільки
переважна частина респондентів виявила належність до холеричного та
сангвіністичного типу темпераменту, а це розходиться з класичними
уявленнями про людей, які обирають своєю професією роботу з
документацією. Можливо, на подібний результат вплинула друга складова
спеціалізації – «інформаційна діяльність», адже інформаційне суспільство
наразі потребує спеціалістів, здатних швидко запам’ятовувати та
опрацьовувати інформацію, відкритих до інновацій та командної роботи
для вирішення складних завдань. Проте цю гіпотезу можна опрацювати
лише в подальших емпіричних дослідженнях.
Також майбутні фахівці з документознавства та інформаційної
діяльності виявили високий рівень організаторсько-управлінських та
лідерських якостей, працездатність і витривалість. Для них характерний
активний інтерес до людей і до зовнішнього світу, прагнення до
самореалізації. Студенти мають високу самооцінку, впевнені в собі,
нерідко амбітні та честолюбні.
З іншого боку, такий неочікуваний розподіл за типами темпераменту
може бути пов'язаний із тим, що всі респонденти навчаються в
університеті м. Києва, і значна їх частина приїхала для навчання з інших
населених пунктів України, тобто цих респондентів об’єднує активність,
прагнення динаміки, розвитку, руху. Тобто, можливо, велика частка
холериків та сангвініків серед опитаних – це не характеристика
спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», а риса,
властива молодим людям, готовим до переїздів і навчання в столиці
країни. Тож у майбутньому доцільно детальніше вивчити типи
темпераменту студентів, які навчаються в різних ВНЗ України і провести
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кореляцію між типом темпераменту та тим, чи навчається студент у
рідному місті чи він переїхав для здобуття освіти до іншого (більшого)
населеного пункту.
Результати проведених опитувань і діагностик не можуть бути
повністю репрезентативними, проте є достатньою версією пілотного
емпіричного дослідження. Користуючись описаними методиками, для
моделювання
цілісного
психологічного
портрету
фахівця
з
документознавства та інформаційної діяльності доцільно провести
діагностику студентів інших вишів України: Києва, Одеси, Харкова,
Полтави та ін., виявити спільні і відмінні риси для різних ВНЗ, різних
міст, для закладів різних форм власності, для різних спеціалізацій тощо.
Крім урахування отриманої інформації в профорієнтаційній роботі з
потенційними абітурієнтами, сьогодні такі відомості можуть також стати
в нагоді при проектуванні нових спеціалізацій для зазначеного фаху. У
зв’язку із затвердженням нового «Переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти» [4], зокрема, з уточненням нової назви цієї спеціальності як
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» може виникнути
необхідність перегляду існуючих спеціалізацій і розробки нових, - для
чого корисно врахувати потреби і психологічні характеристики
потенційних здобувачів, які обирають цей фах.
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Приведены обобщенные результаты эмпирического исследования
индивидуально-характерологических
особенностей
студентов,
обучающихся по специальности «Документоведение и информационная
деятельность». Проведенная диагностика носит характер пилотного
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исследования и позволяет сформулировать промежуточные выводы и
рабочие гипотезы для дальнейшего анализа.
Ключевые
слова:
«Документоведение
и
информационная
деятельность»,
психологические
черты,
индивидуальнохарактерологические особенности.
Generalized results of an empirical study of individuallycharacterological features of students enrolled in the specialty
«Documentation studies and information activity» are presented. The
performed diagnostics has the character of a pilot study, and allows authors to
formulate interim findings and working hypotheses for further analysis.
Keywords: «Documentation studies and informational activity»,
psychological traits, individually-characterological features.
УДК 17:2-42

В.Ю. Жарких
ПРОБЛЕМА ГАРМОНИЗАЦИИ
КРОССКУЛЬТУРНЫХ ИНТЕРАКЦИЙ

Затронута проблема гармонизации кросскультурых интеракций.
Ключевые слова: кросскультурная коммуникация, гармонизация
коммуникативных отношений.
1. В современной плюралистичности культурного пространства
глобализованного мира ощущается настоятельная потребность в
оптимизации условий, способствующих гармонизации коммуникативных
отношений в контексте несоответствий/различий во множественности
культурного сознания.
2. Коммуникация во всех своих формах с одной стороны является
феноменом культуры, выражающим совокупность способов человеческих
интеракций в процессе совместной деятельности. С другой стороны,
влияние коммуникации способствует развитию и распространению
культуры. Во взаимодействии коммуникации и культуры вырабатывается
способ мышления и образа жизни, традиций и навыков, которые
передаются и поддерживаются в данном социуме.
3. Неразрывная связь коммуникации и культуры проявляется как во
внешних признаках, определяющих стиль вербального выражения и
выбор модели поведения, принятых в данном человеческом обществе,
так и на уровне сознания, что проявляется в своеобразии мировоззрения
и ценностных ориентиров. Этот формирующий процесс составляет
главный способ человеческого существования, благодаря которому
одновременно
создаются,
трансформируются,
поддерживаются,
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утрачиваются и модифицируются социальные реальности.
4. Кросскультурная коммуникация, поэтому, охватывает не только
контакты разных национальных культур. Она происходит во
взаимодействии/столкновении различных культурных особенностей
социальных/ профессиональных слоев в межличностных/социальных
интеракциях. Соприкосновение с чужой культурой в процессе
личного/электронного контакта составляет важную и неискоренимую
часть жизни современного человека.
5. Неожиданность инаковости/непривычности другой культуры
неизбежно воспринимается участниками коммуникативного события
неоднозначно.
Индивидуальность
восприятия/интерпретации/осмысления ценностных ориентаций и
когнитивных установок опосредствуется привычными культурными
эталонами и стереотипами. Усвоенная с детства уверенность в
правильности привычных культурных кодов, ценностей и убеждений,
выражаемая намеренно или спонтанно, не способствует возникновению
раппорта или даже просто толерантных отношений в культуре общения.
Вследствие
несовпадения
культурных
особенностей
искажается/модифицируется понимание смыслообразующих констант
существования иной культуры и ее модусов.
6. Свобода кросскультурного общения, т.е. умение слушать и слышать,
уступать и договариваться, нарушается вследствие возникновения
глубинного непонимания между коммуникантами. Для разрешения этого
противоречия необходимо
умение мыслить и контактировать
диалогически. В процессе диалогического мышления вырабатывается
потребность совместно преодолевать последствия кросскультурного
шока .
7.Одним из многочисленных последствий реализации этой потребности
будет
создание
предпосылок
для
развития
рассудочного,
конструктивного и созидательного мышления, и, как результат,
повышение интеллектуального уровня общества в целом. Это в свою
очередь, будет способствовать улучшению эмоционального тонуса и
смягчению/снятию негативных характеристик в кросскультурной
коммуникации.
8. Воспитание и тренировка способности к диалогическому мышлению и
возникающую в этом процессе потребность/привычку положительно
регулировать отношения в кросскультурной ситуации
следует
воспитывать с раннего возраста, практически с рождения. Она должна
закрепляться и совершенствоваться на всех уровнях воспитательной и
образовательной деятельности. Развитие диалогического мышления
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необходимо сделать одним из приоритетных принципов государственных
образовательных программ. Умение мыслить диалогически должно стать
главной чертой мировоззрения, характеризующей не только намерения,
но и действия человека.
9. Воспитание потребности/привычки строить кросскультурные
отношения на основе паритетного диалога и умения воплощать этот
принцип в жизнь представляет собой длительный процесс. Его
освоение
продолжается
практически
всю
жизнь,
поскольку
кросскультурные ситуации никогда не бывают одинаковыми и всегда
требуют
творческого,
непредубежденного
разрешения.
Для
совершенствования диалогической способности необходима терпеливая,
планомерная работа как со стороны каждого человека, его семьи и
непосредственного окружения, так и, главным образом, со стороны
государства, вплоть до закрепления этой задачи в Основном Законе
страны.
Порушено проблему гармонізації кроскультурных інтеракцій.
Ключові
слова:
кроскультурна
комуникація,
гармонізація
коміуникативних відносин.
Affected
by
the
harmonization
cross-cultural
interactions
Keywords:
cross-cultural
communication,
harmonization
of
communicative relations.
УДК 007:304:659

Ю.Ю. Боднарчук

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У СИСТЕМІ
МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ІСТОРІЯ НАУКОВОГО ФОРМУВАННЯ
У роботі досліджено формування науково-теоретичних засад
суспільно-культурологічного явища – мультикультурного середовища у
міжнародній інформаційній діяльності на підставі вітчизняних та
зарубіжних досліджень.
Ключові слова: Мультикультуралізм, полікультуризм, міжнародна
інформаційна діяльність.
Актуальність дослідження Однією із причин міжнародних
конфліктів являються непорозуміння, які пов’язані із пошуком загальних
культурних цінностей та моральних ідеалів. Конфлікти котрі виникли у
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наслідок цього у всьому їхньому різноманітті гальмують процеси
демократизації в суспільстві. Культурна різноманітність є дуже важливим
викликом сучасності. Про актуальність цієї проблеми йдеться у звіті
Програми розвитку ООН (PNUD), в ньому мова йде про те, що кожен
сьомий житель нашої планети, а це приблизно один мільярд людей,
відноситься до групи, що в тому чи іншому випадку є жертвою
виключення за етнічною, расовою, релігійною чи більш широкою,
«культурною» ознакою. [1, 48].
Мета статті – окреслити мультикультурне середовище як аспект
наукового дслідження. Реалізація поставленої мети передбачає
розв’язання таких завдань: – з’ясувати спільне та відмінне у формуванні
визначення пняття мультикультурне середовище у різних наукових
галузях; – дати визначення поняттю «міжкультурне» та «полікультурне»
осередки як новим явищам у системі міжнародної інформаційної
діяльності; – проаналізувати напрями вивчення мультикультурних
середовищ.
Об’єктом дослідження є наукове формування поняття міжкультурне
середовище в аспекті міжнародної інформаційної діяльності. Предметом
дослідження – сукупність наукових галузей, філософських поглядів та
методів дослідження суспільно-культурологічного явища міжкультурне
середовище. Методологічна основа дослідження. У своїх теоретичних
засадах дослідниця виходила з ідей сучасних українських та зарубіжних
теоретиків у сфері міжнародної інформаційної діяльності, теорії
комунікацій, соціальних комунікацій, соціальної психології та
культурології. Однак специфіку міжнародної інформаційної діяльності у
міжкультурних середовищах не виокремлено та не досліджено в повному
обсязі.
Новизна дослідження полягає у постановці конкретних нових
завдань і зумовлюється отриманими результатами. На сьогодні
теоретиками у сфері міжнародних інформаційних діяльності та низці
суміжних дисциплін ще не виокремлено єдиного бачення на проблему
«мультикультурне середовище». Однак, беручи до уваги проблеми, з
якими стикаються практики міжнародної інформаційної діяльності під
час роботи у мультикультурному середовищі, ми вважали за необхідне
охарактеризувати становлення поняття «міжкультурне середовище» як
явище суспільно-культурологічного характеру та виокремити його процес
наукового становлення. Практичне значення одержаних результатів.
Охарактеризовані
у
статті
аспекти
нукового
формування
«мультикультурного середовища» можуть надалі стати підґрунтям для
розробки специфічних впливів різного характеру, що застосовуються
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суб’єктами міжнародної інформаційної діяльності до обраних ними
об’єктів.
Важливим шляхом у подоланні напруження у полікультурних
державах а також варіантом вдосконалення, та прискорення
процесу демократизації запропонований «мультикультуралізм», під яким
розуміється не тільки терпимість до культурного різноманіття, а й
закріплення законодавчо прав расових, релігійних і культурних груп. [2,
350].
Культурна різноманітність виступає центральною характеристикою
сучасного суспільства. Проблеми мультикультурного середовища, його
існування та діалогу культур, зараз є дуже актуальними. І значення цих
проблем в майбутньому будуть тільки зростати. В наш час активно
обговорюються тема «своє» і «чуже» у відношенні із темою культурного
діалогу, оскільки це має на даний час соціально-культурне значення.
Визнання культурного різноманіття та сприяння йому тісно пов’язане з
терміном «мультикультуралізм». Поняття мультикультурного середовища
є неоднозначним, а практичне втілення його в життя породжує ряд
проблем [3, 170].
Найважливішим правилом ідеї толерантності культур є поняття
«мультикультуралізму».
Для
більш
глибокого
розуміння
тенденцій
розвитку
«мультикультуралізму» в світі потрібно звернутись до джерел виникнення
цього поняття. Проблему мультикультурного середовища можна віднести
до одної із глобальних проблем сучасного суспільства. Дане явище стало
об’єктом вивчення багатьох напрямків науки – історія, політологія,
філософія, соціологія, психологія, культурологія, етнологія. Це не повний
перелік наук, які досліджують дане питання, або окремі його аспекти. На
межі 1980-1990-х років у країнах західної Європи та Америки
спостерігалося велике піднесення проблематики «мультикультуралізму»
[4, 6–9].
Поняття «мультикультуралізму» стало тим явищем, яке суспільство
очікувало, поява якого була прийнята із захопленням та ентузіазмом. В
той час новизна даного явища сприяла його активному використанню і
впровадженню в життя. Не дивлячись на це, ученим і до сьогодні не
вдалось виробити єдиний підхід. Кожна наука вивчала дане явище під
специфічними, притаманними тільки їй ракурсами, відкриваючи таким
чином тільки окремі його сторони. Тим не менше філософська сторона
проблеми залишається малодослідженою.
Початок формування філософської теорії, а також перша розгорнута
аргументація на користь «мультикультуралізму» була представлена в
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трактаті Чарльза Тейлора «Мультикультуралізм і політика визнання». В
його концепції центральне місце займає індивід з його невіддільним
правом на збереження власної індивідуальності. Автор пов`язує
формування особистості її ідентичності з визнанням (або не визнанням)
тієї культури, всередині якої даний індивід знаходиться. Відмова у
визнанні завжди буде мати деструктивні наслідки для життя індивіда і
групи, з якою він себе ідентифікує. В своїй роботі філософ звертається до
традиції європейського просвітництва, в ході якого, як він представляє, і
получила розповсюдження думка про те, що ми формуємось в процесі
визнання іншими. «Мультикультуралізм» Ч. Тейлора постає як форма
самоствердження, він не залишається тільки боротьбою індивідів за
визнання, він розповсюджує вимогу визнання оригінальності,
своєрідності і рівнозначності на ідентичність груп.
Оскільки вчений розглядає окремі культури в якості цеглин з яких
будується будинок суспільства, а індивіди в ньому живуть і безкінечно
відтворюють самі цеглини. На основі цього залишається висунути тільки
одну моральну вимогу приблизитись до цих культур, пам’ятаючи про
їхню рівнозначність. Ч. Тейлор вважає, що культури впродовж часу свого
життя формують смисловий горизонт для великої кількості людей з
різними характером, темпераментом, розумінням доброго, святого і злого,
ці культури в будь-якому випадку заслуговують поваги і захоплення,
навіть якщо в них є багато чого, що ми не можемо прийняти. [5, 27].
Таким чином, в теорії «мультикультуралізму» філософа Ч. Тейлора
основне місце займає індивід із своїм правом на збереження власної
індивідуальності, а ідентичність культури спирається на ідентичність
особи. Згідно цієї теорії не існує ніякої ідеальної культури, котра була б
прийнятна і задовольняла усіх.
Необхідно вказати на те, що дослідники розходяться в думці
відносно того, де даний термін отримав своє смислове окреслення. Одні
вважають, що це відбулося в США на межі 1960–1970-х років, після трьох
загальновідомих «революцій»: громадянських прав і свобод, молодіжної і
сексуальної. Другі стверджують, що поняття мультикультурного
середовища появилося в Канаді в 1960-х роках XX століття для
позначення стану етнокультурного, расового, релігійного різноманіття
населення
держави
і
пошуку
шляхів
вирішення
проблем
«багатоскладового суспільства». Важливо взяти до уваги те, що до
недавнього часу в довідкових виданнях «мультикультуралізм» спеціально
не розглядався. Лише в середині 90-х років XX століття появилися
нагадування про дане поняття. Розглянемо його основні варіанти. Так, в
Колумбійській енциклопедії (The Columbia Encyclopedia, 1993) дається
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таке визначення поняттю «мультикультуралізм: − термін, описуючи
теорію великої кількості культур на одній території, виключаючи
домінування будь-якої однієї культури в регіоні. Створення великого
діапазону людських відмінностей, прийнятних більшістю людей,
«мультикультуралізм» намагається подолати расизм, сексизм та інші
форми
дискримінації».
Таким
чином,
«мультикультуралізм»
представляється як спроба пошуку шляхів взаємодії між культурами в
рамках полікультурного суспільства. [4, 6–9].
На початку XXI століття і на сьогоднішній день проблеми
«мультикультуралізму» виявились досить широко представлені в низці
соціально-філософських, соціологічних, культурологічних а також
політичних словниках. В сучасній енциклопедії «Культурологія» дається
визначення «мультикультуралізму» як поняття, що позначає факт
культурного різноманіття тої чи іншої держави обумовлений етнічною,
мовною і релігійною неоднорідність її населення. Спираючись на
вищесказане можна зробити висновки про те, що «мультикультуралізм» –
це практика визнання і поваги різноманітних культур, релігій,
національностей, думок котрі вас оточують. Це особлива політика
безконфліктного існування в одному життєвому просторі великої
кількості різноманітних культурних груп [6, 126–129].
Н. Глейзер дає визначення «мультикультуралізму» це комплекс
різноманітних процесів розвитку, в ході яких розкриваються різноманітні
культури, які протиставляються єдиній національній культурі.
Досліджуючи проблему культурного різноманіття в США, він відмітив,
що основна проблема в створенні єдиної американської нації це
американці африканського походження, а точніше історичні коріння
важких взаємовідносин між чорношкірими і білими американцями, які
втілюють в життя політику «мультикультуралізму», «інтеграції без
асиміляції». Важливо вказати на те, що це поняття є загальним, проте
воно охоплює різносторонню суть цього явища.
Відомий американський історик А. Шлезинджер пояснює
мультикультуралізм як ідеологію, суть якої полягає в тому, щоб замінити
суспільні ідеали «асиміляцію – фрагментацією, інтеграцію –
сепаратизмом». В даному варіанті визначення закладена негативна оцінка
мультикультуралізму, яка виходить від дослідника з яскраво вираженою
ліберальною орієнтацією.
Американський історик М. Лінда дає таке визначення
мультикультуралізму – це ідеологія в цілому лівих сил, яка виходить із
того, що Америка є нацією нації, федерацією національностей і культур,
котрі мають спільне державне управління [7, 23–24].
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Ознайомлюючись із існуючими визначеннями мультикультуралізму
варто згадати концепцію У. Кімліка, який стверджує, що суть
«мультикультуралізму» визначається тим, що на території національної
більшості сумісно проживають люди різної культурної приналежності.
Вони відносяться не тільки до нових етнічних груп емігрантів, але і
являються членами груп національних меншин, котрі мають свою мову,
представлення про спільне походження, етнічну територію, спільні
політичні погляди. В цьому визначенні необхідно пояснити і те, що
тлумачення поняття «поліетнічність» має свої особливості в наукових
традиціях держав. Це пов’язано з тим, що окремі держави можуть бути
одночасно і мультикультурними, і мультиетнічними. В першому випадку
мова йде в основному про корінних мешканців національної держави, в
другому – на увазі маються групи емігрантів або поліетнічність, яка
сформувалася в результаті міграції. Незважаючи на це обидва терміни
«мультинаціональний» і «мультиетнічний» в сучасній науковій практиці
менш популярні ніж термін «мультикультуралізм». З цієї точки зору. На
думку У. Кімліка, «мультиукльтуралізм» об’єднує в себе дві основні
форми культурного плюралізму.
Ідея їх етнокультурної взаємодії полягає в тому, що культурний
обмін може принести кожній із контактуючих груп великі вигоди, але і
водночас, він може привести до жорстоких і затяжних конфліктів,
механізм розширення яких, з точки зору мультикультуралізму полягає в
укріпленні взаємних протиріч і ослабленні меншин [8, 138–140].
В
соціологічному
словнику
дається
таке
визначення
«мультикультуралізму»:
«Мультикультуралізм»
є
визнанням
і
утвердженням культурного плюралізму в значенні відносин між багатьма
суспільними групами. «Мультикультуралізм» вітає і має на меті захищати
культурне різноманіття, як наприклад, мови меншин, і в той самий час
звертається увага на часто не рівні відносини меншин з домінуючими
культурами [9, 50–57].
Як
відзначає
дослідник
проблеми
«мультикультуралізму»
В. С. Малахов, даний термін спочатку позначав дещо просте і зрозуміле
повагу більшості до меншин, рівний статус різних культурних традицій,
право людей на вибір. Але згодом теорія «мультикультуралізму» получила
більш широке розуміння [10, 48–60].
Зараз у наукових колах немає єдиного розуміння значення терміну
«мультикультуралізм». Один із сучасних політологів В. А. Тишкова
акцентувала увагу на тому, що «мультикультуралізм – це не тільки момент
фіксації і визнання в суспільстві, державі наявності культурних
відмінностей, але і концептуальна позиція в сфері політичної філософії і
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етики, яке знаходить своє вираження в правових нормах, суспільних
інституціях, повсякденному житті людей». Головним є в цьому підтримка
культурної специфіки і можливість людей та їх груп повноправно брати
участь у сферах суспільного життя від економіки і політики до культури
[11, 108–113].
За
концепцією
М.В.
Тлостанової
«мультикультуралізм»
розглядається як суперечливе міждисциплінарне явище, котре включає в
себе: ідеологічні, філософські, антропологічні аспекти, які орієнтують
людей в сферах соціології, політології, економіки, педагогіки,
історіографії і філософії.
М. В. Тлостанова порівнює «мультикультуралізм» і культурну
багатоманітність. За її визначенням культурна багатоманітність – це
характерний прояв сучасної світової культурної динаміки, пов'язаний з
посиленням
і
ускладненням
міжкультурних
взаємодій.
«Мультикультуралізм» же за її тлумаченням – це збірник теорій і практик,
запропонованих для об’єктивного осмислення практично існуючої
світової культурної різноманітності. Базуючись на цьому можна
стверджувати, що суть «мультикультуралізму» полягає у створенні норм і
правил існування різних культур і їх носіїв в одному, єдиному суспільстві
[12, 7–9].
Спеціаліст з етнокультурної проблематики США, історик
С. А. Червона, розглядає «мультикультуралізм» як концепцію, згідно з
якою суспільство складається із общин, які об’єднані спільною расою,
статтю чи сексуальною орієнтацією. І кожна з цих общин відрізняється
своєю, відмінною від інших субкультурою [13].
Етнограф І. П. Цапенко дала визначення «мультикультуралізму», як
концепції, котра передбачає рівноправ’я корінного й прибулого населення,
збереження за останнім права на культурну автономію, на використання
рідної мови і віросповідання [14, 52–58].
При розгляді цієї проблеми, дослідниця І. А. Ушанова говорить про
страх перед змішанням культур. Вона дає досить песимістичний прогноз
на роль і перспективи «мультикультуралізму», який виявляється у тому,
що надмірне захоплення ідеями «мультикультуралізму» може привести до
втрати самобутності культур [15, 147–153].
Інші автори для розуміння сутності мультикультуралізму виходять з
того, що взаємодія між культурами не може відбутися без втручання
органів державної влади. Послідовники такого розуміння концепції
представляють, що мультикультуралізм можливий тільки завдяки
провідній ролі держави. Вони розглядають «мультикультуралізм» як
особливу політичну програму, систему спеціальних політико-правових,
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соціальних і культурних заходів, ініційованих і здійснюваних державою у
відношенні до етнічних, культурних, мовних та інших меншин, а також у
відношенні до мови і культури національної більшості.
А. І. Куроп’ятник відзначає якості «мультикультуралізму» такі, як
збереження і підтримка культурного різноманіття, визнання і захист
меншин, відмова від шовенізму, расових та інших стереотипів, виховання
терпимості та поваги до інших.
З думкою А.І. Куроп’ятникова погоджується Л. Р. Назімова, яка
визначає мультикультурлізм як ідеологію, політику і соціальну дискусію,
котра визнає правомірність і цінність різноманіття культур, значимість
різносторонності культурних форм таких, як етнічних, релігійних і
расових [16, 117–120].
Важливе місце заслуговує думка І. Г. Яковенка про те, що
«мультикультуралізм» представляє ослаблення емоційних імпульсів і
афектних реакцій щодо інших, а також пошуку раціональних рішень у
мультикультурному середовищі. Із цього можна зробити висновки, що в
«мультикультуралізмі»:
А) приймають участь люди в яких: порядок мислення, свідомості,
вміння розуміти, створювати і використовувати культуру складається з
різних стадій. Це представляє собою збереження форм, способів і засобів
культурної асиміляції;
Б) суб’єктами міжкультурної взаємодії являються є не тільки етнічні
і етнокультурні соціальні інститути, а і сама людина. Оскільки людина
незалежно від того, зрозуміла вона, чи все ще знаходиться в
мультикультурному середовищі не розуміючи цього, являється носієм
культурних
цінностей:
особистого,
громадянського,
етнічного,
конфесійного характеру. Стан становлення та розвитку соціальної зрілості
людини(суб’єкта) можна простежити в соціальному часі. Кожному з
періодів і етапів соціальної історії притаманні специфічні способи
мислення, та здібності розуміти, створювати і використовувати культуру;
В) «мультикультуралізм» як взаємодія людей з культурними
відмінностями може бути розпочатий тільки у формі діалогу, що в свою
чергу призводить до нової культури соціального життя [17, 176].
Таким чином концепції «мультикультуралізму» базуються на
наступних принципах:
- Визнання етнічної і культурної самобутності групи, або індивіда в
контексті домінуючої культури чи етносу;
- Рівноправ’я котре полягає у рівності перед законом і рівному
доступі до матеріальних і соціально значимих ресурсів;
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- Недискримінації на групових та особистих рівнях, в тому числі і
«позитивної дискримінації»
- Свободи етнокультурного самовираження;
- Толерантності до інших культур.
Зараз людина усвідомлює, що світ, в якому вона живе, дуже
різноманітний. Розуміння цього відбувається тоді, коли в своєму
повсякденному житті вона починає стикатись з різними культурами, що
часто відбувається як безпосередньо, так і в результаті опосередкованої
взаємодії. Тепер для людини відкривається різноманітні способи
познайомитись з світом, яких раніше не було. Якщо недавно територіальні
перепони становили значну проблему, обмежуючи локальну групу від
впливу зовні із сторони інших суспільних груп, то зараз необов’язкове
навіть саме фізичне переміщення земним шаром, для того, щоб створити
контакти із зовнішнім світом.
Сучасне
мультикультурне
суспільство
представляє
собою
конгломерат відмінних одна від одної груп, котрі зобов’язані існувати
разом. Культура наче дві сторони однієї медалі,несе в собі два
протилежні значення. З однієї сторони, вона позначає щось загальне, що
притаманне всім людям, а з іншої − те, що їх відчужує один від одного,
іншими словами культура це те, що об’єднує людей і те, що їх
розділяє[18, 58–60].
Культури поширюються в процесі міграції населення, вимушеного
переселення, а також туристичних візитів в інші держави. Глобалізація
призводить до того, що людина в своїй повсякденній практиці
зустрічається з великим різноманіттям культур. Теоретично це може
вилитись у «війну всіх проти всіх» Т. Гоббса, а практика повсякденності
показує приклади зіткнення на національному, релігійному та інших
рівнях. А. А. де Бунуа вважав, що чим складнішим являється у своєму
культурному потенціалі суспільство, тим в більшій мірі культура відіграє
роль вихователя і вчителя [19, 110–113].
Наступною відомою концепцією мультикультуралізму можна
назвати «м`ягким» мультикультуралізмом Чандрана Кукатаса ангоамериканського
політолога,
сучасного
дослідника
і
критика
мультикультуралізму. Він досліджує мультикультуралізм в контексті
міграції так, як бачить причини посилення процесів міжкультурної
комунікації в цій площині, тому він трохи звужує досліджуване явище. Ч.
Кутакас говорить про те, що посилення міграційної динаміки запускає
механізми осмислення «своєї» культури і цінностей, котрі раніше
сприймались само собою, як такі, що не потребують обговорення і
захисту. В суспільстві виникають помітні дискусії в області прав і
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обов’язків людини, прав і обов’язків держави, про степінь можливості
держави вмішатись і контролювати приватне життя громадян,
обговорюються звичаї, норми поведінки, зовнішній вигляд у
повсякденному житті в контексті системи «добре – погано».
Ч, Кукатас виділяє дві можливих реакції держави на міжкультурні
зіткнення: «м’який» мультикультуралізм, котрий базується на
асиміляторстві та ізоляціонізмі, а також «жорсткий», який він порівнює з
апартеїдом, послідовником якого вважає У. Кімліка.
Як політика
жорсткий мультикультуралізм дозволяє зберегти привілегії та соціальні
структури, тим не менш, бути ефективною вона не може, так як обмін
культурними цінностями і взаємодія культурних кодів відбувається не в
повному обсязі завдяки міграції. Альтернативою ізоляціонізму Ч. Кукатас
називає асиміляцію, котра також історично розповсюдилась і на корінні
народи. Необхідними умовами для успіху цієї політики є: допуск в країну
емігрантів, готових брати участь в економічній, культурній і соціальній
сфері життя приймаючої їх держави, а також збереження власних
культурних цінностей і прийняття цінностей, прав і свобод корінного
населення. Проте не всі ассимілянти можуть виражати бажання
інтегруватись, можуть навіть протистояти їй, до того ж цей підхід не
виключає можливості дії культури емігрантів на культуру корінного
населення і в результаті подібна політика може бути провальною [20].
В контексті порівняння Ч. Кутакас співставляє асиміляцію і апартеїд,
котрий має за мету зробити неможливою взаємодію різних культур,
установлюючи межі, а також відселення представників мало чисельних
общин. Особливо підкреслюється, що апартеїд потребує постійного тиску
і репресій у відношенні до меншин, а отже не може бути вибраний я кості
постійно діючої політики держави.
«Жорсткий» мультикультуралізм, на думку Ч. Кукатаса, потребує
підтримки емігрантської культури, тоді як «м`який» мультикультуралізм
формує спільний культурний простір, проголошується культура
більшості. При цьому особливо відмічається, що відношення держави до
культурних різноманітних меншин декларується як рівне. Державою
підтримується «спільна» для всіх, «інертно велика» культура, і такий
підхід Ч. Кукатас називає «класичним лібералізмом», так як в подібних
умовах нікому не дається привілегій, допускаються будь-які відмінності.
Правда самому досліднику подібна політика в чистому вигляді
представляється ідеально-утопічною і мало реальною, так як доволі
складно представити собі такий не співчуваючий котрійсь групі
політичний устрій.
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Ч. Кутакас закликає до побудови «відкритого суспільства», навіть
скоріше до такої «відкритої» суспільної філософії, в результаті якої
рішаються витончені питання ксенофобії і не допускається дискримінація
в любих її проявах [21].
У мультикультуралізмі є як прихильники, так і критики, серед яких
особливо виділяється Браян Беррі. Він виступає опонентом У, Кімлика і Ч.
Тейлора. Так наприклад, він суперечить з Ч. Кімликом в частині чи
розумно допускати на територію «приймаючої» ліберальної держави
неліберальних елементів і общин, і виступає проти будь-якого лібералізму
у відношенні захисту їх прав. Він говорить, що якщо існує конфлікт між
ліберальними цінностями і самобутністю якоїсь групи, він виступає на
позицію захисту перших. При цьому Б. Беррі виділяє в якості особливої
суспільної цінності права на інтереси кожного індивіда. За Б. Беррі
основною задачею держави являється забезпечення гарантій рівності
можливостей для всіх, при цьому головною ідеєю такої політики повинна
стати турбота про кожну людину.
Б. Беррі критикує ідеї державності і націоналізму досить активно.
Він заявляє, що такі категорії як «національна батьківщина», «кров»,
«земля» в контексті спроби класифікації і в стратегії пояснення деяких
культурологічних особливостей являються нічим іншим як спрощеними
точками зору і геть не актуальними в сучасному суспільстві. Більше того,
він вважає їх деструктивними і шкідливими, так як не бачить ні одного
задовольняючого
підтвердження
критикуючим
положенням.
Взаємовідносини нації і держави в його уявленні повинні будуватись на
моралі космополітичних основ – рівності, значимості індивіда і
універсальності [22, 35–38].
Під універсальністю Б. Беррі розуміє пріоритетність прав
громадянина. Він стверджує, що в націоналістичній державі політичні
рішення приймаються в задоволення «державо утворюючої більшості»,
що веде до дискримінації меншин, але у випадку, якщо у більшості немає
єдинства, то політика залежить від голосів меншин, що в даному випадку
навпаки, призводить до дискримінації більшості. Б. Беррі виступає проти
захисту державою любих групових інтересів, що само собою повинно
привести до усунення порушень в області будь-яких прав.
Мультикультуралізм в умовах націоналізму, за Б. Беррі, ділить людей на
два види. Він виступає категорично проти визнання нації, виходячи із
етнічного складу, і підкреслює, що первинними повинні стати потреби
кожного громадянина, що в корені вирішує проблеми, пов’язані з
інтересами інших груп. В цих же умовах, стверджує він, будь-які
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особливості груп котрі не володіють владою будуть підтримуватись їх
учасниками на добровільній основі [23, 108–110].
Таким чином, мультикультуралізм як термін можна розглядати в
двох підходах. Перший виділяють як описовий, і в його контексті
мультикультуралізм – це суспільний феномен співіснування багатьох
відмінних етнічних, культурних, конфесійних груп в одному і тому ж
соціальному просторі. Іншими словами, явище нерозривно пов’язане з
історичними процесами, комплексом випадковостей і закономірностями в
кожній державі.
Другий підхід називається нормативним і виділяють в ньому дві
можливі версії:
–
«Слабка» має соціальний підтекст і означає державну політику, яка
опирається на визнаному праві культивації будь-яких культурних
відмінностей, але при цьому залучає їх до участі в спільному правовому і
соціальному просторі. Вона підкреслює рівність обов’язків і прав для
любих культурних груп.
–
«Сильна» визначається як політична активна теорія і практика,
спрямована на збереження культурних цінностей і відмінностей в рівній
мірі, і повинна задіювати спеціальні програми для підтримки і захисту
любого різноманіття.
При проведенні порівняльного аналізу цих двох версій, або
різновидів, становитися очевидним,
що «слабкий» варіант
мультикультуралізму лише дозволяє деякі культурні особливості (ніби
відкрито не демонструє релігії і празників в сімейному колі), тоді як
«сильний» заохочує і охороняє їх [24].
Таким чином, у прибічників «мультикультуралізму» є дещо спільне,
воно полягає у тому, що увага дослідників акцентується на вищевказаних
основах міжкультурної взаємодії, вони недооцінюють головне в
«мультикультуралізмі», а саме несанкціоноване ніяким соціальним
інститутом розуміння людиною, міжкультурної взаємодії. Таке розуміння
проявляється тільки у людей, котрі зрозуміли суть і значення свого
розуму, навчилися ефективно реалізовувати потенціал власного мислення.
Отже, становлення поняття «мультикультуризм» відбувалося шляхом
осмислення через призму різноманітних наукових дисциплін. Аналізуючи
вітчизняну та зарубіжну літературу і практику можна виділити наступні
риси «мультикультуралізму», які є особливо важливими для сучасного
суспільства. В першу чергу, необхідно підкреслити те, що
«мультикультуралізм» − це не тільки політика для національних меншин,
як це часто сприймається, а скоріше механізм подолання соціальної і
психологічної нерівності різних груп. В цьому проявляється
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компенсаційний характер мультикультуралізму. Однією із цілей
мультикультуралізму є створення такої структури загальнонаціональної
ідентичності, яка б дозволила враховувати і зберігати культурні
ідентичності усіх громадян держави.
Іншим його завданням є зняття бар`єрів для представників різних
національностей, забезпечуючи їм рівний доступ до ресурсів і
можливостей суспільства. В цьому значення «мультикультуралізм» може
розглядатися, як один із способів побудови сучасного «справедливого»
суспільства, в якому всі міжнаціональні протиріччя ослабляться, а в
першу чергу, міжкультурні.
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В.Т. Ополев

КАНАЛЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И ИХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКА
В статье по методологическим основаниям выделяются три вида
трансляции
специальных
знаний:
информирование,
обучение,
популяризация. Показаны некоторые возможности применения данной
типологии в различных сферах общественной деятельности.
Ключевые слова: коммуникация, информирование, обучение,
популяризация.
Рассмотрим существующие в культуре виды интеллектуальных
коммуникаций, содержанием сообщений в которых выступают
специальные (научные, технические и прочие) знания, и сделаем попытку
их спецификации по методологическим основаниям. Но эту общую
проблему мы рассмотрим на примере функционирования научно548
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технической информации или, иначе говоря, знаний. Именно в этой сфере
культуры интересующие нас типы (или виды) коммуникаций являются на
сегодняшний
день
наиболее
развитыми,
и
соответственно,
репрезентативными.
Известно, что наука – отрасль человеческой культуры и
общественного производства, основной задачей которой является
получение нового знания, при этом знания, отвечающего определенному
набору исторически сложившихся норм и требований [7]. Вместе с тем
научные знания не только производятся, но и определенным образом
хранятся, передаются и потребляются. Существуют разные потребители
этих знаний и соответствующие им виды духовных коммуникаций [1,
с.27-89]. Основываясь пока на чисто внешних, хорошо наблюдаемых
признаках, можно выделить несколько таких видов. А точнее, три.
Первый из них. 1. Научные знания используются в самой сфере их
производства, поскольку они являются не только продуктом, но и
предпосылкой научного творчества. Между учеными в этой связи
происходит постоянный обмен имеющимися знаниями, основная цель
которого продвижение в исследованиях. Научные публикации в
специальных изданиях, конференции, неформальное профессиональное
общение и т.п. являются теми информационными каналами, которые
обеспечивают соответствующий вид взаимодействия.
2.
Эти знания используются также в сфере, которую в целом можно
обозначить как прикладную. В этом случае его потребителями выступают
все те, кто принимает различного рода решения, занимается
проектированием, планированием и т.п., систематически используя при
этом специальные научные знания. Эта категория потребителей относится
к результатам научного творчества несколько иначе, чем ученыеисследователи. Но и в этом случае имеет место то, что можно назвать
профессиональным
отношением
к
соответствующим
знаниям.
Существуют отвечающие этому виду коммуникации особые формы
публикаций, разнообразие которых в современном мире постоянно растет.
Примеры подобных изданий – справочники для инженеров, специальные
реферативные журналы, адресованные различного рода специалистам.
3. Кроме указанных категорий профессионалов своеобразными
потребителями результатов научных исследований являются люди,
интересующиеся наукой, скажем, для расширения своего кругозора,
удовлетворения особых духовных потребностей и т.п. Канал
коммуникаций, обеспечивающий функционирование научных знаний и
знаний о науке в соответствующей сфере, – это в основном научнопопулярная литература. К этому можно добавить и определенное кино,
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телепрограммы, лектории и др.
4. Еще одним, в нашей типологии последним видом интеллектуальных
коммуникаций, основное содержание которых составляют научные
знания, является профессиональное образование. Главная его цель –
воспроизводство специалистов, указанных в пп. 1 и 2. Для этого
существует особая учебная литература и другие способы "предъявления"
информации, обеспечивающие этот тип трансляции знаний.
Указанные выше типы духовных коммуникаций достаточно четко
можно различать, по меньшей мере, по двум базовым параметрам. Вопервых, в зависимости от того, кто (какого рода субъект) является в том
или ином случае потребителем или получателем знаний. В одних
ситуациях (пп. 1,2) ими оказываются специалисты, использующие
научные знания для решения непосредственно связанных с их
профессиональной деятельностью проблем: ученые, инженеры и др. В
других (п. 3) – те, кого можно назвать "широкой публикой"
(неспециалисты в данной области знания, не претендующие на их
серьезное применение). И, наконец, "ученики" (п. 4) – те, кто за счет
усвоения знаний должны сформироваться в качестве специалистов. Вовторых, их можно различать по основным способам или формам подачи и
преобразования информации. Сообщения в этом плане могут быть
научными (т.е. профессиональными, ориентированными на последующее
использование их содержания в рамках той или иной специализированной
деятельности), популярными и учебными. Отвечающие этим формам
признаки хорошо проявляются в современной культуре, они в достаточно
"наглядны" и их несложно идентифицировать.
Второй вид трансляции научных знаний, из числа тех, что выше
были охарактеризованы с точки зрения их "внешних" признаков (п. 3),
связан с взаимодействием, условно говоря, того, кто является
специалистом в соответствующей области знания, и тем, кто им не
является. В этих случаях, естественно, требуется существенная
переработка содержания сообщения, связанная с его адаптацией к
возможностям восприятия реципиента. А эти возможности определяются
прежде всего регулятивными основаниями его мышления, содержанием,
составом и организацией его методологического сознания. Однако в плане
методологической спецификации данного типа трансляции знаний
наиболее важным здесь оказывается не то, что сообщение каким-то
образом перерабатывается в процессе его передачи, а то, что специальные
знания в данном случае воспринимаются и распредмечиваются на основе
неадекватного им методологического сознания. И вместе с тем –это
второе существенное условие – в рамках данного типа коммуникаций не
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предполагается использование полученных знаний для решения
профессиональных проблем.
Наличие этих двух признаков: с одной стороны – методологическое
сознание реципиента сообщения в данном случае всегда неадекватно его
содержанию (к этому можно добавить, что оно в принципе не может быть
распредмеченно в соответствии с теми стандартами, которые приняты в
профессиональном общении, в коммуникациях типа "информирование"),
с другой – полученные в результате подобной коммуникации знания не
должны (в том смысле, что такого рода цели и не ставятся перед
участниками данного взаимодействия) в последующем применяться для
решения специальных, профессиональных задач или принятия
соответствующих решений, является достаточным условием для
конструктивного распознавания в любых его проявлениях определенного
типа культурной трансляции научных знаний. Этот тип точнее всего было
бы обозначить как популяризацию. Указанные признаки достаточно полно
выражают существо и специфику методологической организации этого
вида коммуникаций. Они же в значительной степени определяют
принятые нормы трансформации сообщений в процессе их передачи,
модели и образцы их распредмечивания и понимания, а также, по всей
видимости, и ожидания субъектов взаимодействия.
Третий вид духовных коммуникаций, относительно четко
специфицируемый по предложенным основаниям, наиболее характерен
для системы специального образования. В рамках образования, так же как
и в других уже рассмотренных случаях, происходит трансляция научных
знаний, однако этот процесс имеет здесь свои особые и вполне
определенные
цели:
формирование
и/или
совершенствование
профессиональных способностей специалистов. Соответствующий вид
коммуникаций мы будем именовать обучением, поскольку именно
обучение составляет тот главный аспект или "ядро" образования, за счет
которого достигаются его основные цели. При этом, мы здесь прежде
всего обращаем внимание на коммуникативную, а не на деятельностную
сторону обучения. Трансляция научных знаний в сфере специального
образования, так же как и в случае популяризации, не предполагает
наличия у реципиента адекватного этим знаниям методологического
сознания. Однако требования, предъявляемые к усвоению и последующей
трансформации знаний, здесь совершенно иные. В обучении знания
должны быть поняты таким образом (и этот процесс, очевидно, может
быть только длительным), чтобы, в итоге, возникало профессиональное
владение ими. Но чтобы это имело место, необходимо сформировать
соответствующие когнитивные предпосылки, т.е. – сумму регулятивных
551
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оснований мышления [7], адекватных воспринимаемому типу знаний. В
этом состоит основная особенность и вместе с тем методологически
значимое отличие обучения как вида духовной коммуникации от
популяризации, с одной стороны, и профессионального общения
(информирования), с другой.
Подводя некоторый итог сказанному, подчеркнем еще раз введенные
нами основные типологические различия. В духовных коммуникациях
вида "информирование" и "популяризация" понимание сообщений
строится на основе готовых, уже сложившихся, формах мышления и его
регулятивных основаниях. При этом в случае информирования имеется
тождество или, по меньшей мере, существенное сходство,
"подогнанность", этих оснований у отправителя и получателя сообщений,
а в случае популяризации – принципиальное несходство. Это несходство,
однако, не предполагает каких-либо серьезных изменений в данной
области, а преодолевается за счет адаптации сообщений к возможностям
восприятия, характеризующих их получателя. На этой установке
базируется в общем-то вся нормативная регуляция трансляции знаний в
сфере популяризации.
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У статті на методологічній основі виділяються три види
трансляції спеціальних знань: інформування, навчання, популяризація.
Показані можливості використання цієї типології у різних сферах
суспільної діяльності.
Ключові слова: комунікація, інформування, навчання, популяризація.
In article on the methodological bases three kinds of translation of
scientific knowledge are allocated: informing, training, popularisation. Some
possibilities of application of the given typology in various spheres of public
work are shown.
Keywords: communications, informing, training, popularisation.
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УДК 352.07

І.М. Чістякова, Т.О. Чернов

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У доповіді розглядається проблема пошуку ефективних методів для
створення дієвої системи місцевого самоврядування.
Ключові слова: місцеве самоврядування, іміджологія, імідж,
ефективність управлінської діяльності.
Становлення України як суверенної держави актуалізує пошук
ефективних шляхів для створення більш дієвої системи місцевого
самоврядування. Це - один із ключових аспектів розвитку сучасного
українського державотворення, адже така система повинна не лише
відповідати сучасним вимогам та світовим стандартам, а і враховувати
специфіку функціонування самого органу місцевого самоврядування, яка
залежить від різних факторів. Одним із головних складових, і не лише для
політичного успіху, тобто, завоювання електорату певної територіальної
громади, але й для більш ефективної управлінської діяльності інституту
влади, є формування та використання привабливого іміджу органу
місцевого самоврядування.
Слід зазначити, що імідж органу місцевого самоврядування, як
суспільно-значущої інституції, утворюється та існує незалежно від того,
чи займається організація його створенням або ні. Існують різні
трактування поняття «імідж». Найчастіше його характеризують як
«образ», «знак», «бажаний образ», «набір певних якостей», «оцінний
образ» тощо. Імідж виражає саме загальне уявлення про зовнішній прояв
того чи іншого внутрішнього змісту.
З точки зору функціонального підходу, в іміджологіі виділяють
кілька можливих варіантів іміджу, які можуть бути притаманні й
організації:
- дзеркальний імідж, який відображає уявлення організації про саму
себе;
- поточний імідж, який характеризується зовнішньою оцінкою
клієнтів та споживачів послуг, тобто те уявлення про інституцію, що має
місце у зовнішніх реципієнтів. Найголовнішим завданням тут ставиться
формування не скільки сприятливого, скільки адекватного іміджу;
- бажаний імідж - відображає той образ, до якого прагне організація.
Особливо великого значення він набуває для тих установ та організацій,
які нещодавно створилися. Це пов'язане з тим, що саме бажаний імідж
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може виступати у вигляді єдино можливого для тих організацій та
установ, про які нічого і нікому не відомо;
- корпоративний імідж характеризує імідж організації вцілому, а не
окремих її підрозділів або результатів діяльності;
- множинний імідж утворюється за наявності ряду організаційних
структур замість єдиної корпорації.
У літературі з іміджелогії ми зустрічаємо міркування про те, що в
кожній конкретній організації існують свої складові іміджу. Наприклад,
для ресторану важливий імідж прекрасної кухні та оркестру, для курорту місце розташування і клімату, для спортивної бази - вибір спортивних
послуг, для органу влади - підтримка громадян і т. п. Із цим не можна не
погодитися. Однак, говорячи про імідж інституції, потрібно також мати на
увазі і ті складові, які є загальнозначущими для будь-якої інституції.
В першу чергу слід виділити дві основні складові інституційного
іміджу: зовнішньо- і внутрішньоорганізаційну. Їх гармонізація утворює
основу для сприятливого іміджу установи.
Елементами зовнішнього іміджу є:
- якість продукту або послуги, що надається організацією;
- клієнтська політика організації, вміння тримати постійний зв'язок з
клієнтами;
- вклад у розвиток суспільства;
- фінансова стабільність;
- комфортабельність офісу: зручність приміщень, робочих місць;
- реклама інституції в спеціалізованих і ділових виданнях з
використанням товарного знаку та логотипу;
- РR-діяльність: презентації, дні відкритих дверей, благодійні акції і
т. п.
Елементами внутрішнього іміджу є:
- соціально-психологічний клімат;
- ставлення персоналу до роботи і його зовнішній вигляд;
- лояльність співробітників до організації та її керівникам;
- орієнтація на розвиток і навчання персоналу;
- система просування та винагороди працівників за заслуги.
І зовнішній, і внутрішній іміджі включають в себе три складові:
- імідж лідера (керівника) організації
- імідж співробітників
- імідж діяльності
Найширшим поняттям є імідж діяльності. Саме інформація про
безпосередні результати діяльності організації цікавить найбільше число
людей - масу споживачів. Імідж співробітників має значення тільки для
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тих суб'єктів, які безпосередньо контактують з даною організацією і
відіграє важливу роль у взаємодії з співробітниками нижчестоящих
підрозділів та колегами з аналогічних структур в інших селах, селищах,
містах, районах, областях. І, нарешті, сфера іміджу керівника охоплює в
основному органи влади, вищестоящі галузеві структури, засоби масової
інформації, керівників різних господарських, фінансових, політичних та
інших організацій.
Іншим
важливим
аспектом,
як
вже
зазначалося,
є
внутрішньоорганізаційний імідж. Це імідж працівників одного та різних
підрозділів, а також керівників у їх взаємному сприйнятті один одного.
Безсумнівно, що найбільш важливим для функціонування всієї організації
є імідж «першої особи» і його «команди» в очах співробітників.
Недооцінка цього чинника може привести до парадоксальних наслідків,
коли керівник, ретельно продумуючи свій «образ» в очах керівництва, але
не піклується про думку своїх підлеглих, сам провокує співробітників на
створення негативного іміджу не тільки лідера, а й організації вцілому.
Можна сказати, що турбота про внутрішньоорганізаційний імідж створює
основу для успішного формування зовнішнього іміджу організації.
Таким чином, імідж керівника організації, співробітників, а також їх
діяльності, та іміджі зовнішні і внутрішні, у своїй сукупності створюють
той єдиний образ інституції, який робить її широковідомою, впізнаваною,
забезпечує довіру до неї, і тим самим перетворюється на додаткове
джерело доходів і додатковий фактор успішної діяльності.
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The report considered the problem of finding effective methods to create
an effective system of local government.
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СУТНІСТЬ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ
ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Аналізується сутність гендерної культури студентів вищих
технічних навчальних закладів. Обґрунтовуються основні проблеми та
умови формування гендерної культури майбутніх фахівців за наявності
відповідної гендерної складової їхньої професійної освіти.
Ключові слова: гендерна культура, формування гендерної культури
студентів, вищі навчальні заклади.
На сучасному етапі національного відродження України відновлення
всіх сфер життя й діяльності нашого суспільства на демократичних і
гуманістичних засадах можливе тільки при забезпеченні рівних прав,
можливостей і свобод чоловіків і жінок, які виявляють високий рівень
гендерної культури.
Не дивлячись на те, що гендерна культура особистості є на
нинішньому етапі однією із найважливіших рис, що забезпечує її успіх у
суспільній, професійній діяльності та у повсякденному житті, дотепер
вища професійна освіта недостатньо зорієнтована на інтеграцію
гендерних досліджень у її традиційний зміст і форми.
Зазначена проблема знайшла своє відбиття в Загальній декларації
прав людини, Європейській конвенції про захист прав і основних свобод
людини, Конституції України, Законі України «Про вищу освіту» [1]. Дані
міжнародні та державні документи орієнтують на розуміння того, що
перехід до гендерної демократії супроводжується значними змінами у
взаєминах між жінками й чоловіками сучасного суспільства як
учасниками науково-технічної, соціально-економічної й соціокультурної
діяльності, що вимагає від них глибоких теоретичних знань з проблем
гендера, сформованих егалітарних ціннісних орієнтацій і відповідних
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практичних умінь щодо побудови гуманістичних стосунків у роботі з
людьми.
Проте, гендерний підхід до сьогодні не знайшов належного науковотеоретичного обґрунтування своєї сутності та доцільності щодо інтеграції
в професійну підготовку студентів, а також відповідного методичного
забезпечення у вигляді відповідних технологій. Переважна більшість
випускників вищих технічних закладів, не володіючи такою значущою
рисою, як гендерна культура, в умовах професійної діяльності й
спілкування часто відтворюють гендерну нерівність чоловічої й жіночої
особистості й, відповідно, сприяють, хоча й переважно несвідомо,
відтворенню сексизму й гендерної нерівності в суспільстві. Це
спричинене, перш за все, тим, що чинна система професійної підготовки
не відповідає новим вимогам сьогодення стосовно залучення студентів до
гендерної освіти. Тому нині у вищих технічних навчальних закладах
потрібне спеціально організоване навчання й виховання, що викликає
необхідність більш активної інтеграції гендерних досліджень у систему
професійної підготовки майбутніх фахівців.
Звертаючи увагу на те, що проблема виховання гендерної культури у
студентської молоді набуває особливого звучання в контексті державної
гендерної політики в Україні, що викликано новими трансформаційними
процесами як у світовій спільноті, так і в нашій державі, О. Кікінежді
визначає гендерну культуру як знання соціально-психологічних
механізмів становлення особистості жінки та чоловіка як рівних
соціальних істот. Для формування гендерної культури студентів,
незалежно від профілю спеціалізації їхньої професійної діяльності, автор
вважає доцільним введення гендерної тематики у навчальні гуманітарні
дисципліни, а також нових спецкурсів «Гендерна психологія», «Гендерна
педагогіка», «Психологія статі» та ін., викладання яких доцільно
здійснювати шляхом проблемного викладу матеріалу та впровадження
активних методів навчання (евристичні бесіди, міні-дискусії, тренінгові
вправи тощо) [4, 47-49].
О. Васильєва, вважаючи, що виховна робота зі студентською
молоддю з урахуванням гендерного компоненту є одним із
найважливіших механізмів досягнення її ефективності, стверджує, що її
прикінцевим результатом повинен бути достатній рівень сформованості в
неї гендерної культури. Автор вважає, що змістом вищої освіти,
адекватним формуванню гендерної культури, є засвоєння студентами
гендерних відносин, статеворольових цінностей у суспільній сфері життя,
потреб, інтересів, форм діяльності, зумовлених демократичним ладом і
дією демократичних інституцій [2, 19].
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Тісно пов’язуючи ідею формування гендерної культури студентів з
важливістю усвідомлення ними сутності гендерної рівності, Т. Голованова
вказує на необхідність реалізації двох етапів цього спеціально
організованого процесу у вищій школі: теоретичного (що передбачає
засвоєння гендерних знань з урахуванням профілю майбутньої професії) й
практичного (що сприяє набуттю досвіду демократичних відносин у
житті студентів за рахунок їх участі у семінарах-тренінгах, проектах,
конференціях, круглих столах з гендерної тематики) [3, 37-38].
Набуття студентами ознак гендерної культури, на думку О.
Пашкової, сприятиме формуванню свідомого ставлення до свого місця в
житті й актуалізації потреб до професійного й особистісного
саморозвитку; усвідомленню кращих, тобто гуманістичних людських
цінностей; розвитку духовних потреб; відповідального ставлення до
майбутньої професії, усвідомлення її ролі в житті суспільства; вихованню
в собі активних, соціально відповідальних громадян, які усвідомлюють
себе членами суспільства; формуванню цілісної й адекватної уяви про
світ, здатності осмислювати хід подій, висловлювати думки, погляди,
переконання тощо [5, 81-82].
На нашу думку, вкрай важливою є необхідність гуманітаризації
змісту вищої технічної освіти на засадах ідей гендерного підходу й
наявність належної теоретико-методичної бази, що сприятиме
ефективному вирішенню зазначеної проблеми.
Також необхідно скористатися потенційними можливостями
дисциплін соціально-гуманітарного циклу й позааудиторної виховної
роботи щодо формування гендерної культури студентів, щоб нівелювати
застарілі гендерні стереотипи.
Особливого значення в цих умовах набуває також проблема якості
формування нового – демократичного типу майбутніх фахівців як носіїв і
суб'єктів гендерної культури й егалітарних відносин. Гендерна культура є
складовою демократичної культури соціуму в цілому, тому передбачає
подолання стандартних умов тоталітарного життя і утвердження рівності
прав, людських взаємин між жінками і чоловіками в суспільстві,
створення нових цінностей тощо. Тобто гендерна культура майбутніх
фахівців є показником ступеню розвитку суспільства, а також чинником
зрілості кожної особистості.
Таким чином, необхідність формування гендерної культури у
студентів вищих технічних закладів освіти пов’язана із: трансформацією
традиційної організації вищої освіти у напряму її демократизації та
гуманізації, відновлення цінностей демократичного суспільства з огляду
на пріоритет особистісного над державним; засвоєнням майбутніми
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фахівцями збалансованих моделей гендерних відносин і гендерних
цінностей – гендерної чутливості до проявів унікальності і неповторності
іншої особистості, толерантності шляхом знайомства студентів з
основами теорії гендера через використання інформаційних технологій і
світових інтернет-ресурсів; проведенням гендерного аналізу змісту
професійної освіти, зокрема навчальних програм і підручників з
соціально-гуманітарних дисциплін, з метою усунення упереджень щодо
сутності «жіночого» і «чоловічого».
З урахуванням цього, правомірно зробити висновок, що гендерна культура
студентів – це особливий спосіб оформлення ними своєї життєдіяльності,
зумовлений їхнім прагненням до максимальної реалізації своїх сил і
здібностей як представників певної соціальної статі, що виявляється через
комплекс відповідних інтелектуальних, ціннісно-змістових і поведінкових
характеристик їхньої особистості, заснованих на знанні основ гендерної
теорії, розвитку духовних потреб, інтересів і смаків, що визначають вибір
стратегії гендерної ідентичності, засвоєння цінностей, норм і правил
статеворольової поведінки позитивної спрямованості, що відповідає їхній
біологічній статі.
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Анализируется сущность гендерной культуры студентов высших
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КРЕАТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
КАК ЧЕЛОВЕКА-РЕШАТЕЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ
Представлены основные направления Центра по работе со
студенческой молодежью «ПолиТехИнфо».
Ключевые слова: кампусная инфосистема точного времени,
антидепрессантные
светильники
на
Led,
мини-плавсредствотрансформер мини-плавсредств-трансформеров мини-плавсредствтрансформеров (МПТ), трансформер «Кот Баюн».
Мир образования совершенствуется, становится открытым,
доступными по многим направлениям. Благодаря библиотекам,
периодическим изданиям, конференциям, интернету вузовская среда
информирована о креативных решениях в области нанотехнологий, IT,
новых разработках производителей электронных компонентов.
Уровень проектирования в электронике становится подобным работе с
набором «электронных пазлов»/модулей, из которых собираются
устройства, с априорным согласованием их импедансов и других
даташитовских параметров.
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Студентам нравится работать одновременно с разными видами
контента, им хочется проявить себя, испытать свои творческие
способности-наклонности в решении других, непрофильных для себя,
задач, повышая тем самым креативность своего личностного времени как
Человека-Решателя.
В Одесском национальном политехническом университете решением
ректора был создан Центр по работе со студенческой молодежью
«ПолиТехИнфо». Центр сформирован как мультитематическая структура
по типу «Круга идейных творцов-соратников» (КИТС) – людей с
разными интересами и уникальными индивидуальными знаниями,
обменивающихся мнениями внутри КИТС, готовых оказать друг другу
поддержку и соратникам в решении творческих задач сложившейся
тематики Центра.
Основой в выборе тем-направлений (ТН) Центра послужили личные
и общечеловеческие интересы, территориальные (мест проживания),
хозяйственные и образовательные потребности «творцов-соратников».
Современный обзор состояния и перспектив развития технологий
позволил сформулировать ряд идей-концепций ТН.
Решение коалиции ведущих мировых разработчиков-производителей
современных электронных комплектных и аппаратных составляющих об
обобщенном подходе к проектированию новых изделий как фреймворков
легло в основу ТН Центра [3].
Первая ТН Центра была посвящена кампусной инфосистеме точного
времени вуза. Разрабатывался комплекс взаимосвязанных внутренних и
внешнего (рис.1) элементов с определенной структурой, широким
набором свойств (например, прием сигналов UTC, самотестирования,
возможностью автономной работы в условиях несанкционированных
помех и отказов) и разнообразными внутренними и внешними связями
[1].
Использованный в ходе разработки данной ТН модульный принцип
построения технической системы позволяет разбить общую задачу на
подзадачи, упростив тем самым общее решение; быстро осуществлять
замену морально устаревших, низкоскоростных элементов системы, не
меняя при этом режимы работы остальных модулей и добиваясь
увеличения жизненного цикла изделия в целом.
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Рис.1 Внешний элемент кампусной инфосистемы точного времени
ТН является целенаправленной на удовлетворение действительных
потребностей реального реципиента определенной социальной,
возрастной категории с учетом истории и перспектив развития темы,
применения новых элементов на базе соответствующих областей науки и
техники, духовно-эстетического воздействия.
Специальные ТН посвящены чтению обзорных лекций по
энергосберегающим технологиям и разработке новых экономичных,
антидепрессантных светильников, решению вопросов художественного и
архитектурно-светового дизайна на Led элементах (см. рис. 2).

Рис. 2 Новые эргоном-светильники
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Перспективна ТН-n… – Одесская политехническая регата водных
мини-трансформеров (Одесса 20/13*), получившая название «Кот Баюн».
Цель ТН-n…разработки – демонстрация и сравнение результатов
проектирования мини-плавсредств-трансформеров (МПТ) с управлением
на
базе
современных
достижений
радиоэлектроники,
телекоммуникационной техники, Hi Tech [2].
Разрабатываемые трансформеры предназначены для людей, ими
разрабатываются и эксплуатируются, поэтому человек как творческий
«решатель»-оператор также должен рассматриваться в качестве одной из
взаимодействующих подсистем.
Любая система со временем требует эволюции. При этом
финансовые в временные затраты на модернизацию и расширения
должны быть минимальными. Таким образом, возникает вопрос о
создании и применении технологии, решающей эти проблемы. Такой
технологией является технология открытых систем (ТОС),
обеспечивающая переносимость, взаимосвязь, масштабируемость
технических решений, приложений, данных. Совокупность этих качеств
достигается использованием развивающихся, общедоступных и
общепризнанных стандартов на продукты информационных, электронных
технологий, составляющих среду открытой системы.
Трансформер «Кот Баюн» разрабатывался с использованием ТОС.
Проблемы ТН решались в ходе проведения «круглых столов», рабочих
совещаний, семинаров и «школ ведущих специалистов» с обсуждением
аспектов проблем в отдельных научно-технических направлениях
моделирования
модулей
водных
трансформеров
с
участием
представителей творческих коллективов, молодежных организаций,
КИТС.
Значение использованной при разработке трансформера «Кот Баюн»
идеологии ТОС состоит в том, что она открывает методологические пути
к унификации интерфейсов в пределах «родственных» по функциям
групп компонентов-модулей для всего класса системы данного
назначения или всего множества трансформеров.
Апробация ТН
осуществляется участниками
КИТС на
международных конференциях, где они выступают с докладами,
презентациями. Активные участники КИТС отмечены грамотами
руководства вуза.
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ЧИТАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ РІЗНОВИД
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті аналізуються проблеми читання в умовах сучасного
суспільства, як одного з найважливіших видів інформаційної діяльності.
Ключові слова: читання, читацька діяльність, читацька культура,
інформаційна діяльність.
Процеси інформатизації суттєво трансформують українське
суспільство, ця тенденція вимагає осмислення й вироблення нових
орієнтирів, обґрунтованих пріоритетів інформаційної діяльності.
Як ми вже акцентували раніше [2] використання інформаційних
технологій приводить до того, що підсилюється роль і значення
інформаційних та творчих потреб людини, але ці процеси
супроводжується і негативними факторами, у тому числі виникненням
проблем культурного й соціального характеру.
Підкреслимо, що розвиток інформаційно-комунікативного простору
відбувається завдяки розвитку читацької культури. При цьому, читання
позначається і як комплекс когнітивного процесів для одержання змісту
(розуміння тексту), і як засіб для засвоєння мови, комунікації, інформації
й ідей. Процес читання, вимагає постійної практики й розвитку, читання
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вимагає творчого підходу й критичного аналізу. Так, комунікативна
сутність читання, формування загальних культурних норм повинні
сприяти взаєморозумінню, зближенню людей і націй, що, власне кажучи, і
становить суть глобалізації як природно об'єктивного історичного
процесу.
Однак, однією з найважливіших проблем, що супроводжують
затвердження інформаційної культури українського суспільства,
виявляється проблема падіння інтересу до читання, низька читацька
культура.
Історичний аналіз показує, що на різних етапах розвитку
суспільства, із часу винаходу писемності соціальне значення читання
обумовлювалася різними потребами: на етапі зародження писемності
читання в суспільстві мало значення інноваційного процесу та
зв'язувалася переважно із задоволенням престижних потреб, можливістю
зараховувати себе до духовної еліти суспільства, що володіє сакральним
умінням; надалі, у період затвердження й розвитку письмової культури,
читання стало усвідомлюватися як умова задоволення вітальних і
соціальних потреб (одержання життєво необхідної інформації); розвиток
електронних каналів комунікації на сучасному етапі приводить до
зниження соціальної цінності читання в процесі задоволення цих трьох
рівнів потреб, сьогодні найбільшою мірою реалізується в сфері духовних
потреб у самоствердженні, самореалізації, саморозвитку особистості [3].
У дослідженнях [1,3-4] підкреслюється - читання як феномен
духовного життя ширше ніж розпізнавання яких знаків і символів, ніж
реалізація соціального замовлення на обмін інформацією як важливій
характеристиці суспільного працівника. Найбільш гносеологічно
перспективне визначення читання пов'язане з описом його родового
початку - духовної комунікації. Читання як духовна комунікація являє
собою найважливішу сторону антропогенезу, що виражає необхідність
взаємодії та спілкування, як умови виживання роду. Воно, таким чином,
не зв'язано тільки з появою писемності та друкарства.
В умовах інформатизації, розвитку візуальних каналів комунікації
серед проблем читання називають такі:
–
комерціалізація літератури (комерціалізація як глобальне явище
капіталістичного ринку взагалі) – книга розцінюється не як творчість, а як
інформаційно-розважальний збірник, зобов'язаний принести максимальні
прибутки;
–
читання як вид дозвілля конкурує з телебаченням та Інтернетом;
–
криза письмової паперової культури в епоху інформатизації та
комп'ютеризації культури в цілому й окремих культурних інститутах
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особливо. В інформаційну епоху, змінився тип носія культурної
інформації: з аркуша паперу він перетворився в цифровий носій, і разом із
цим змінився спосіб існування інституцій читання;
–
трансформація практик виробництва тексту для читання (цифрові
текстові файли, цифрові аудіофайли, електронні зображення);
–
трансформація засобів зберігання інформації для читання
(електронні бібліотеки або бази даних);
–
трансформація способів поширення літературних, наукових або
публіцистичних текстів (електронні загальнодоступні або спеціальні,
платні або безкоштовні бібліотеки, електронні магазини, сайти
видавництв, сайти видань);
–
відношення до читання трансформується – розвивається
прагматизація відносин до читання, у мотивації звертання до читання в
юному віці переважають навчальні й пізнавальні мотиви, і тільки в
зрілому й літньому віці на перший план виходять особистісні інтереси,
інтерес до читання як такому.
У сучасному суспільстві читання зберігає статус високої духовної
діяльності, в суспільній свідомості своє значення, начитаність
представляється важливою позитивною характеристикою людини,
вважається що читання сприяє розвитку, мисленню й творчості, але в
наявності тенденції його спрощення, бажання звести до мінімуму
інтелектуальні зусилля при читанні, все частіше читання розглядається як
розвага, відпочинок, релаксація. Таким чином, сучасне читання виконує
дві основні соціальні функції – пізнавальну й релаксаційну, поступово
втрачаючи статус престижної діяльності.
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В статье анализируются проблемы чтения в условиях современного
общества, как одного из важнейших видов информационной
деятельности.
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The article analyzes the problem of reading in contemporary society, as
one of the most important types of information activities.
Keywords: reading, reading activity, readership culture, information
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С.І. Коляда
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ
ДІАЛОГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Статтю присвячено проблемі створення інтегрованого уявлення
про діалогову комунікацію, що служитиме концептуальною основою
процесу комунікативної взаємодії як координуючої складової соціальної
інтеграції та солідарності, а також виявлення конструктивних
альтернатив для плідного кроскультурного діалогу в контексті сучасної
України.
Ключові слова: комунікація, процес соціокультурної взаємодії,
аутопоесис, діалог.
Проблема інтегрованого уявлення про діалогову комунікацію,
особливо в контексті комунікації культур є однією з найбільш
обговорюваних проблем на сторінках наукових і популярних видань.
Комунікативні дослідження є визначною ознакою сучасного наукового
дискурсу, що фокусується на вивченні значущості комунікативних
процесів у контексті соціальної культури людського життєвого досвіду.
Втім, при всій, здавалось би прозорості загальновизнаного значення
терміна «діалогова комунікація» науково обґрунтоване уявлення щодо її
структури та змісту залишається ще недостатньо розробленим.
Складність аналізу цього поняття і вичленення концептуальних
принципів побудови його парадигми полягає у тому, що в ньому
інкорпоровані різні фактори і процеси, через що предмет дослідження є
багатогранним сплетінням безлічі аспектів культурного та кроскультурного комунікативного контексту. Неоднорідність структури
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поняття «діалогова комунікація» була причиною розбіжностей у
визначенні принципів і меж його дефініції, що неминуче викликало
суперечки і незгоди, які тривають і донині [2], [3], [4]. Його когнітивна
структура, як і раніше, розглядається з різних методологічних позицій. У
дискусіях щодо його змісту та обсягу все ще немає згоди ні в науковому
обґрунтуванні його фундаментальних категорій, ні в позначенні способів,
форм, стилю і смислового наповнення живого діалогового
комунікативного дискурсу.
У науковій літературі було запропоновано безліч різної складності і
ясності дефініцій поняття «діалогова комунікація» [3; 7]. Але, за деяким
винятком, існуючі дефініції служать свого роду представницькими
прикладами того, як комунікація використовується в широкому колі
наукових і практичних дисциплін. Залежно від індивідуальних
професійних інтересів дослідника на перший план виноситься опис
окремих проблем, явно чи потенційно значущих в системі комунікативної
взаємодії [3; 25]. Автори теорій і описів намагаються визначити,
зрозуміти і пояснити обсяг і межі діалогової комунікації як явища
реальності й передбачити ймовірні механізми його розвитку та
функціонування, виходячи з його різних ознак. Створюється
фрагментарна картина, в якій практично кожний аспект аналізу
розглядається по суті відокремлено, вступаючи тільки в епізодичні зв'язки
з іншими. Спектр напрямків осмислення цього поняття включає
розуміння мотивів і способів поведінки у створенні, обміні та
інтерпретації повідомлень і тому інтегрується з дослідженнями в галузі
філософії, соціології, психології, семіотики, інформаційних систем,
біології та математики. Така фрагментація заважає чіткому уявленню про
сутність проблеми. За початкову точку беруться різні ознаки, через що не
досягається загальна згода щодо того, яку/які з них слід визнати
фундаментально сутнісною характеристикою.
Ці підходи не тільки не виключають один одного, але є комплементарним
дослідженням різних сторін одного і того ж процесу. Воно ґрунтується на
концепції комунікації, як універсальної ознаки та базису всіх життєвих
процесів, запропонованій Л.Виготським, де когнітивна комунікація
визначається як процес, у якому символічні зовнішні знаки, що
використовуються для управління соціальною поведінкою і пам'яттю, з
часом стають «знаками для себе» [1,199], тобто усвідомлено
застосовуються для створення і підтримки стабільності і консенсусу
соціокультурного співтовариства.
Протягом минулого століття проблема комунікації у всіх її проявах
була в фокусі філософських і прикладних досліджень. Проте, на даний
568

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

час все ще не існує науково обґрунтованої парадигми, з позиції якої
можна було б створити інтегроване уявлення про діалогову комунікацію,
як окрему наукову дисципліну [3,31]. Ще не вироблена об'ємна
концептуальна основа, на базі якої можна було б чітко і всебічно
охарактеризувати процес комунікації, зокрема, комунікації культур крізь
призму діалогу, в ході якого люди шукають і знаходять істину, значення і
сенс.
Це пов'язано, насамперед, з об'ємністю і багатоплановістю поняття
«діалогова комунікація». Різноманіття принципів аналізу ґрунтується, з
одного боку, на тому, що воно об'єднує систему факторів, що відносяться
до різних аспектів життя людини в її культурній та соціальній реальності.
З іншого боку, діалогова комунікація є подія, яка трапляється в даний
момент. Це живий процес в чомусь схильний до змін і коливань. В ньому
генеруються нові значення і актуалізуються істинні цінності.
Діалогова комунікація здійснюється в рамках відкритої і гнучкої
системи, яка, постійно модифікуючись і варіюючись, має здатність до
самотворення.
Ця
основотворча
ознака
сприяє
континууму
функціонування діалогової комунікативної системи. Здатність системи,
змінюючись, відроджуватися і відтворювати себе, розглядається в межах
терміну «аутопоесис» [5; 8]. Поняття «аутопоесис», що в перекладі з
грецької мови означає «самовиробництво», «самовідтворення», було
запропоновано У. Матураною в 1974 році [7] для аналізу життєвих циклів
живих організмів, які існують як системи, що безперервно відтворюють
себе. Аутопоесис є неодмінною, структуроутворюючою ознакою динаміки
життя. У цьому плані метафора, запропонована У. Матураною, виявилася
дієвою у застосуванні до будь-якої живої системи, що працює у форматі
«продуктивної циркуляції» (productive circularity) [7; 48 ].
Життєздатність комунікативного процесу, зокрема в його діалогічній
формі, засновується на принципі «продуктивної циркуляції», в якій
постійно породжуються нові когнітивні зв’язки. Комунікація, як головний
алгоритм виживання і розвитку, є системою взаємодіючих елементів. Її
фундаментальна структура складається з двох елементів, які в процесі
людської когнітивної комунікації взаємодіють в форматі діалогічних
відносин. Незалежно від кількості учасників комунікативного процесу,
кожна когнітивна взаємодія відбувається між двома окремими елементами
комунікативної системи. Зв’язок між ними забезпечується потенціалом
когнітивних даних, в яких міститься інформація щодо взаємовідносин
оточуючого світу. Вони здатні взаємодіяти з іншими елементами
реальності та їх взаємовідносинами як в комунікаційній системі, так и
поза її межами.
Таким чином нові інформаційні взаємодії
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породжуються і активуються, оскільки кожні з них існує в потенціалі
багатогранних зв’язків і взаємовідносин. Їх взаємодія здійснюється в
процесі створення інформаційних продуктів, які отримують стан
тимчасового існування в мережі постійних перетворень, реакцій і змін.
Окремі елементи цієї системи находяться у динамічній взаємодії, в якій
час від часу накопичуються хаотичні обурення [6;67 ]. Процеси створення
хаотичних змін або сприяють розвитку всієї системи, або припиняють її
протікання. Для збереження життєздатності в системі потенційно
зберігається елемент хаосу, що руйнує її колишній стан і породжує
креативні/фатальні зміни. Парадокс хаосу і порядку виявляється в тому,
що руйнування, заподіюване хаосом, необхідно для створення нового
порядку [6;97]. Цей процес призводить до самоорганізації, яка
відбувається в нелінійній, непередбачуваній формі. Удавана хаотичність і
несподіванка розвитку динаміки цього процесу призводить до появи
нового порядку в системі [6;251].
В одній з дефініцій поняття «система» визначається як набір процесів,
видимих в тимчасових структурах [8,99]. Те, що відбувається в системі в
певний момент, співвідноситься з характером взаємовідносин її елементів
і залежить від її структури на даний час. Жива система постійно
видозмінюється і адаптується до таких же безперервно мінливих станів
середовища. В контексті когнітивної комунікативної системи це означає,
що в комунікаційному просторі інформаційна реальність активно
конструюється кожним її елементом, згідно з його баченням і вибором
варіантів її когнітивних зв’язків. Вибір версій ніколи не буває
нейтральним, оскільки людина не може ні знати, ні відчувати одночасно
всі аспекти, приховані в наявній когнітивній реальності. Якою би ця
версія не була, яким би вибором вона не була обґрунтована, в ній
міститься потенціал подальшого розвитку/припинення комунікативного
процесу.
Життя існує в різноманітті форм, воно здійснюється в процесах
нелінійної динаміки. Двома її важливими рисами є адаптивність і
пластичність. У людському суспільстві комунікативні відносини
здійснюються в системі нелінійних динамічних зв’язків, в якій
відбуваються аперіодичні, ациклічні зміни. Завдяки ним виникають нові
потенціали комунікаційної взаємодії. В цьому безперервному процесі
аутопоесису генерується інформація, в результаті якої виникають нові
тенденції в комунікативному просторі. Вони проходять під постійним
впливом хаотичних суттєвих/несуттєвих інтервенцій, що часто
призводить до несподіваних результатів, реакцій і трансформацій. Ці
риси є домінуючими в живій діалоговій комунікації, особливо в її
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соціальному і крос-культурному вимірі. Комунікація, зокрема діалогічна
інтеракція, не може ґрунтуватися на безумовних відносинах,
беззастережних рішеннях типу «так/ні» і філософії абсолютної істини.
Для конструктивної діалогової комунікації в соціальному й культурному
розмаїтті глобалізованої людської спільноті необхідним є такий принцип
взаємодії, який заснований на взаємній зацікавленості учасників у
досягненні
розуміння
і
гармонії.
Парадокс
аутопоесису
позитивної/креативної діалогової комунікації міститься в тому, що вїн
засновується на динамічній моделі. В ній постійно відбуваються активні
взаємовідносини позицій, інтересів, сенсів і реакцій. Це спільна,
інтегрована взаємодія, в якій всі елементи зустрічаються і змінюються, а
учасники знаходяться у межі нового типу реальності взаємовідносин.
В процесі діалогової комунікації важливо приділяти увагу не прогнозам
або заздалегідь прийнятим визначенням і рішенням, а вбачати потенціали.
Потенціал аутопоесису у понятті «діалогова комунікація» виявляється в
тому, що ніхто не може існувати поза відносинами із сутностями
оточуючого світу. Якщо ніхто и ніщо не може існувати незалежно від
двоспрямованих відносин з іншими людьми, речами та явищами, людина
повинна відмовитись від звички мислити з точки зору відокремлених і
полярних протилежностей.
Інтегральне значення діалогічної комунікації в контексті аутопоесису
її розвитку полягає в тому, що це живий соціальній процес, в якому
виникають нові цінності и смисли, які сприяють розвитку діалогового
мислення і розуміння буття. В ньому генеруються передумови для зміни
світоглядної парадигми, основою якої стає принцип діалогізму. Його
кардинальна характеристика виражена, власне, у взаємовідносинах,
заснованих на рівноправності і плюралізмі. Вони існують в єдності, яка
виявляється в розмаїтті. Саме в цьому міститься потенціал для
формування нової соціальної реальності, де результати комунікативній
діяльності працюють на благо людини і суспільства, а не породжують
серед них конфлікти. Процес аутопоесису в діалоговій комунікації
створюється людьми, які здатні генерувати в мінливій реальності якісно
нові, конструктивні соціокультурні комунікативні відносини. Це дасть
змогу реалізувати головний принцип конструктивної комунікації створити атмосферу дійсного діалогу, в якому люди діють разом,
креативно і ефективно підтримуючи один одного.
У контексті сучасної України уміння проявляти гнучкість,
креативність і гуманність в хаотичному світі нелінійних впливів і
виявляти в них конструктивні альтернативи для плідного діалогу в
соціокультурному комунікативному просторі є нагальною необхідністю.
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составляющей социальной интеграции и выявления конструктивных
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The article deals with an integrated vision of dialogue communication,
that can serve as a conceptual basis of communication interaction in the
process of coordinating social integration and solidarity. It also analyses
constructive alternatives for fruitful crosscultural dalogue in present-day
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І.А. Янушевич

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ
У статті аналізується процес глобалізації в контексті
інформаційних і технічних перетворень, що відбуваються в суспільстві.
Ключові слова: глобалізація, інформація, технічний прогрес,
економічна політика, інтернаціональність.
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Поступове зближення країн і континентів покриває всю історію
людства. Наприкінці 70-х років воно почалося на основі революції в
інформатиці та телекомунікації. У результаті цих процесів вартість
переносу інформації скоротилися кардинально, і нині величезні обсяги
інформації можуть бути перенесені за допомогою телефону, оптичного
кабелю і радіосигналів. Став очевидним новий характер глобальних
процесів. Транснаціональні корпорації і неурядові організації стали легко
перетинати національні границі й здійснювати владу над населенням
менш розвинених країн, оскільки національні уряди та локальні влади не
могли власними силами впоратися із проблемами, породженими
зростаючою взаємозалежністю. Якщо на першому етапі глобалізації
опорою її служила глобальна Британська імперія, то тепер за процесом
глобалізації, що різко прискорилася, стоять Сполучені Штати. Не кожна
країна може вважати себе частиною цієї системи, але практично всі
держави (як і промислові компанії) перебувають під тиском – вони
повинні адаптуватися до виклику глобалізації. Але політичний і
економічний вибір більшості урядів різко обмежений тим, що у світі існує
одна наддержава, і править у світі капіталізм.
Глобалізація – це процес, обумовлений ринковими, а не державними
силами. Щоб залучити бажаний капітал і сподіватися на блага, на плоди
сучасної й майбутньої технології, держави повинні закувати себе в
«золотий корсет» збалансованого бюджету, приватизації економіки,
відкритості інвестиціям і ринковим потокам, стабільної валюти.
Глобалізація означає гомогенізацію життя: ціни, продукти, рівень і якість
охорони здоров'я, рівень доходів, процентні банківські ставки мають у
цьому випадку тенденцію до вирівнювання на світовому рівні.
Глобалізація змінює не тільки процеси світової економіки, але і її
структуру. Набирає силу неймовірний по силі впливу на людство процес,
що генерує трансконтинентальні і міжрегіональні потоки, що створює
глобальну по своєму масштабі взаємозалежність. Світова економіка не
просто стає взаємозалежною, вона інтегрується в практично єдине ціле.
Розходження між взаємозалежною економікою і економікою
глобалізованою – якісне. Мова йде не тільки про значно великі обсяги
торговельних потоків, але й про такий світовий ринок, що виглядає як
ринок єдиної держави. Знижуючи бар'єри між суверенними державами,
глобалізація трансформує внутрішні соціальні відносини, жорстко
дисциплінує усе «особливе», що вимагає «поблажливого» відношення й
суспільної опіки, вона руйнує культурні табу, жорстко відтинає всякий
партикуляризм, безжалісно карає неефективність і заохочує міжнародних
чемпіонів ефективності.
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Глобалізація змушує уряди гармонізувати національну економічну
політику з потребами і побажаннями сусідів та потенційних конкурентів.
В обстановці інтенсивної конкуренції, коли прискорюється рух потоків
капіталів, лише деякі країни можуть дозволити собі до певного ступеня
незалежну валютну політику й підтримку певної економічної
самодостатності. Створення європейського Економічного і валютного
союзу в травні 1998 року відображає зусилля Європейського Союзу
встановити більш тісний контакт і взаємність інтересів. Важливо
відзначити зацікавленість у глобалізації лідерів світової економічної
ефективності – держав-членів організації економічного співробітництва й
розвитку (ОЕСР), у яких живе ледве більше десятої частки людства, але
які володіють двома третинами світової економіки, міжнародною
банківською системою, домінують на ринку капіталів і в найбільш
технічно витонченому виробництві. Вони мають можливість втручання в
практично будь-які точки земної кулі, контролюють міжнародні
комунікації, роблять найбільш складні технологічні розробки, визначають
процес технічного утворення.
Справедливості заради варто сказати, що ідеологи глобалізації аж
ніяк не стверджують, що процес глобалізації завершений – вони виразно
кажуть про те, що процес глобалізації не можна зупинити. Вони вказують
на крах колишніх соціалістичних економік; на те, що в Китаї процвітає
сектор вільного ринку, що колишня шведська соціал-демократична модель
перебуває в кризі.
Критично настроєні ідеологи уникли «самоосліплення» глобальними
змінами на рубежі тисячоріч і зберегли ясне бачення глобалізації як
процесу. Скептики вказують на швидко зростаючу небезпеку з боку
міжнародного тероризму. Доступ до самої передової технології, до колись
недоступної сучасної техніки виявився можливим завдяки поширенню
технології, у величезній мірі полегшує озброєння навіть невеликої групи
фанатиків, терористів, прихильників будь-якої екстремальної ідеї, діє на
користь деструктивним суспільним силам. У результаті інтегрований світ
піддає себе новій небезпеці – потрапити в залежність від заснованих на
насильстві режимів, від злочинців, від несамовитих жертв власної
ідеології або релігії.
«Ліві» супротивники глобалізації принципово виступають проти
експлуататорської суті приватного капіталу, що придушує громадянина.
Вони з усією пристрастю виступають проти гігантів світового бізнесу, що
зробили увесь світ ареною експлуатації праці капіталом. Капітал, що
вирвався на глобальні простори, кровно зацікавлений у тім, щоб створити
таку світову систему, що гарантувала б вороже протистояння робочих
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різних країн, можливості для транснаціональних монополій шукати і
знаходити ті місця й країни, де заробітна плата була б мінімальною,
податки
незначні,
державне
втручання
невідчутне,
субсидії
підприємствам, що створюються, максимальні. Для цих критиків
глобалізація являє собою корпоративну силу. Боротьба із глобалізмом
повернула на політичну поверхню напівзабуті терміни типу
«корпоративного правління», заклики розтрощити «антидемократичні
інститути» подібні ВТО, почати епічну битву за цивілізацію й волю,
проти варварства та тиранії [1;70].
У політичному плані фактом є те, що торжество глобалізму означає,
насамперед, історичну поразку лівої частини політичного спектра
практично в кожній країні. Ліві політичні партії ще можуть перемагати на
виборах і делегувати своїх представників в уряд. Але вони не можуть вже
реалізувати ліву політико-економічну програму. В останньому випадку
вони попросту головують при розпродажі своїх лівих цінностей. І ця
криза лівих приходить, зважаючи на все, надовго. Сотні мільйонів
трудящих на недавно створених робочих місцях виявилися жертвами
глобальних фінансових шоків, безпосередніми жертвами сучасних
інформаційних технологій. Очевидні негативні за значенням плоди
прискореної глобалізації: зростаюча нерівність у доходах, відсутність
гарантій довгострокової зайнятості, різке зростання гостроти
конкурентної боротьби – тепер вже в глобальних масштабах. Почуття
беззахисності, відчуття себе жертвами величезних непідконтрольних
процесів, озлоблення несправедливістю життя – все це робить
глобалізацію ареною усе більш запеклої боротьби.
Глобалізація поєднує проти себе прихильників охорони
навколишнього середовища, адвокатів руху споживачів, активістів руху за
цивільні права. Вона стала сполученням усе більш очевидної нерівності,
повільного росту, заробітної плати, що всіляко зменшується та збільшує
ексцеси в одній галузі за іншою по усьому світі, у силу того, що працюючі
одержують недостатньо, щоб купити продукти своєї праці [2; 20].
Супротивники глобалізації «праворуч» найбільш бояться втрати ясно
вираженого національного суверенітету. Культурні і етно-націоналістичні
цілі вимагають підтримки сильного державного механізму. Глобалізація
бачиться тут ледве не головним супротивником релігійних цінностей,
цінностей родини, суспільної солідарності. Прокльоном для правих було
б співати глобалізму гімни як середовищу, що, в остаточному підсумку,
породить якийсь світовий уряд. Критики глобалістичних теорій вказують
також, що інтернаціональність, яка голосно декларується, та
космополітизм великих компаній – визначення, що не відповідає
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дійсності. Серед ста найбільших корпорацій світу немає ні однієї такої,
національна приналежність якої була б не ясна, котра була б просто
глобальною. Однак, в остаточному підсумку, глобалізації байдуже щодо
політичного ладу даної країни, аби тільки стабільність, передбачуваність,
транспарентність допомагали бачити можливості і небезпеки масового
використання капіталу.
Список використаних джерел
1. Келле, В. Ж. Процессы глобализации и динамика культуры / В. Ж.
Келле // Знание. Понимание. Умение. 2005. - № 1. - С. 69-71.
2. Бергер, П. Культурная динамика глобализации /П. Бергер //
Многоликая глобализация. Культур, разнообразие в соврем, мире : сб. /
под ред. П. Бергера, С.'Хантингтона ; пер. с англ. В. В. Сапога.- М. :
Аспект Пресс, 2004. С. 8-24.
В статье анализируется процесс глобализации в контексте
информационных и технических преобразований, происходящих в
обществе.
Ключевые слова: глобализация, информация, технический прогресс,
экономическая политика, интернациональность.
In the article the process of globalization is analyzed in the context of
informational and technical transformations that taking place in society.
Keywords: globalization, information, technical progress, economic
policy, internationality
УДК 32:008(477)

О.В. Гегечкорі, Л.П. Непипенко

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ КОНСОЛІДАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Розглядається політична культура сучасної України у контексті
проблеми консолідації суспільства
Ключові слова: політична культура, цивілізація, багато-векторність,
ідентичність, державний розвиток
Фрагментація і плюралізація суспільно-політичного життя актуалізує
проблему консолідації суспільства, вибору оптимальної моделі
державного будівництва з урахуванням стану і особливостей політичної
культури України, взаємозв’язку етнічних і релігійних чинників у
політикокультурному розвитку.
Поняття «українська нація» є не етнонімом, а політонімом, адже
охоплює не тільки українців, а й представників всіх етносів, тобто всіх
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громадян, які мешкають на теренах України [1].
Будучи складником духовної культури суспільства, політична
культура пов’язана з реалізацією і вираженням інтересів, тому виявляє
себе в усіх сферах людської діяльності. Національна політична культура
обумовлена соціокультурними, національно-історичними, релігійними,
національно-психологічними традиціями, звичаями, стереотипами,
міфами, настановами тощо [2]. Вона є складним системним утворенням і
поєднує в собі особливості діяльності політичних інститутів, ідеологічні
настанови, специфіку проявів національної ментальності, суспільнополітичну поведінку людей, їх політичну свідомість, сприйняття ними
внутрішньої і зовнішньої політики, оцінку політичних систем і режимів,
правлячих кіл і окремих політичних лідерів, знаходження людиною свого
місця в політичному житті суспільства. Чітко визначену політикокультурну спрямованість має сукупність норм права, що встановлюються
відповідними державними органами. Політична культура особи включає
світоглядні компоненти (знання, уявлення, погляди, ідеї, стереотипи,
ілюзії, упередження, міфологеми, що мають політичну спрямованість),
істинні і хибні пізнавальні орієнтації, емоційне ставлення до суспільнополітичного життя (почуття прихильності, симпатії чи антипатії до
політичних об’єктів, лідерів, діячів), нормативно-оціночні (ідеали,
судження, думки стосовно політичної сфери життя, її морально-етичний
бік) та практично-поведінкові елементи.
Вирішальний вплив на формування і розвиток української культури
наклала тривала колоніальна залежність країни, входження окремих її
частин до складу різних держав. Як наслідок, в країні на глибинному рівні
відбувається зіткнення різних ідентичностей (внутрішнього відчуття
приналежності до певної соціокультурної спільноти, вкоріненості
подібності до неї і відмінності від інших), обумовлених етнічними,
мовними,
історико-регіональними,
політичними,
ментальними
відмінностями.
Особливістю політичної культури України є «феномен внутрішньої
української двовекторності», адже цивілізаційно і культурно країна є і
європейською і євразійською державою [3]. У концентрованому вигляді
саме у регіональних позиціях збіглися економічні, соціальні, мовні,
конфесійні та геополітичні проблеми. Історичне минуле та об’єктивні
реалії сьогодення роблять практичне розв’язання етнічної й національнодержавної проблематики для України як молодої держави нагальним і
досить складним. Це наочно демонструє інтерпретація у контексті
політико-ідеологічних протистоянь оцінки діяльності історичних
постатей, ставлення до історичного минулого країни, виступи і політичні
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спекуляції навколо меморіалів і пам’ятників [4]. Принципово по-різному
сприймається право населенням України з західною і східною
ментальністю [5]. Багатовекторність ідентичностей в Україні
підживлюється наявною виразною регіональною і політико-культурною
специфікою найбільших церков країни, що поруч з поділом українського
православ'я також є гальмом консолідації нації, реально загрожує
стабільному розвиткові суспільства. Наявні «регіональні конфліктні
політичні субкультури» наочно демонструють парламентські і
президентські вибори 1994, 2002, 2004, 2006, 2010 рр.
Можна без перебільшення стверджувати, що перебороти суспільну
дезінтеграцію в сучасній Україні неможливо без подолання існуючої
конфліктності ідентичностей в її політичній культурі, яка сьогодні набула
характеру трагічних форм протистояння в суспільстві. На сьогоднішній
день вирішення проблем консолідації українського соціуму неможливе
без цілеспрямованих зусиль з узгодження та формування єдиного
смислового і ціннісно-нормативного простору, без ефективної
загальнонаціональної програми об’єднання зусиль держави, церков,
бізнесу, громадянського суспільства з інтегрування культурної політики у
соціально-політичні та соціально-економічні стратегії державного
розвитку.
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КУЛЬТУРНЫЕ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПЕРЕХОДА
К СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Розглядаються ціннісні межи та детермінанти для здійснення
наукової революції у модерному суспільстві. Матеріалом дослідження є
порівняння західної та китайської форм раціональності.
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Рост научного сообщества осуществляется как благодаря тому, что
ученые имеют доступ к культурному источнику, который создан самим
сообществом, так и тому, который создан окружающим обществом.
Обнаруживается постоянное проникновение внешней культуры в сферу
науки. Ученые в значительной степени используют знания, усваиваемые
ими во вненаучной деятельности. В своей работе они часто переходят от
высокоэзотерической терминологии к языку повседневности. При этом
ими используется широкий спектр интерпретационных понятий,
заимствованных из обыденного рассуждения, правда, в новом теоретикопрофессиональном контексте. Что может показать в данном аспекте
сравнение ценностных детерминант европейского и китайского
менталитета для осуществимости научной революции?
Часто возникает вопрос, почему судьбоносный переход к
современной науке произошел именно там, где произошел. Классическую
формулировку «проблемы научной революции» дал Д. Нидэм,
спрашивающий, «почему же современная наука, математизация гипотез
естествознания и все последующие технологические преобразования
579

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

пережили такой бурный подъем только на Западе во времена Галилея» [1,
XXV-XXVI], почему такая революция не имела место где-нибудь еще,
например, в китайской цивилизации. К этому Нидэм присовокупляет еще
один вопрос, углубляющий и заостряющий общую проблему – почему в
период между I и XV вв. китайская цивилизация достигла гораздо
большего успеха, чем, западная, в практическом применении
естествознания?
Такая формулировка проблемы поддерживает неявные, допущения
западных людей, принимаемые зачастую без обоснования. 1. Мы обычно
думаем, что научная революция должна была произойти везде. Однако
вовсе не очевидно, что научная революция, в виде теории и практики
современного типа (присущая только Новому времени), была предметом
устремлений других общественных структур до недавнего времени, когда
она превратилась в вопрос жизни и смерти в условиях невиданных ранее
изменений. 2. Цивилизации, располагающие потенциалом для проведения
научной революции, должны были провести ее по образцу западной,
охватывающей
институциональные
и
социальные
перемены,
определяемые как модернизация. 3. Поскольку современная наука так
скоро стала носить глобальный характер, то она преодолевает
европейские мыслительные детерминации и становится такой же
универсальной, объективной, и внеценностной как сама Природа,
которую она стремится понять и покорить.
Китайская наука обходилась без дихотомий «тело–ум», объект–
субъект. Это не значит, что физические и мыслительные акты
смешивались, они просто не рассматривались как взаимоисключающие.
На Западе же эти дихотомии были привнесены в модерную науку, и такие
различения позволили ученым установить прерогативу над физическим
миром, т. к. «натуральное» знание не противоречит установленной
религией властью в душевно-духовной сфере.
Осуществившаяся в Европе научная революция привела к
изменению проблематики и инструментария для ее исследования.
Впервые в истории был установлен общезначимый приоритет числа и
меры в исследовании физических явлений. Она не только обеспечила – с
достаточной точностью логического обоснования – сочетание
теоретического поиска общих форм объяснения с практическим
требованием четкого воспроизводства результата, но и стала
рассматривать в качестве критерия понимания жестко контролируемую
деятельность по получению истины. В центр познания было положено
требование «истина превыше всего», которое было прежде всего
апелляцией к факту, морально нейтральному, свободному от
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вмешательства Бога. Хотя в Китае в это же время, в XVII веке,
происходили определенные концептуальные изменения, в частности, в
астрономии, они не бросили тень сомнения на все традиционные идеи, не
расширили сферу применения числа и меры до уровня охвата всех
земных явлений, не восприняли идею эксперимента.
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ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье речь идёт об информационно-коммуникационных
технологиях, сферах их применения, раскрыты вопросы обеспечения
личной безопасности, сохранности личных данных, демократического
контроля над деятельностью государства в этих сферах. Приведены
примеры комплексных подходов и альтернативных возможностей в
обеспечении безопасности в новых информационно-технологических
условиях развития цивилизации.
Ключевые слова: национальная безопасность, информационная
безопасность, социальные сети, сетевой подход, краудсорсинг, ИКТ,
кибер безопасность.
Возрастающее влияние информационных и телекоммуникационных
технологий (далее ИКТ), а также расширение социальных сетей
порождает новую реальность для человека, общества, государства.
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ИКТ – приёмы, способы и методы применения средств
вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения,
обработки, передачи и использования данных [1]. В связи с повсеместным
использованием, на сегодняшний день, ИКТ воспринимаются и
изучаются сквозь призму своего влияния на мир и общество.
Информационные технологии призваны, основываясь и рационально
используя современные достижения в области компьютерной техники и
иных высоких
технологий,
новейших
средств
коммуникации,
программного обеспечения и практического опыта, решать задачи по
эффективной организации информационного процесса для снижения
затрат времени, труда, энергии и материальных ресурсов во всех сферах
человеческой жизни и современного общества.
Основные черты современных ИТ:
–
Структурированность
стандартов
цифрового
обмена
данными алгоритмов;
–
Широкое
использование
компьютерного
сохранения
и
предоставление информации в необходимом виде;
–
Передача информации посредством цифровых технологий на
практически безграничные расстояния.
Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые
для управления информацией, особенно компьютеры, программное
обеспечение и сети, необходимые для создания, хранения, управления,
передачи и поиска информации. Информационные технологии могут быть
сгруппированы следующим образом:
Сети:
В настоящее время существуют различные сети передачи данных —
совокупности оконечных устройств (терминалов) связи, объединённых
каналами передачи данных и коммутирующими устройствами (узлами
сети), обеспечивающими обмен сообщениями между всеми оконечными
устройствами.
Существуют следующие виды сетей передачи данных:
Телефонные сети — сети, в которых оконечными устройствами
являются простые преобразователи сигнала между электрическим и
видимым/слышимым.
Компьютерные сети — сети, оконечными устройствами которых
являются компьютеры.
Терминалы:
Терминалы выступают в качестве точек доступа пользователей к
информационному пространству (персональный компьютер, сотовый
телефон, телевизор, игровая приставка).
582

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

Услуги:
Электронная почта – технология и предоставляемые ею услуги по
пересылке и получению электронных сообщений (называемых «письма»
или «электронные письма») по распределённой (в том числе глобальной)
компьютерной сети.
Поисковая система - программно-аппаратный комплекс с вебинтерфейсом,
предоставляющий
возможность
поиска информации в интернете. Под поисковой системой обычно
подразумевается сайт, на котором размещён интерфейс (фронт-энд)
системы.
К основным видам информационных технологий относятся
следующие.
- Информационная технология обработки данных предназначена для
решения хорошо структурированных задач, алгоритмы решения
которых хорошо известны и для решения которых имеются все
необходимые входные данные. Эта технология применяется на уровне
исполнительской деятельности персонала невысокой квалификации в
целях автоматизации некоторых рутинных, постоянно повторяющихся
операций управленческого труда.
- Информационная технология управления предназначена для
информационного обслуживания всех работников предприятий,
связанных с принятием управленческих решений. Здесь информация
обычно представляется в виде регулярных или специальных
управленческих отчетов и содержит сведения о прошлом, настоящем и
возможном будущем предприятия.
- Информационная технология автоматизированного офиса призвана
дополнить существующую систему связи персонала предприятия.
Автоматизация офиса предполагает организацию и поддержку
коммуникационных процессов как внутри фирмы, так и с внешней
средой на базе компьютерных сетей и других современных средств
передачи и работы с информацией.
- Информационная технология поддержки принятия решений
предназначена
для
выработки
управленческого
решения,
происходящей в результате итерационного процесса, в котором
участвуют система поддержки принятия решений (вычислительное
звено и объект управления) и человек (управляющее звено, задающее
входные данные и оценивающее полученный результат).
- Информационная технология экспертных систем основана на
использовании искусственного интеллекта. Экспертные системы дают
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возможность менеджерам получать консультации экспертов по любым
проблемам, о которых в этих системах накоплены знания.
В
качестве
инструментария
информационной
технологии
используются распространенные виды программных продуктов:
текстовые процессоры, издательские системы, электронные таблицы,
системы управления базами данных, электронные календари,
информационные системы функционального назначения
Роль глобальных информационных сетей, аккумулирующих и
предоставляющих различные знания для жителей планеты, за последнее
десятилетие значительно возросла. По данным исследования компании
Cisco к 2015 году количество сетевых устройств может быть более 15
млрд., то есть вдвое превысит население планеты, а объем
информационного обмена через Internet удваивается каждые 100 дней.
Такая ситуация несет в себе серьезные риски для безопасности как
обычных граждан, так и целых государств. Для решения таких проблем,
их необходимо рассматривать в комплексе через триаду категорий:
«безопасность – технологии – человек».
ИКТ, применяются во всех сферах: от экономики и политики до
ядерной энергетики, военных и космических технологий. Эти
обстоятельства вынуждают государства трансформировать традиционную
систему обеспечения национальной безопасности.
Использование информационных инструментов, оперативное и
полное владение информацией позволяет государствам и другим
субъектам обеспечения безопасности планировать свои действия,
отслеживать результативность проводимых мероприятий, предотвращать
риски, а также результативно выстраивать отношения с противниками,
партнёрами, обществом, выбирая соответствующие средства.
В последнее время, наблюдается расхождение подходов государств в
таком аспекте управления интернетом, как безопасность его
использования
[2].
Так,
Соединенные
Штаты
и
другие
западноевропейские государства предпочитают использовать понятие
«кибербезопасность», в то время как, Россия и Украина придерживаются
термина «информационная безопасность», включающего более широкий
спектр вопросов. Разница заключается в том, что в первом случае акцент
делается на технологическую составляющую, киберсети и поведение в
них пользователей, а во втором на более широкое понимание информации
и ее защиты.
В США основной упор в деятельности по обеспечению
национальной безопасности отводят регламентации функционирования
компьютерных и иных информационных систем, а обеспечение
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кибербезопасности строится на мощной технологической базе, что
позволяет им играть ключевую роль в управлении интернетом. Благодаря
этому США имеют возможность влияния и отслеживания
информационных потоков других государств и множества пользователей.
В ФРГ также создана Стратегия кибербезопасности, основными
целями которой являются: защита важнейших информационных структур,
безопасность
IT-систем,
обеспечение
безопасности
данных
государственных структур, создание национального центра киберзащиты,
борьба с киберпреступностью, использование надежных технологий,
образование персонала в сфере кибербезопасности.
Германия активно использует различные информационные
инструменты и ресурсы для борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Например, осуществляется сбор и хранение электронных данных граждан
для отслеживания общения потенциальных террористов в интернете.
Одной из ключевых проблем, что возникает при этом, является
соблюдение баланса между свободой, правами человека и защитными
мерами по обеспечению национальной безопасности.
Российская Федерация использует подход, основанный на широкой
трактовке международной информационной безопасности (МИБ),
включающей все аспекты взаимодействия государств в информационном
пространстве. Не так давно принятый документ, «Основы
государственной политике в сфере международной информационной
безопасности до 2020 года», d соответствии с ним, РФ делает ставку на
вариант межгосударственного сотрудничества в сфере обеспечения
информационной безопасности, а также активизации деятельности МИД
в информационном пространстве, т.е. применяет «мягкую силу».
Украина
в
обеспечении
информационной
безопасности
разрабатывает комплекс политических, правовых, экономических,
социально-культурных и организационных мероприятий в сфере
воспроизводства и распространения информации. Начиная с 2008 года,
включает в себя систему мер, предусматривающих ограничение
проникновения в медийное пространство иностранных телекомпаний,
радиостанций, печатных изданий, интернет-ресурсов, которые,
представляют угрозу для национальной безопасности страны [3, 32].
США, ФРГ и Россия активно используют информационные
технологии для обеспечения национальной безопасности, вторгаясь в
частное пространство граждан, тем самым в рамках действующего
законодательства нарушая их права.
Таким образом, во всех государствах, которые вступили на путь
информационного развития, возникает новый вариант противостояния
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государства и человека. Чем больше одни «пользователи» внедряются в
информационное пространство, тем больше они хотят контролировать
друг друга и пространство в целом. В то же время государство, как
основная политическая единица, стремится максимально завладеть
информационными ресурсами и технологиями, чтобы поставить под
контроль виртуальную реальность и оставаться сувереном в обеспечении
безопасности. Данное обстоятельство обусловлено также и тем, что
современное государство, не в силах, по ряду причин, решить простые
проблемы на местном уровне или в узко ориентированных социальных,
экономических, экологических и т.п. сферах. И эту функцию вынуждены
брать на себя социально ответственные граждане.
«Обратное
действие»
и
самоорганизация
граждан
не
ограничиваются исключительно протестом и отстаиванием своих прав, но
и выражаются в повышении уровня самообразования в сфере
информационных технологий.
Активно-деятельное участие граждан, государственных органов и
общественных организаций,
способствует более эффективному
обеспечению безопасности на всех уровнях. Важную роль в
формировании такой системы, играет политическая и стратегическая
культура общества, а также его система ценностей, выполняющая
функцию ориентиров в предметной и социально-культурной деятельности
человека.
Опыт развитых обществ показывает, что количество гражданских
инициатив, ориентированных на контроль государственных органов
власти через интернет и на прозрачность работы органов власти в сфере
коммуникации, постоянно увеличивается. Как правило эти инициативы
исходят от людей, которые не только имеют высокий уровень
информационного образования, но и желание сделать мир вокруг себя
лучше и безопаснее.
Таким образом, возрастающее влияние киберпространства, ИКТ и
социальных сетей на повседневную жизнь привело к появлению новых
подходов к обеспечению безопасности, одним из которых является
сетевой. Его специфика заключается в переходе «от иерархических
структур управления и организации к органическим и адаптивным,
которые строятся на принципах коалиции» [4, 5]. Именно такой путь с
использованием формальных и неформальных норм способствует
достижению согласия между всеми заинтересованными сторонами в
решении политических вопросов [5, 74].
Социально ответственные граждане стремятся занять позицию не в
качестве объекта политической жизни, а стать ее активным субъектом,
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который не только влияет на принятие решений, но и контролирует их,
тем самым обеспечивая свою личную безопасность.
Ежеминутно создаются новые сайты и платформы, в том числе
появляются новые инструменты для обеспечения безопасности и
сохранения баланса между безопасностью и свободой, получившие
возможность развиваться благодаря технологиям, основанным на
сетецентричности. Социально ответственные граждане стремятся занять
позицию не в качестве объекта политической жизни, а стать ее активным
субъектом, который не только влияет на принятие решений, но и
контролирует их, тем самым обеспечивая свою личную безопасность.
Формирование некого единого сетевого информационного и
социокультурного поля позволяет государствам и гражданам с
наименьшими затратами и наибольшими результатами решать проблемы,
связанные с безопасностью, так как в этом поле запущен процесс
принятия решений.
Одним из популярных инструментов гражданского контроля
являются социальные сети и другие формы интернет-коммуникации. Они
формируют новую культуру публичности, которая в перспективе станет
доминировать в политическом пространстве и будет определять повестку
дня социальной и политической активности. В этом смысле социальные
сети, безусловно, трансформируют традиционные представления об
обеспечении безопасности и вносят свой вклад в развитие институтов
гражданского общества, способствуют формированию гражданской
культуры участия.
Согласно исследованию Universal McCann, из 55 стран в мире,
Украина находится на пятом месте по активности использования
социальных сетей (рис.1).

Рис. 1 Активность использования социальных сетей в странах мира
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Среди активных пользователей Интернета (тех, кто выходит в Сеть
каждый день, или как минимум несколько раз в неделю) в Украине, 81%
пользователей имеет профиль в социальных сетях (в среднем по миру
этот показатель составляет 61%).
На рисунке 2 показано как современные социальные сети, не только
Facebook, VK, Twitter, но и профессиональные сообщества типа LinkedIn,
Academia.edu, сообщества врачей, учителей, политологов, сообщества
молодежи и так далее, формируют вокруг себя определенную культурную
среду и социальное пространство.
Культурное пространство – это «пространство осуществления
социальных программ, целей и интересов, распространения идей и
взглядов, языка и традиций, верований и норм» [6, 19]. Очевидно, что
социальные сети выступают генератором определённых взглядов, норм,
морали, ценностных ориентаций. Однако какими характеристиками они
будут обладать – экстремистскими, несущими угрозы и вызовы или же
гуманистическими, направленными на обеспечение развития и
процветание общества, во многом зависит и от массовой доли
присутствия в интернете тех, кто транслирует их.
Появление социальных сетей и различных платформ онлайнобщения, повлияли на распространение идей и практик краудсорсинга –
метода «получения необходимых услуг, идей или информации
посредством обращения к большому числу различных групп людей, чаще
всего осуществляемого посредством сети Интернет». Краудсорсинг в
США и Европе уже занял прочные позиции в качестве базовых
инструментов деятельности гражданского общества и бизнеса, он все
чаще используется и для обеспечения разного рода безопасности:
дорожной, техногенной, экологической и так далее.

Рис.2 Популярность социальных сетей в Украине
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Так, например, новое приложение, разработанное компанией Vizsafe,
Inc. из Миддлтауна (США), позволяет полиции и общественности
совместно работать над материалами с места преступления. Бесплатное
приложение VizSAFE, доступное пользователям устройств на базе iOs и
Android, позволяет мгновенно передавать фото, видео и другую
информацию в полицию, причем, безопасно, конфиденциально и с
указанием GPS-координат.
В отечественном секторе краудсорсинга, как и в зарубежном, можно
условно выделить три направления: проекты, инициированные
коммерческими организациями для решения каких-либо бизнес-задач;
проекты,
созданные
общественностью;
проекты,
запущенные
государством.
Еще одним, набирающим обороты, инструментом безопасности
являются открытые образовательные платформы или Massive Open Online
Courses (массовые открытые онлайн курсы). Так называемые MOOCплатформы обладают огромным потенциалом для повышения уровня
эволюционного
развития
общества,
формирования
«личности
безопасного типа» и социальной ответственности как инструмента
безопасности. Они позволяют решать актуальные и наиболее острые
общественные государственные и мировые проблемы, развивать и
повышать эффективность взаимодействия власти и государства по
обеспечению безопасности. Образование является ключом к социальноэкономическому развитию государства и к его безопасности. Это один из
важных инструментов обеспечения безопасности, вызывающий
устойчивые позитивные изменения как внутри государства, так и за его
пределами.
Л.В. Сморгунов говорит о том, что сегодня трансформируется
«ракурс рассмотрения государства как агента политики: государство и его
институты признаются важными, но отнюдь не единственными
субъектами, участвующими в процессе принятия решений; в противовес
идее
независимости
государства
в
политике
утверждается
непосредственная связь государственных структур с другими
политическими факторами и необходимость обмена ресурсами между
ними» [7, 63].
Таким образом, актуальными в современном мире являются не
только вопросы, связанные с государственной и международной
безопасностью:
кибервойнами,
уязвимостью
информационной
национальной инфраструктуры, кибертерроризмом. Достаточно остро
стоит проблема безопасности человека и общества в связи с такими
угрозами, как неоправданное наблюдение за гражданами, незаконный
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сбор и хранение личных данных. Государство стремится ужесточить
информационную политику, выстроить технологическую защиту,
контролировать контент. В тоже время вопросы национальной
безопасности возможно решать, используя современные ИКТ,
работающие, прежде всего, в социокультурном поле.
Исследование современных информационных инструментов
показало, что в современном мире они рассеяны между множеством
разнообразных факторов, их координация не является результатом
«централизованного руководства», а возникает в процессе сетевого
взаимодействия отдельных элементов (людей, групп, государств и т.д.).
Поэтому важнейшим краеугольным элементом при этом должна быть
сетецентричность, которая становится откликом общества на вызовы
информационной эпохи.
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Йдеться про інформаційно-комунікаційні технології, сфери їх
застосування,
розкрито питання забезпечення особистої безпеки,
збереження особистих даних, демократичного контролю над діяльністю
держави в цих сферах. Наведено приклади комплексних підходів і
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альтернативних можливостей у забезпеченні безпеки в нових
інформаційно-технологічних умовах розвитку цивілізації.
Ключові слова: національна безпека, інформаційна безпека,
соціальні мережі, мережевий підхід, краудсорсінг, ІКТ, кібер безпека.
The article deals with information and communication technologies, the
scope, solved the issue of personal security, privacy and democratic control of
the state in these areas. Examples of integrated approaches and alternatives to
ensure safety in new information and technological conditions of civilization.
Keywords: national security, information security, social networking,
network approach, crowdsourcing, ICT, cyber security.
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ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЇХНЄ МІСЦЕ В
ТИПОЛОГІЇ КОНЦЕПЦІЙ Ф. УЕБСТЕРА
В статті аналізується стан теоретичної розробленості проблем
інформаційного суспільства в дослідженнях українських вчених та
обґрунтовується їхнє місце в типології концепції Ф.Уебстера.
Ключові слова: інформаційне суспільство, історіографія, українські
вчені, концепція.
В умовах стрімкого розвитку глобального процесу інформатизації,
для кожної сучасної країни важливо не лише створювати нормативноправову, економічну, соціокультурну та технічну основи для адаптації до
нових умов інформаційного суспільства, а й розробляти наукові концепції
з урахуванням своєї національної специфіки. Сьогодні у наукових колах
широко застосовується термін «інформаційне суспільство» для
позначення сучасних світоглядних, економічних, соціокультурних та
виробничих зрушень у суспільстві, пов’язаних з надактивним
використанням у всіх сферах суспільного життя комп’ютерних та
Інтернет технологій або процесами інформатизації.
Існує багата історіографічна традиція у вивченні різних аспектів
інформаційного суспільства. Можна констатувати існування принаймні
трьох наукових течій теорії інформаційного суспільства: японську,
американсько-західноєвропейську та російську.
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Зародження концепції інформаційного суспільства належить
японським вченим (Й. Масуда, Ю. Хаяши, М. Махлуп, Т. Сакайя,
Т. Умесао), які у 60-70 рр. ХХ століття вперше помітили та описали
соціально-економічні зміни під впливом стрімкого розвитку наукоємних
виробництв, зокрема комп’ютерних технологій.
Американські та західноєвропейські вчені (Д. Белл, З. Бжезинський,
Дж. Гелбрайт,
Е. Гідденс,
У. Дайзард,
Р. Дарендорф,
П. Друкер,
Ж. Еллюль, А. Етционі, Г. Кан, М. Кастельс, Р. Катц, Р. Коен,
Дж. Ліхтхайм, М. Макклюен, У. Мартін, К.Мей, К. Поппер, М. Порат,
Т. Стоуньєр, Е. Тоффлер, А. Турен, Л. Туроу, Ф. Уебстер, Ч. Хенді,
К. Ясперс) розвинули та поглибили вчення про інформаційне суспільство.
Неодноразово до цієї теми зверталися і вчені близького зарубіжжя:
Р.Ф. Абдеев, Т.П. Вороніна, К.К. Колін, В. Іноземцев, І.М. Курносов,
І.С. Мелюхін, Т.Л. Смолян, А.І. Ракітов, А.Д. Урсул та інші.
І хоча всі вчені підкреслювали значення інформаційного розвитку
суспільства як нової історичної віхи цивілізації, але досліджували явище
інформаційного суспільства у різних ракурсах. Так, британський вчений
Ф. Уебстер [14] поділяє усі концепції інформаційного суспільства на п'ять
типів: технологічні (Б. Гейтс, Я. Ейнджелл, М. Коннорс, Н. Негропонте,
Дж. Несбіт, Е. Тоффлер), економічні (Ч. Джоншер, Ф. Махлуп, М. Порат,
А. Турен та інші), пов'язані зі сферою зайнятості (Д. Белл, П. Дракер,
Ч. Лідбітер, Р. Райх, визначення «інформаційного суспільства», надане
Комісією ЄС у 1993 р.), просторові або географічні (І. Баррон,
М. Кастельс, Р. Курноу, Дж. Малген, Дж. Юррі та інші) та культурологічні
(Р. Варт, Ж. Бодрійяр, Дж. Ваттімо, Ж.-Ф. Ліотар, М. Постер та ін.). Інші
вчені також виділяють соціальні (Ж. Еллюль), управлінські (І.Нонака і
Х.Такеучі) концепції тощо. У результаті з’явилась безліч термінівсинонімів «інформаційного суспільства»: «комп’ютопія» (Й. Масуда),
"посткапіталістичне
суспільство"
(Д. Дарендорф,
П. Друкер),
«постбуржуазне
суспільство»
(Дж. Ліхтзайм),
«постцивілізаційне
суспільство» (К. Боулдінг), "постіндустріальне суспільство" (Д. Белл,
У. Мартін, Т. Стоуньєр), "постекономічне суспільство" (В. Іноземцев,
Т. Конн), «дигітальна або цифрова економіка» (Д. Тапскот ), «технотронне
суспільство» (3. Бжезінський), «електронне суспільство» (М. Макклюен),
"інтелектуальне суспільство", «інформаційна цивілізація» (Р.Ф. Абдєєв),
«інформаційна епоха» (М. Кастельс), «інфократія» (Т. Стоуньєр),
"кіберкомунізм" (Р. Барбрук; К. Мей), «електронний мутуалізум» (EMutualism) (Ч. Лідбітер, Б. Томпсон), «високотехнологічне суспільство»
(Ю.Г. Даник, О.О. Труш [5]), «суспільство мережевих структур»
(М. Кастельс), «постмодернізм» (Б. Турен, Б. Старт). Власне виникнення
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терміна «інформаційне суспільство» приписують кільком авторам:
Ю. Хаяши, Ф. Махлупу і Т. Умесао. В активний науковий обіг увів цей
термін американський дослідник-футуролог Е. Тоффлер.
Можна констатувати, що дослідження українських вчених
інформаційного
суспільства
зосереджуються
на
національній
проблематиці: адаптації України до нових інформаційних умов
(В.І. Гурковський [3]; Л.С. Вінарік [2]), місце інформаційного суспільства
України у глобальному інформаційному світі, захисту іміджу Української
держави в умовах інформаційної політики (В.І. Гурковський [4],
Є.А. Макаренко [10; 11; 12]), інформаційної безпеки країни (В.А. Ліпкан,
Ю.Є. Максименко, В.М. Желіховський [9], І. Стасюк, Ю.Г. Даник та
О.О. Труш [5]), специфіки державного управління (В.І. Гурковський [3; 4],
І.В. Арістова [1]), стану вітчизняних, міжнародних та європейських
нормативно-правових актів у сфері становлення інформаційного
суспільства в Україні та окресленню шляхів удосконалення розвитку
інформаційного суспільства в Україні (Ю.Є. Максименко [13]).
Предметом досліджень українських вчених були також явища
інформаційної культури (В.Ю. Степанов) та інформаційного права
(А.І. Марущак ).
Питанням та проблемам українського шляху до інформаційного
суспільства присвячена колективна монографія під загальною
редакцією А.В. Колодюка [8], де зібрані статті та наукові доповіді
провідних українських спеціалістів у галузі інформаційного
суспільства та інформаційної безпеки.
Питання теоретико-методологічних засад аналізу інформаційного
суспільства побіжно розглядались такими українськими вченими, як:
О. Голобуцький, О. Зернецька [7], А. Колодюк [8], Є. Макаренко [10; 11;
12], О. Шевчук та деякі інші. Одним з перших (2007 рік) у вітчизняній
науковій літературі про інформаційне суспільство є навчальний посібник
О.О. Маруховського [13], в якому він здійснює конструктивно-критичний
аналіз найбільш впливових концепцій інформаційного суспільства,
порівнює їх переваги та недоліки та виявляє нові тенденції формування.
Вчений також аналізу переваги та вади інформаційного суспільства
2008 року вийшла у світ монографія українського вченого
В.О. Даніл’яна [6], в якій розглянуті сутність поняття «інформаційне
суспільство» з позиції соціальної філософії, практичні моделі розвитку
інформаційного суспільства, його політико-правові, економічні та
соціокультурні основи, досліджено проблемне поле і перспективи
становлення та розвитку інформаційного суспільства в сучасній Україні.
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Близькою за проблематикою є стаття В.Ю. Степанова, в якій
інформаційне суспільство розглядається як категорія соціальної філософії.
Таким чином, можна стверджувати, що українське наукове надбання
з питань інформаційного суспільства перебуває на стадії свого
становлення, аспектуалізується національною (зокрема, правовою,
політико-державною) тематикою, розвиває теорію інформаційного
суспільства як категорії соціальної філософії. Тож типологія концепцій
інформаційного суспільства Ф. Уебстера потребує доповнення, наприклад,
такими видами, як: соціально-філософські, нормативно-правові,
національні.
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А.Н. Марченко

САМООТРЕЧЕНИЕ КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ
ОСНОВА ЖУРНАЛИСТА
В статье обобщаются теоретические предпосылки понимания
журналистики через мировоззренческую установку на самоотречение и
передачу «не-личного» мнения. Представлены результаты исследования
медиатекстов и опроса студентов, выявляющие самоотречение в
практике и образовании журналистов.
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Ключевые слова: понимание, мировоззрение,
теория журналистики, журналистское образование.

самоотречение,

Исследователи российской журналистики все чаще говорят о некой
черте, переход через которую может кардинально изменить медиасферу:
«информирование о текущих событиях и их разъяснение уступили место
открытой пропаганде идей, настойчивому, порой агрессивному
продвижению определенной точки зрения» [8]. Не редко звучат
предостережения: «в медиасфере наблюдается переход от ценностной
неустойчивости концептов к оценочной определенности и смысловой
ограниченности… язык непонимания предваряет реальные политические
конфликты» [7]. В этих условиях особую актуальность приобретают
философско-культурологические аспекты информационной деятельности,
в частности, вопросы мировоззрения журналистов [2]. Соответствующим
образом изменяются требования к образованию журналистов, входящих в
профессию во время общественной трансформации, которую сторонние
наблюдатели, западные исследователи емко называют становлением
«пост-пост-советской» России [10].
Многие медиасобытия, связанные со становлением новой России
или создающие внешние условия ее существования, крайне трудны для
журналистского понимания. В первую очередь, это – украинский майдан,
названный в соседней стране «Революцией Достоинства», присоединение
Крыма, кровопролитие в Донбассе, поиски внутренних и внешних врагов
России. Относительно этих событий невозможно установить истину,
доискаться, как оно было на самом деле, потому что их организаторы по
своей природе вне положены медиасфере, как пространству публичного
общения. А вот попытка журналистского познания этих событий не редко
угрожает загородить их ширмой медиа-событий. Журналистская наука и
образование стоят перед необходимостью без ущерба для журналистского
творчества и государственной безопасности снять это противоречие.
Одним из важных философско-культурологических аспектов этой
информационной проблемы является определение крепкой основы
мировоззрения журналиста, которой не может не быть. Мировоззрение
– «совокупность взглядов, оценок, принципов, определяющих самое
общее видение, понимание мира, места в нем человека» [1]. Узловым
компонентом мировоззрения журналиста мы предлагаем считать
самоотречение – сознательный отказ от личного мнения, ради выражения
«неличных» мнений и ценностей, то есть, обуславливающих
журналистское произведение, представлений социальной группы,
596

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття,
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 10-12 вересня 2015 року

начиная от власти, что наиболее распространено, до обобщенного
маленького человека.
На первый взгляд противоестественно отречься от своей точки
зрения, своего разума, чтобы стать рупором каких-то внешних по
отношению к личности сил. Но современный журналист вряд ли будет
спорить, что таково одно из основных условий редакционной работы,
отражение которой в свою очередь только и может быть основой научного
исследования. По нашему мнению, в общественно обусловленной
журналистике личностное начало и самоотречение тесно переплетены с
функциональным превосходством последнего. Так, следуя за
Г. В. Ф. Гегелем, современный философ А. С. Казенов отмечает, что
«журналист занят тем же делом, что и индивидуальный дух в науке:
понимает происходящее (единичные события) у него на глазах, но от
имени (или в интересах) общества (группы)» [4, 79].
Категории частного и общего определяют наиболее общие
представления о журналистике, а отношения журналиста и общества
многообразны. Их позитивная сторона может быть представлена
отношением индивидуального журналистского познания и творчества к
«общему благу» [9]. Традиционно эти отношения рассматриваются в
рассуждениях о публицистике: личное мнение журналиста может
являться сакральным прорывом к сокровенному и возвышенному
художественному знанию [6, 181], результатом непосредственно
связанного с наукой глубокого и точного анализа, или выражением
простой теплоты человеческой субъективности [5, 7, 12].
Другую сторону отношений личности журналиста с обществом
можно назвать негативной. Она характеризуется объективными и
субъективными факторами. К первым относится необходимость
подстраиваться к «кодовой системе, доступной широкой массовой
аудитории» [5, 9], обживаться среди алгоритмов и «стереотипов в области
идеологического
и
этического
моделирования»
[6,
181].
С. Г. Корконосенко в этом смысле говорит о журналистике
антропоморфной в своих заблуждениях. Среди субъективных факторов –
самодовольство и эгоцентризм прессы, которая, по словам
А. В. Шевченко, подменяет факты бытия коллективного субъекта на
субъективные факты. Согласимся с Л. П. Громовой, что «эти явления,
получившие в наше время обоснование в теоретических концепциях о
журналистике как о “четвертой власти”, о медиакратии, технологической
свободе и проч., ставят под угрозу базовые ценности предназначения
журналистики в служении обществу» [3, 160].
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Противоречия частного и общего – его философских оснований и
конкретных журналистских следствий –не может не быть.
Следовательно, при самом первом приближении мы увидим два
мировоззрения журналистов. Первое основано на способности или
потребности отказываться от личного мнения, иными словами, – на
самоотречении журналиста. Второе основано на потребности и
возможности выразить личное мнение, собственную систему ценностей.
Безусловно, есть и обратная сторона этой медали. «Самоотречение»
может быть обусловлено отсутствием личного мнения, самостоятельного
взгляда на факты, желанием не отклоняться от генеральной линии и
получать от этого всяческие блага. А желание высказаться может
включать в себя смелость претерпеть гонения со стороны сильных мира
сего, отказы в публикации, тощие гонорары, а также решимость
журналиста искать истину до конца.
И более того, в условиях легкости выведения и кажущейся
очевидности одних положений и понятий, всегда серьезно усложняются
другие, неразрывно связанные с первыми, но как бы попавшие в их тень.
В нашем случае, отходит на второй план целый спектр вопросов от самой
возможности личного мнения в массовой коммуникации до целей и
технологий разделения общества на группы.
Но для данных размышлений важно подчеркнуть теоретическую
всеобщность этого разделения: борьба и единство частного и общего
стягивают собою множество разнородных отношений в медиасфере и
влияют на их развитие. А индивидуальная оценка одной из двух
мировоззренческих ориентаций как истинно журналисткой – основа
непрекращающегося мировоззренческого конфликта.
По нашему мнению, которое вызвало интерес ученой аудитории на
двух
конференциях
в
Санкт-Петербургском
государственном
университете, – журналистское образование вкладывает студентам норму
самоотречения. От абитуриента до профессионала три ступени:
сосредоточенность сознания на себе и своих интересах; самоотречение; и,
наконец, развитие журналистского я – чистого стекла, пропускающего
как светлые, так и темные цвета «материнской» общественной жизни.
Чтобы
зафиксировать
самоотречение
в
журналистском
мировоззрении, мы использовали метод понимания журналистики с
помощью свободного эксперимента и опроса. Мы проанализировали
медиатексты на предмет выражения в журналистском и, для сравнения,
блогерском тексте либо личного, либо не личного мнения, а также
провели опрос студентов, чтобы выявить понимание и оценку обоих
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вариантов.
Закономерности
понимания
свидетельствовали
о
мировоззрении молодых журналистов.
Для выбора текстов была взята одна из важнейших для современной
России тем – Крым. В поисковых системах «ЯндексНовости» и
«ЯндексБлоги» были сделаны запросы «1 год возвращение Крыма в
Россию» и «1 год аннексия Крыма Россией». Из каждой выдачи были
отобраны первые десять текстов. Полученные 40 тестов представляли
альтернативные интерпретации присоединения Крыма, выраженные,
гипотетически, не личным мнением в журналистике и личным в блогах.
В журналистских текстах, полученных по запросу «возвращение
Крыма…», доминировало не личное мнение таких общностей какнарод,
регион, страна, население, выраженных через географические названия:
Россия, Крым, крымчане; названия политических институтов;
экономические и социологические понятия: отрасль, большинство,
меньшинство. Личное мнение журналиста выражалось всего в двух
материалах из десяти.
Из десяти «пророссийских» блогов – три исключительно
личностных поста, еще в трех личное мнение является одной из главных,
организующих текст составных частей, а из четырех оставшихся,
отражающих не личное мнение, – два являются перепечатками из СМИ.
Из социальных групп широкое представление в блогосфере, в отличие от
журналистики, получили военные: вежливые люди, спецназ ГРУ, военное
ведомство, ведомство Шойгу и ВСУ присутствуют в четырех текстах.
Большинство журналистских материалов про «аннексию Крыма»
отражало геополитические противоречия, в которых растворены мнения
социальных групп и общностей. Государства и блоки предстают как
коллективные субъекты, Россия, например, – это преимущественно
Москва, Кремль, Путин, с игнорированием народа, внутренних
социальных групп и противоречий.
Шесть из десяти «антироссийских» блогов – перепечатки из СМИ и
в этом качестве отражают не личное мнение: через экономическую
терминологию представлены руководство и бизнес-элита России, по
которым бьют санкции; распространены мнения западных политиков, не
подкрепленные мнениями социальных общностей меньшего масштаба.
Остальные тексты крайне личные, вплоть до нецензурной лексики и
оскорблений в адрес населения Крыма и России.
Анализ текстов обозначил искомое противостояние не личного и
личного мнения. СМИ и блоги занимают свои ниши, разграниченные как
тематически, так и методами творчества, разница между которыми может
корениться в разнородности мировоззрения авторов. Журналистика
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озвучивает то, что может быть озвучено от лица социальных групп и,
вследствие этой не-личной модальности, представляет преимущественно
общедоступные идейные алгоритмы и стереотипы. В случае с Крымом
это, с одной стороны, референдум, историческая преемственность и
народное единение, а с другой – нарушение международного права и
специфических моральных норм добрососедства. Блогеры, в отличие от
журналистов, говорят от своего лица и, таким образом, столбят за собой
право говорить как раз о том, чего нельзя высказать от лица общностей,
например, о роли российских военных в Крыму. Если это противостояние
экстраполировать исключительно на журналистику, то оно явится
выражением указанного непрекращающегося мировоззренческого
конфликта.
Для эксперимента и опроса среди студентов из описанных 40 текстов
было выбрано и напечатано на карточках 20 фрагментов, по пять из
каждой группы. В ходе свободного эксперимента студентам предлагалось
классифицировать карточки по произвольному основанию, сформировать
группы и написать их названия на конвертах. В номинации групп
фиксировались содержание и структура понимания. После сдачи
конвертов опрашиваемым сообщаласьметодика выборки фрагментов, а
затем в ходе опроса им предлагалось разделить тот же набор карточек на
две группы – фрагменты текстов СМИ и блогов.
Исследование проводилось на секции «Журналистика» молодежной
конференции «Ломоносов-2015» (Москва, МГУ), а также на I и III курсах
бакалавриата журналистики СПбГУ в апреле 2015 года. В опросе приняли
участие 26 человек, что позволяет говорить о пилотаже более крупного
исследования. Особый интерес в этом контексте представляет опрос
украинских студентов.
Ответы вносились в таблицу для поиска связей между названиями
групп фрагментов и отождествлением этих же фрагментов с
журналистикой или блогосферой. На основе этих связей фиксировались
закономерности
понимания
журналистики,
обнажающие
мировоззренческие установки.
Результаты пилотажа позволяют «от противного» сделать вывод, что
в студенческой среде существует понимание журналистики через
преставление не личного мнения. Так, не атрибутировались с
журналистикой те тексты, которые до этого помещались в группы,
содержащие в названиях слова-индикаторы личного мнения: личная
оценка, резко выраженная оценочность, нецензурная, экспрессивная,
Интернет лексика, комментарии, низкопробные блоги, устами блогера,
любитель, авторское присутствие, личные местоимения, определенно600
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личные предложения. Коэффициент корреляции Спирмана, рассчитанный
в программе IBM SPSS Statistics: r=-0,8; p<0,05. Более того, понимание
студентами-журналистами личной природы блогов коррелирует с
негативной оценкой соответствующих фрагментов: отсутствие
критической мысли, мусор, клише, гомофобия и шовинизм, злость,
тексты хейтеры1.
Экспликации понимания журналистики через не личное мнение как
таковое оказалась затруднительной в связи с герменевтическим кругом –
сложной зависимостью смысла целого и его частей [1]. Невозможно
выделить индикаторы не личного мнения (разные точки зрения, ссылки,
цитаты) из сферы журналистских терминов и понятий (издание,
критика, аналитика, информация), понимание которых в свою очередь
еще только предстоит определить.
В контексте общественно-политической ситуации в России и
российско-украинских отношений особенно актуально, что пилотаж
подтвердил возможность переноса матрицы противостояния журналистов
и блогеров на мировоззренческие конфликты в обществах. Не смотря на
то, что в рамках пилотажа студенты продемонстрировали в целом
одинаковое понимание журналистики с пророссийской и проукраинской
позицией, есть предпосылки полагать, что при увеличении масштаба
наблюдения проявится понимание антагонистических позиций,
интерпретированных опять-таки через отражение личного и не личного,
общего мнения.
Во-первых, неоднократно фиксировались индивидуальные модели
понимания «в пользу» распространенного мнения, выраженные в
смешении оснований классификации фрагментов: «Взгляд Запада на
ситуацию России и Украины. Нецензурная лексика», или в пристрастном
противопоставлении двух групп – «Положительное отношение к России,
акцент на отдельные элементы (дедуктивный метод создания оценки)»
и «Негативное отношение к России, не основанное на фактах, резко
выраженная оценочность». Справедливости ради заметим, в противовес
пониманию в чью-то пользу встречалась нигилистическая модель
понимания с ироничной и отрешенной номинацией всех без исключения
групп: «Слава России! Путину слава!»; «“Факты? нападений” (о
коварных происках Запада)»; «Разнокалиберная антироссийская
информационная артиллерия»; «Устами блогера…».
Во-вторых, в ходе свободного эксперимента проукраинские
журналистские тексты характеризовались российскими студентами с
использованием соответствующей терминологии и оценивались
нейтрально, но когда нужно было разделить карточки только на две
1
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группы, многие из этих фрагментов отправились в группу блогов, а
пророссийские СМИ, наоборот, упрочили позиции. Возможно,
распространенная точка зрения кажется не личной, а непопулярные
взгляды, напротив, кажутся субъективными, недостойными отнесения к
журналистике, не смотря даже на выраженность их объективных
оснований.
Говоря в целом, среди философско-культурологических аспектов
информационной деятельности – самоотречение– как компонент
мировоззрения и основание мировоззренческого конфликта журналистов,
дополняет и обогащает журналистскую науку, обладает объяснительным
потенциалом для процессов в медиасфере различных и даже
конфликтующих обществ, заслуживает дальнейшего изучения и
применения в педагогической деятельности.
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У статті узагальнюються теоретичні передумови розуміння
журналістики через світоглядну установку на самозречення і передачу
"не-особистої» думки. Представлено результати дослідження
медіатекстів і опитування студентів, що виявляють самозречення в
практиці та освіті журналістів.
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журналістики, журналістську освіту.
The article presents the theoretical background of understanding of
journalism as a self-denial and transferring of “non-personal” opinions.
Results of the media texts research and a survey of students, which
demonstrate self-denial in practice and journalism education, are presented.
Keywords: understanding, outlook, journalist self-denial, journalism
theory, journalism education.
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Албакуш Аймен

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:
МЕТАФОРА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Автор утверждает, что современные социальные институты
становятся реальностью виртуальной, а не социальной.
Ключевые слова: образ, симуляция, виртуализация общества.
Если экономический, политический, научный или иной успех больше
зависит от образов, чем от реальных поступков и вещей, если образ более
действенен, чем реальность, то можно сделать вывод, что социальные
институты - рынок, корпорация, государство, политические партии,
университет и т.д., перестают быть социальной реальностью и становятся
реальностью виртуальной. Социальные институты как совокупности
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норм, регулирующих взаимодействие людей в той или иной сфере
жизнедеятельности и превращающих это взаимодействие в систему
социальных ролей, на протяжении XIX и большей части XX в.
существовали автономно от индивидов, представляли собой "социальную
реальность": есть система норм, с которыми необходимо считаться, статус
индивида однозначно привязан к той или иной социальной роли предпринимателя,
работника,
партийного
лидера,
избирателя,
преподавателя, студента. Теперь же, когда следование нормам и
исполнение ролей может быть виртуальным, социальные институты,
теряя свою власть над индивидом, становятся образом, включаемым в
игру образов.
Институты виртуализируются. Их нынешнее существование вполне
адекватно описывается тремя характеристиками виртуальной реальности:
нематериальность воздействия, условность параметров, эфемерность.
Эффект следования институциональным нормам достигается за счет
образов - симуляций реальных вещей и поступков; образы стилизуются в
зависимости от того, как трактуется участниками взаимодействия
институциональная принадлежность ситуации взаимодействия; выбор (и
борьба за право выбора) институциональной принадлежности превращает
каждый отдельный институт в периодически "включаемую" и
"выключаемую" среду/контекст взаимодействия.
Институциональный строй общества симулируется, а не
ликвидируется, так как он, сохраняя атрибутику реальности, служит
своего рода виртуальной операционной средой, в которой удобно
создавать и транслировать образы, и которая открыта для входа/выхода. В
этом смысле современное общество похоже на операционную систему
Windows, которая сохраняет атрибутику реальности, симулируя на экране
монитора нажатие кнопок калькулятора или размещение карточек
каталога в ящике. Сохраняется образ тех вещей, от реального
использования как раз и избавляет применение компьютерной
технологии.
Виртуализируясь, общество не исчезает, но переопределяется.
Компьютерные технологии и, прежде всего технологии виртуальной
реальности, вызванные к жизни императивом рационализации общества,
оказались наиболее эффективным инструментарием его симуляции. И
теперь императив симуляции ведет к превращению компьютерных
технологий в инфраструктуру всякого человеческого действия и к
превращению логики виртуальной реальности в парадигмальную для
этого действия. Действует императив виртуализации, своего рода воля к
виртуальности, которая трансформирует все сферы жизнедеятельности,
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как они сложились в процессе модернизации. Таким образом,
определяется роль микропроцессорных технологий: они представляют
собой инфраструктуру развеществления/виртуализации общества.
Микропроцессорные
технологии
обеспечивают
свободу
входа/выхода как возможность для индивида уходить из-под сервисанадзора социальных институтов. В этом смысле телефакс, избавляющий
от сервиса-надзора такого социального института, как почта,
обеспечивает
"распочтовывание".
Ксерокс
и
принтер
"растипографирование",
видео
"раскинематографирование",
персональный компьютер - "разофисирование"... Но главное средство
развеществления - это Internet, интегрирующий все микропроцессорные
технологии в глобальную сеть, и именно концепция виртуализации
общества позволяет понять, почему Internet развивается так бурно. Сеть
позволяет избавить коммуникации от сервиса-надзора основных (и
любых)
социальных
институтов
и
расширяет
практику
неинституционализированных
взаимодействий.
Internet - это средство и среда существования без/вне общества, если
общество трактовать в традиционном для социальной теории ключе как
систему институтов. Общество как система, то есть как нормативная
структура, не функционирует в процессе коммуникаций, осуществляемых
через Internet. Справедливости ради следует сказать, что с
институциональной структурой Internet все же связан сложным образом.
Можно отметить четыре момента:
1) Internet как техническое средство реализует коммуникативные
функции социальных институтов. Именно Сеть обеспечивает
функционирование государственных и научных учреждений США на
протяжении примерно двух десятилетий после создания в самом начале
1970-х гг.;
2) Глобальным и историческим социокультурным феноменом Internet
стал
только
тогда,
когда
через
Сеть
хлынули
потоки
неинституционализированных,
неподконтрольных
обществу
коммуникаций;
3) Неинституциональность коммуникаций, осуществляемых в Internet,
служит причиной постоянных конфликтов, в основе которых уход
пользователей - хакеров, киберпанков и просто обывателей - из-под
сервиса-надзора социальных институтов.
4) В сети Internet традиционные социальные институты не могут
функционировать в виде нормативных структур, но они существуют в
Сети как образы, которые можно транслировать и которыми можно
манипулировать. Институциональность в Internet симулируется:
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коммуникациям придается образ институционализированных действий в
том случае, если этого требуют привычки и стандарты восприятия
партнеров по коммуникации.
Коммуникации, осуществляемые через Internet, не ориентированы на
институциональные и групповые нормы, направляющие деятельность
людей в их не сетевой жизни. Более того. Internet - среда развития
виртуальных сообществ, альтернативных реальному
обществу.
Активность индивидов, осуществляющих коммуникации через Internet,
их силы и время переориентируются с взаимодействий с реальными
друзьями, родственниками, коллегами, соседями на коммуникации своего
виртуального эго со столь же виртуальными партнерами. Общение через
Internet как раз и привлекательно обезличенностью, а еще более возможностью конструировать и трансформировать виртуальную
личность.
С одной стороны Internet дает свободу идентификации: виртуальное
имя, виртуальное тело, виртуальный статус, виртуальная психика,
виртуальные привычки, виртуальные достоинства и виртуальные пороки.
С другой стороны происходит "утрата" - отчуждение реального тела,
статуса и т.д. Internet - средство трансформации и личности как
индивидуальной характеристики, и личности как социокультурного и
исторического феномена. Здесь следует заметить, что личность новоевропейский социокультурный феномен. В современном смысле
слова личность еще пятьсот лет назад не существовала как общественное
явление, то есть была явлением весьма редким.
Такие атрибуты личности, как стабильная самоидентификация,
индивидуальный стиль исполнения социальных ролей ("творческая
индивидуальность") активными пользователями Internet утрачиваются;
сознательно или неосознанно ими формируется размытая или изменчивая
идентичность. Виртуализируется не только общество, но и порожденная
им личность.
Современное общество структурируется волей к виртуальности. Новые
неравенства возникают как следствия конкуренции образов-стилизаций.
Эти новые неравенства трансформируют привычную стратификационную
структуру. Тот, кто успешно манипулирует образами или просто вовлечен
в этот процесс, всегда приобретает относительно высокий социальный
статус и в собственных практиках следует императиву виртуализации
общества. Тот, чьи практики ориентированы на представление о
реальности общества, с большей вероятностью оказывается в нижних
слоях стратификационной пирамиды.
Использование аналитических метафор, производных от понятия
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"виртуальное", в том числе в социологической теории, безусловно, есть
одно из проявлений воли к виртуальности, борьбы стилизаций. Но этот
факт отнюдь не отменяет собственно теоретического значения концепции.
Следует признать, что метафора виртуальности отлично "схватывает", то
есть соединяет в одной модели новые социокультурные феномены:
постмодернизм, компьютеризацию, развитие сети Internet. Сила новой
аналитической метафоры обнаруживается при выявлении "разрыва"
между социально реальным и социально виртуальным. Вопрос о том,
является ли возникновение такого рода "разрывов" в разных сферах
общества признаком изменения общества, может дебатироваться. Но
наиболее влиятельные в конце XX в. социологические модели
общественных изменений - теории модернизации и глобализации - не
способны вполне учесть эти "разрывы". Именно эвристические
возможности концепции виртуализации общества делают ее
альтернативой теориям модернизации и глобализации и наводят на
вопрос о соотношении этих концепций.
Автор стверджує, що сучасні соціальні інститути стають
реальністю віртуальною, а не соціальною.
Ключові слова: образ, симуляція, віртуалізація суспільства.
The аuther argues that modern social institions become reality virtual
and not social
Keywords: image, simulation, virtualization society.
УДК 111:004.8

Алшикх Мохамед Абдуссалам Хабиб
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИМУЛЯЦИИ:
КИБЕРПРОТЕЗ ОБЩЕСТВА

Автор рассматривает замещение социальной реальности её
компьютерными симуляциями.
Ключевые слова: виртуальная реальность, компьютерные
симуляции.
Отказ от некритического восприятия модели информационного
общества с характерным для нее технологическим детерминизмом
открывает перспективу более адекватной интерпретации компьютерной
революции как одной из тенденций трансформации общества. В этой
перспективе принципиально важным оказывается тот факт, что
приоритетным в последние годы XX в. стало развитие не
информационных, а симуляционных технологий - технологий
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виртуальной реальности. В результате наращивания оперативной памяти
и быстродействия компьютеров, а также создания нового программного
обеспечения возникают не только качественно новые формы передачи и
обработки данных, но в первую очередь достигается все большее сходство
между работой на компьютере и управлением реальными объектами, а
также сходство коммуникаций в режиме online с общением в реальном
пространстве-времени. Настигающие одна другую волны так
называемых инноваций - процессоры 286-й, 386-й, 486-й, Pentium,
Pentium II, Pentium III, или операционные системы Windows 3.1, Windows
95, Windows 98, Windows 2000 - не вносят никаких принципиальных
изменений в функционирование персонального компьютера или сети
Internet. Но зато убийство монстра игроком в Doom или Quake и нажатие
кнопок на экране пользователем программы Word выглядит все более
реалистичным. Всякий раз прирост технического потенциала компьютера
расходуется в большей мере на совершенствование визуальных и
звуковых эффектов, чем на развитие функций. Эту тенденцию,
технологически
совершенно
парадоксальную,
можно
успешно
интерпретировать социологически.
Компьютеризация повседневной жизни вводит в обиход
виртуальную реальность в качестве компьютерных симуляций реальных
вещей и поступков. Важно, например, не только то, что теперь можно
совершать покупки с помощью компьютера, подключенного к узлу сети
Internet, но и то, что процесс покупки все чаще организуется как
посещение виртуального магазина. Если с помощью изощренной
компьютерной графики web-страница продавца симулирует расположение
товаров на витрине, их осмотр и обмен на плату в виде банкнот или чека,
то это следует трактовать не просто как перенос операции купли-продажи
из реального пространства в виртуальное, а как симуляцию
институциональной формы товарного обмена. Эта институци-ональная
форма превращает обмен из технической операции в род экономического
взаимодействия: в исполнение социальных ролей покупателя и продавца.
Обмен посредством сети Internet позволяет совершать обмен деньгами,
товарами и услугами без соблюдения этой институциональной формы.
Взаимодействие есть, но ему недостает привычной социальности,
общества как среды взаимодействия. Так, общество в традиционном его
понимании замещается киберпротезом - виртуальным магазином. С
помощью технологий виртуальной реальности воссоздается видимость
институциональности обмена. Обмен осуществляется как симуляция виртуальный аналог реального социального взаимодействия.
Киберпротезирование
институциональных
форм
является
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характерной особенностью и иных видов виртуального взаимодействия виртуальных сообществ (или, если угодно, тусовок), виртуальных
корпораций, виртуальных развлечений, виртуальных преступлений и
виртуального же отпущения грехов. Сегодня с помощью компьютера,
оснащенного модемом, можно обсуждать политиков, поп-звезд, погоду
или вести досужие беседы с виртуальными друзьями или соседями участниками chat'a, то есть открытой дискуссии в сети Internet. Можно
заработать деньги, принимая заказы на размещение рекламы на
виртуальных щитах - banner'ax, выиграть деньги в виртуальных казино
или украсть те же деньги, взломав виртуальные замки электронной
системы учета какого-нибудь банка. Обличить пороки и покаяться в
содеянном можно в виртуальных проповедях и исповедях в chat'ax на webстраницах, открываемых священниками в качестве виртуальных
приходов
Все перечисленные, а равно и не перечисленные взаимодействия
осуществляются как виртуальные аналоги реальных социальных
взаимодействий. При этом происходит замещение реального исполнения
социальных ролей симуляцией, создается образ реальных атрибутов
институциональности. Виртуальные сообщества/тусовки симулируют
непосредственность присутствия в общении и социальную близость
общающихся людей. Виртуальные корпорации симулируют процедуры
заключения контракта и существование организации как субъекта
хозяйственной
деятельности.
Виртуальное
казино
симулирует
соревнование партнеров по игре. Виртуальный взлом симулирует
нарушение прав собственности вкладчиков банка. Виртуальный приход
симулирует
воспитание
пастырем
смиренной
паствы.
Столь интенсивное в последние годы использование технологий
виртуальной реальности имеет социальный смысл - замещение
социальной реальности ее компьютерными симуляциями. Этот
социальный аспект развития компьютерных технологий явно превалирует
над
техническим
аспектом.
Именно
поэтому
наращивание
быстродействия процессора и объема оперативной памяти практически
без остатка конвертируется в совершенствование графики и звучания
компьютерных симуляций и не сопровождается ощутимыми
функциональными изменениями. Обнаружение социального смысла
развития технологий виртуальной реальности с необходимостью
приводит социологов к идее использовать понятие виртуальности для
объяснения общественных изменений.
Автор розглядає заміщення соціальної реальності її комп’ютерними
симуляціями.
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Ключові слова: віртуальна реальність, комп’ютерні симуляції.
The author considers the substitution of social reality by a computer
stimulations.
Keywords: substitution reality, computer stimulations.
УДК 329

Хуиюй Чжоу

ОСОБЕННОСТИ ПАРТИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В статье рассматриваются преимущества однопартийности
правительства Китая.
Ключевые слова: Коммунистическая партия Китая, адаптивность,
меритократия, законность, 12 ступеней.
Любое человеческое общество развивается в линейной прогрессии,
начиная с первобытнообщинного, рабовладельческого, феодального,
капиталистического, социалистического, и, наконец, коммунистического.
Рано или поздно, все человечество, независимо от культуры, языка, н
ациональности, будет на этом заключительном этапе социального развити
я. Но, прежде чем мы к этому подойдем, социализм должен одержать
победу в борьбе с капитализмом. К такому выводу пришел К.Маркс.
Существует и другая теория. Она также утверждает, что
человеческое общество развивается последовательно, двигаясь к
единственному результату. Во всех обществах, независимо от культуры:
будь то христианская, мусульманская, конфуцианская, должен быть
прогресс от традиционных форм, в которых любое объединение людей в
группы являются базовыми единицами до современных форм, в которых
все индивиды являются суверенными единицами, и все эти личности, по
определению, стремятся к одному – голосованию.
Так как они все рациональны, то если им дать право голоса, они,
безусловно, изберут справедливое правительство.
Рано или поздно электоральная демократия будет единственной
политической системой для всех стран и всех народов с рыночной
системой ведения хозяйства. Но прежде чем мы придём к изобилию
материальных благ, мы будем вовлечены в борьбу между добром и злом.
Будущее принадлежит тем, кто демократично развивается и
несет
миссию распространения этой идеи по всему миру, порою с применением
силы, как это случилось в Ливии и Ираке. По данным "Фридом Хаус",
число демократических стран возросло с 45 в 1970 году до 115 в 2010
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году. В последние 20 лет западные элиты неутомимо работают над
навязыванием этого проекта всему миру.
Несколько партий борются за политическую власть. Голосование –
это единственный путь к спасению многострадального развивающегося
мира. Те, кто реализует этот проект, обречены на успех. Те, кто не
следуют ему, обречены на провал.
А вот исторические факты. Всего за 30 лет Китай из одной из самых
бедных аграрных стран в мире стал страной со второй по величине
экономикой. 650 миллионов человек избавились от бедности, но при этом
в Китае нет избирательной системы.
Китай является однопартийным государством, которым управляет
коммунистиче-ская партия. Она указывает народу путь дальнейшего
развития. Исходя из этого делаются выводы о доминирующем влиянии
политической теории. Такая система называется западными политологами
операционно-твердой, закрытой и морально нелегитимной.
Но эти предположения не верны. Адаптивность, меритократия и
законность – основные характеристики китайской однопартийной
системы.
Большинство политологов расскажет нам о том, что однопартийная
система является по своей сути неспособной к самокоррекции. Это не
будет длиться долго, потому что она не может адаптироваться. А вот
факты. Через 64 года существования партии КПК руководит крупнейшей
страной в мире. Под её руководством совершены грандиозные перемены:
от радикальной земельной коллективизации к «большому скачку», от
приватизации сельхозугодий к культурной революции, от рыночных
реформ Дэн Сяопина к гигантскому политическому шагу его преемника
Цзян Цзэминья по открытию частного предпринимательства среди члено
в партии, что невозможно было представить во время правления Мао Дзе
дуна. Такая модернизация партии проходила довольно драматично.
Новые правила вводятся для коррекции выявленных дисфункций.
Например, сроки полномочий. Политические лидеры сохраняли свои
позиции до конца жизни, и они использовали их, чтобы аккумулировать
власть и увековечить свои права. Мао был отцом современного Китая, но
установленные им правила привели к катастрофическим ошибкам.
Поэтому партия установила сроки полномочий Генерального секретаря
КПК до 68-70 лет.
Второе предположение заключается в том, что в однопартийном госуд
арстве власть сосредотачивается в руках немногих, что приводит к
коррупции. Это является серьезной проблемой. Но давайте посмотрим на
более широкий контекст.
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КПК является одним из самых меритократических политических
институтов в современном мире.
Политбюро – крупнейший управляющий орган Китая, имеет в своем
составе 25 членов. В настоящее время только 3 из них имеют
аристократическое происхождение. Остальные 22, в том числе Премьерминистр,
из
среды
простых
людей.
В
Центральном
Комитете около 300 членов, большинство которых вышли из бедных и
средних слоев населения. Сравните это с правящей элитой в развитых и
развивающихся странах.
Нигде нет такого демократического правительство, как в Китае.
Как это могло быть возможно в системе, управляемой одной партией?
Мы новый влиятельный политический институт, мало известный
европейцам:
Организационный
отдел
Центрального
комитета
Коммунистической партии Китая работает как гигантский человеческий
ресурс, чему могли бы позавидовать даже самые успешные корпорации.
Он управляет вращением пирамиды из трех компонентов:
гражданских служб, государственных предприятий и общественных
организаций. Орготдел нанимает выпускников колледжей на позиции
начального уровня по всем трем направлениям. Карьерный
рост
выпускника предполагает 12 ступеней, каждую из которых проходят за
4 года.
Спектр позиций очень широк: от управления здравоохранением
в
деревне до менеджера компании за границей. Один раз в год
Департамент проверяет их деятельность: берут интервью у начальников,
подчиненных, проводят опросы общественного мнения. Затем
поощряют победителей повышением по службе.
Кадры могут проходить все этапы карьерной лестницы по вертикали
от уровня KEYUAN до уровня Политбюро. Так выглядела
конкурентоспособная система управления в 2012 году: на 10-9 уровнях
работали на около 1000000 человек, а на на 8-7 — 600000, на
6-5 —
40000, на 4-3 – 2000, на 2-1 – 300. Эти 300 лучших из лучших и
составляют Центральный Комитет КПК.
Процесс занимает два-три
десятилетия.
Существует
ли
протекционизм? Да, конечно. Но главным являются заслуги
талантливого чиновника. По сути, Орготдел ЦК КПК управляет и
модернизирует многовековую систему управления в Китае.
Например, новый Президент Китая Си Цзиньпин, являясь
сыном
бывшего лидера Китая, прошёл за 30 лет все уровни руководителя от
управляющего сельхозбригадой до мэра крупнейших городов страны.
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Такая система руководства позволила Китаю за несколько
десятилетий превратиться из отсталого государства со средней
продолжительностью жизни 41 год, во вторую в мире по величине
экономики промышленную державу.
У статті розглядаються переваги однопартійності уряду Китаю.
Ключові слова: Комуністична партія Китаю, адаптивність,
меритократія, законність, 12 ступеней.
In the article advantages of one-party membership the government of
China are considered.
Keywords: Communist party of China, adaptability, meritocracy, legality,
12 steps.
УДК 111:331.1

К. Прилуцкий

СОЦИАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РЕГУЛИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
С
позиции
аксиологического
подхода
рассматривается
взаимодействие человека и организации в контексте корреляции
профессионально-ценностного
и
социально
ролевого
аспектов
профессиональной деятельности.
Ключевые
слова:
социально-ценностный
потенциал,
профессиональная деятельность, коммуникативные процессы.
Обеспечение эффективности деятельности производственного
коллектива – один из важнейших социально-ценностных векторов
управления организацией. Отсутствие стабильности функционирования
коллектива грозит его деструкцией. Трудовой коллектив отличается от
других общностей высокой степенью совпадения личных целей его
членов с общими целями и внутренними ценностями данной трудовой
организации. Создание трудового коллектива – результат особой,
сложной, целенаправленной деятельности, осуществляемой службой
управления персоналом предприятия, а при ее отсутствии – руководящим
составом организации.
Основу регулирования социальных процессов составляет трудовое
поведение людей в коллективе, которое определяется внутренними и
внешними побудительными силами. Внутренние побудительные силы –
это потребности, интересы, ценности, мотивы, которые в совокупности
представляют собой структуру сложного процесса мотивации –
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побуждения себя и других членов организации к деятельности для
достижения личных целей и целей трудового коллектива.
Внешние побудительные силы – это стимулы, санкции, используемые
с целью склонить человека к определенному трудовому поведению.
Важно четко представлять, на какое место в организации претендует
человек, какие роли он может и готов выполнять и какую роль ему
собирается предложить организация. Часто именно несоответствие этой
роли возможностям человека является основой конфликта между ним и
организационным окружением.
Регулирование соответствия роли и места человека в организации
происходит при его вхождении в организацию, в процессе обучения и в
процессе взаимодействия с ним в ходе трудовой деятельности. В процессе
вхождения работника в организационное окружение организация должна
решать три задачи: разрубить старые поведенческие стереотипы;
заинтересовать его работой в организации; сориентировать сотрудника на
актуальные в данном коллективе ценности и новые нормы поведения в
условиях его профессиональной деятельности.
Взаимодействие человека и организации предполагает корреляцию
профессионально-ценностного и социально ролевого аспекта. С одной
стороны, это роль человека в коллективе, т.е. связь его деятельности с
целями и задачами организации, содержание его работы и способы ее
выполнения, с другой – это готовность человека осознанно выполнять
свою роль, что приведет к получению положительного результата не
обязательно материального характера и принесет ему удовлетворение.
Важную роль в регулировании социальных отношений и процессов в
организации выполняют групповые нормы, которые направлены на
достижение цели и задач организации, поощрение поведения работников,
и санкции, побуждающие членов группы соблюдать групповые нормы и
действовать
в
рамках
социально-ценностных
координат
профессиональной деятельности.
З позиції аксіологічного підходу розглядається взаємодія людини і
організації в контексті кореляції професійно-ціннісного та соціально
рольового аспектів професійної діяльності.
Ключові слова: соціально-ціннісний потенціал, професійна
діяльність, комунікативні процеси.
From the perspective of axiological approach the interaction of man and
the organization in the context of the correlation of professional valuable role
and social aspects of the profession.
Keywords: socio-value potential, professional activity, communicative
processes.
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37. Жигадло Бартош – аспірант Вроцлавського політехнічного
університету (Польща)
38. Збанацька Оксана Миколаївна – канд. іст. наук, доцент каф.
документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності інституту
менеджменту НАКККіМ (Україна, Київ)
39. Звєрєва Катерина Анатоліївна – канд. філол. наук, доцент, зав. каф.
журналістики та видавничої справи Тамбовського державного
університету ім. Г. Р. Державіна (Росія)
40. Зінченко Олена Сергіївна – канд. філол. наук, доцент каф. іноземних
мов Одеської національної академії харчових технологій (Україна)
41. Зукіна Людмила Борисівна – канд. філол. наук, доцент, зав. каф.
іноземних мов Одеської національної академії харчових технологій
(Україна)
42. Іванова Олена Валентинівна – асистент каф. української та
російської мов інституту підготовки іноземних громадян Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
43. Іванюк Катерина
– спеціаліст з документознавства та
інформаційної діяльності (Україна, Одеса)

617

44. Казак Алла Едмаївна – асистент каф. української та російської мов
інституту підготовки іноземних громадян Одеського національного
політехнічного університету (Україна)
45. Казека Сергій – студент 5-го курсу Маріупольського державного
університету,
спеціальність “Документознавство та інформаційна
діяльність” (Україна)
46. Караберова Зоя – магістр Маріупольського державного університету,
(Україна)
47. Карлінг Ірина – магістрантка 5-го курсу Одеського національного
політехнічного університету, спеціальність “Документознавство та
інформаційна діяльність” (Україна)
48. Кірова Олена – студентка Маріупольського державного університету
(Україна)
49. Коваленко Олена Анатоліївна – канд. філол. наук, доцент, проректор
з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи Одеського
державного аграрного університету (Україна)
50. Колодіна Лариса Степанівна – канд. філол. наук, доцент кафедри
документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Державного
університету телекомунікацій (Україна, Київ)
51. Коляда Святослав Ігорович – аспірант кафедри філософії та
методології науки Одеського національного політехнічного університету
(Україна)
52. Коляда-Березовська Тетяна Федорівна – канд. філол. наук, доцент
каф. документознавства та інформаційної діяльності Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
53. Комерзан Людмила Іванівна – аспірантка каф. документознавства та
інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного
університету (Україна)
54. Компанієць Ірина – студентка 3-го курсу Одеського національного
політехнічного університету, спеціальність “Документознавство та
інформаційна діяльність” (Україна)
55. Костенко Марина Степанівна – викладач каф. документальних
комунікацій Рівненського державного гуманітарного університету
(Україна)
56. Кравець Інна Вікторівна – викладач каф. українознавства Одеського
національного морського університету (Україна)
57. Кравченко Марк Федорович – ст. викладач інституту підготовки
іноземних
громадян
Одеського
національного
політехнічного
університету (Україна)
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58. Кубко Валентина Петрівна – канд. філос. наук, доцент каф.
документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного
політехнічного університету (Україна)
59. Кудлай В’ячеслав Олегович – канд. наук із соціальних комунікацій,
ст.викл.
кафедри
культурології
та
інформаційної
діяльності
Маріупольського державного університету (Україна)
60. Курова Галина Іванівна – каф. української та російської мов
інституту підготовки іноземних громадян Одеського національного
політехнічного університету (Україна)
61. Курченко Тетяна Євгенівна – канд. істор. наук, доцент кафедри
історії та документознавства Національного авіаційного університету
(Україна, Київ)
62. Кутузова Ніна Григорівна – канд. істор. наук, доцент каф.
правознавства Одеського національного політехнічного університету
(Україна)
63. Куц Ганна Миколаївна – викладач, аспірантка 2-го року навчання
Південно-Російського інституту управління (Росія, Ростов-на-Дону)
64. Лавренюк Віолетта Василівна – канд. філол. наук, доц. каф.
документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного
політехнічного університету (Україна)
65. Литвин Юлія – студентка 2-го курсу Маріупольського державного
університету (Україна)
66. Литвинська Світлана Віталіївна – канд. філол. наук, доцент каф.
історії та документознавства гуманітарного інституту Національного
авіаційного університету (Україна, Київ)
67. Лишневська Тетяна Валентинівна – ст. викладач каф. української та
російської мов інституту підготовки іноземних громадян Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
68. Левченко Віктор Леонідович – доцент каф. філософії та методології
науки Одеського національного політехнічного університету (Україна)
69. Лугова Тетяна Анатоліївна - канд. мистецтвознавства, доцент каф.
документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного
політехнічного університету (Україна)
70. Мадарьяга Нерея – PhD-доктор філософії, заст. декана
гуманітарного факультету, професор кафедри класичного навчання
Університету Країни Басків (Іспанія)
71. Марараш Маріана – студентка 4-го курсу Одеського національного
політехнічного університету, спеціальність “Документознавство та
інформаційна діяльність” (Україна)
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72. Мартенчук Марина Дмитрівна – канд. пед. наук, викладач
Одеського вищого професійного училища сфери послуг Національного
університету “Одеська юридична академія” (Україна)
73. Марченко Олександр Миколайович – аспірант, менеджер наукового
відділу інституту “Вища школа журналістики і масових комунікацій”
Санкт-Петербурзького державного університету (Росія)
74. Марченко Анастасія –
студентка 3-го курсу Одеського
національного
політехнічного
університету,
спеціальність
“Документознавство та інформаційна діяльність” (Україна)
75. Масі Наталя Іванівна – ст. викладач, здобувач каф.
документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного
політехнічного університету (Україна)
76. Мелюс Аліна – студентка Маріупольського державного університету
(Україна)
77. Мельник Ірина Юріївна – канд. тех. наук, доцент, декан
Дніпропетровського факультету КНУКІМ (Україна)
78. Мельник Світлана Михайлівна — канд. філол. наук, ст. викладач каф.
документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного
політехнічного університету (Україна)
79. Мельник Сергій Петрович – канд. наук із соціальних комунікацій,
доцент каф. документознавства та інформаційної діяльності Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
80. Михайлюк Олександр Володимирович – доктор істор. наук, професор,
зав. каф. документознавства та інформацінйої діяльності Національної
металургійної академії України (Україна, Дніпропетровськ)
81. Мількович Ольга
– магістрантка Одеського національного
університету ім. І. І. Мечникова (Україна)
82. Непипенко Людмила Павлівна – канд. істор. наук, доцент каф.
соціальних та правових дисциплін Національної академії Національної
гвардії України (Україна, Харків)
83. Нестеренко Галина Олегівна – доктор філос. наук, професор каф.
інновацій та інформаційної діяльності в освіті, директор Науководослідного центру розвитку компетенцій викладачів ВНЗ Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ)
84. Ополєв Віктор Тимофійович – канд. філос. наук, доцент Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
85. Отрох Наталія Володимирівна – канд. істор. наук, доцент кафедри
інновацій та інформаційної діяльності в освіті Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ)
86. Палеха Юрій Іванович – канд. істор. наук, професор, зав. каф.
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документознавства
та
інформаційно-аналітичної
діяльності
Європейського університету (Україна, Київ)
87. Панькевич
Олена
Олександрівна
–
ст.
викладач
каф.документознавства та інформаційної діяльності Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
88. Печкурова Лариса Віталіївна – ст. викладач каф. української і
російської мов Інституту підготовки іноземних громадян Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
89. Прилуцька Алла Євгенівна – канд. філос. наук, зав. каф.
документознавства та української мови Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» (Україна, Харків)
90. Прилуцький Кирило – аспірант
каф. політології і права
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«ХАІ» (Україна, Харків)
91. Прісовська Галина Євгенівна – канд. філол. наук, доц, зав. каф.
лінгводидактики Одеського національного політехнічного університету
(Україна)
92. Прокопенко Лілія Сергіївна – канд. істор. наук, доцент каф. реклами
та зв’язків з громадськістю Київського університету імені Бориса
Грінченка (Україна)
93. Проніна Людмила Миколаївна – асистент каф. української і
російської мов інституту підготовки іноземних громадян Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
94. Пустовських Дар’я – студентка Маріупольського державного
університету (Україна)
95. Резванова Владислава – магістрантка Одеського національного
політехнічного університету, спеціальність “Документознавство та
інформаційна діяльність” (Україна)
96. Рибак Валентина Іванівна – практичний психолог Дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) №382 «Джерельце» Харківської міської
ради (Україна)
97. Рибка Наталя Миколаївна – канд. філос. наук, доцент каф. філософії
та методології наук Одеського національного політехнічного
університету (Україна)
98. Рокітянська Вікторія – студентка Полтавського національного
технічного університету ім. Юрія Кондратюка (Україна)
99. Романова Ольга Клавдіївна – канд. філол. наук, доцент, зав. каф.
української та російської мов інституту підготовки іноземних громадян
Одеського національного політехнічного університету (Україна)
100. Савик Яна – студентка Полтавського національного технічного
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університету ім. Юрія Кондратюка (Україна)
101. Савченко Сергій Володимирович – канд. істор. наук, доцент каф.
документознавства
та
інформацінйої
діяльності
Національної
металургійної академії України (Україна, Дніпропетровськ)
102. Сараніна Юлія – бакалавр Одеського національного університету
ім. І. І. Мечникова (Україна)
103. Сивак Оксана Анатоліївна – канд. пед. наук, ст. викладач каф.
культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного
університету (Україна)
104. Сілкова Галина Василівна – канд. пед. наук, доцент, зав. каф.
документальних комунікацій Рівненського державного гуманітарного
університету (Україна)
105. Сілютіна Ірина Миколаївна – канд. пед. наук, доцент, в.о. зав. каф.
філософії культури та культурології Східноукраїнського національного
університету ім. В. Даля (Україна, Сєвєродонецьк)
106. Сікорська Вікторія Юріївна – канд. філол. наук, доцент
документознавства
та
інформаційної
діяльності
Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
107. Семенюк Любов Михайлівна – асистент каф. української та
російської мов інституту підготовки іноземних громадян Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
108. Слободяник Михайло Семенович – доктор історичних наук,
професор, зав. кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної
діяльності інституту менеджмента НАКККіМ (Україна, Київ)
109. Слободяник Даніїл Михайлович – аспірант Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв (Україна, Київ)
110. Спрінсян Василь Георгійович – канд. мистецтвозн., доцент, зав. каф.
документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного
політехнічного університету (Україна)
111. Стецура Ірина – студентка 2-го курсу інституту промислових
технологій, дизайну та менеджменту Одеського національного
політехнічного університету, спеціальність “Метрологія та інформаційновимірювальні технології” (Україна)
112. Татакі Дмитро Дмитрович – ст. викладач каф. правознавства
Одеського національного політехнічного університету (Україна)
113. Татакі Олена Олегівна – ст. викладач каф. документознавства та
інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного
університету (Україна)
114. Тімотіна Дар’я – студентка Маріупольського державного
університету (Україна)
622

115. Ткаченко Ольга – студентка 2-го курсу Одеського національного
політехнічного університету, спеціальність “Документознавство та
інформаційна діяльність” (Україна)
116. Тумбрукакі Наталія Володимирівна – асистент каф. української та
російської мов інституту підготовки іноземних громадян Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
117. Тюрменко Ірина Іванівна – доктор істор. наук, професор, зав. каф.
історії та документознавста гуманітарного інституту Національного
авіаційного університету (Україна, Київ)
118. Ус Раїса Іванівна – ст. викладач каф. української та російської мов
інституту підготовки іноземних громадян Одеського національного
політехнічного університету (Україна)
119. Філіпова Людмила Яківна – доктор пед. наук, професор, декан
факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії
культури (Україна)
120. Філіппова Наталя Павлівна – аспірантка Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв (Україна, Київ)
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політехнічного університету, спеціальність “Документознавство та
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безпеки
інформаційних
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Наукове видання

Інформаційна освіта
та професійно-комунікативні технології
ХХІ століття
МАТЕРІАЛИ
VIII Міжнародної науково-практичної конференції

Коректори — Бірюкова Т.Л., Коляда-Березовська Т.Ф.
Технічний супровід — Татакі О.О.
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