ЗМІСТ

ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
АНАЛІТИКА, ДЕФІНІЦІЇ, ІННОВАЦІЇ
Л.Я. Філіпова
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ.............................................................................................................14
М.С. Слободяник
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ
ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ......................................................................................19
В.Г. Спрінсян
ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ.................................................................................................22
A. Abrosimova, T. Bіryukova
INTERCONNECTIONS INFORMATION LOGISTICS, INFORMATION
ANALYSTS AND WORKFLOW MANAGEMENT FROM EXPERIENCE
OF U.S. .................................................................................................................30
Т.Г. Боряк
CУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕЖЕМЕНТУ В США
(ЗА ДАНИМИ ПУБЛІКАЦІЙ ЖУРНАЛУ “ІНФОРМАЦІЙНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ”)................................................................................................33
Т.А. Лугова, Я.О. Кліменко, О.Є. Акімов
ДОКУМЕНТЫ ООН О ГЕНДЕРЕ КАК СОЦИОКОММУНИКАТИВНЫЙ
ФАКТОР НОРМОТВОРЧЕСКИХ И ЗАКОНОТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
В УКРАИНЕ..........................................................................................................45
В.В. Добровольська
КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
В КОНТЕКСТІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ......................53
О.М. Збанацька
НОВИЙ СТАНДАРТ ДСТУ 3582:2013 «ІНФОРМАЦІЯ ТА
ДОКУМЕНТАЦІЯ. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС. СКОРОЧЕННЯ СЛІВ
І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
ТА ПРАВИЛА»......................................................................................................57
О.В Дроздова
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.......64
5

Т.Ф. Коляда-Березовська, М.С. Гончарук, Н.О. Подмазко
ДОКУМЕНТНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В АЛГОРИТМІЧНОМУ АСПЕКТІ .................................................................66
Т.Л. Бірюкова, Н.П. Корольчук
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ.......................................72
В.А. Каптур
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ ФІЛЬТРАЦІЇ КОНТЕНТУ
В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ........................................................79
Т.В. Зварич
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ — УСПІШНИЙ РОЗВИТОК
ВУЗІВСЬКИХ БІБЛІОТЕК..................................................................................83
Л.Є. Ященко, К.Ю. Ткаченко
РОЗРОБКА УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО АЛГОРИТМУ ПРОВЕДЕННЯ
АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ................................................................................................86
О.О. Баюш
СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР
ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ..................................................................................90
О.О. Вдовіна
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДІЛОВОДСТВА
СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ......................92
А.М. Зоряна
ПЕРЕКЛАД ЯК ОБ’ЄКТ ДОКУМЕНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ...........................................................................97
К.О. Ніколаєнко, М.Г. Якубовська
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБЕРІГАННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ..............99
Ю.М. Чічіпан
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.................................................................................106
Н.В. Пархоменко
ДОКУМЕНТУВАННЯ ВИДАВАННЯ ВКЛАДІВ.
РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БАНК. XVIII СТОЛІТТЯ...............................109
6

Д.М. Тімашова
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА СИСТЕМА
В ДОКУМЕНТАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ...............................................113
М.Ю. Ткаченко
ДОКУМЕНТАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА
ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ...................................................117
В.Ю. Сікорська, Н.М. Юсупова
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ................................................................................................120
О.О. Панькевич, Н.О. Штогріна
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
СУСПІЛЬСТВА...................................................................................................123

КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
А.А.Тертычный
РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ САЙТЫ РУНЕТА:
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ.....................................................................................127
В.В. Хорольский
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА В США И РФ: МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ИГРЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 2012 ГОДА)..............139
В.В. Горбань
РЕКЛАМНЫЙ ДИСКУРС КАК ПОЛЕ КРЕАТИВА......................................141
І.Ю. Мельник
ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННИХ МЕРЕЖ ЯК ІННОВАЦІЙНИХ
КАНАЛІВ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ...................................................144
Е.А. Зверева
«СТРАТЕГИЯ ЦИФРЫ» И «СТРАТЕГИЯ БУМАГИ»
В ЖУРНАЛЬНОМ БИЗНЕСЕ:
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ...........................148
Л.С. Прокопенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ КОМУНІКАЦІЇ:
МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ...............................................................................158
7

С.П. Мельник, В. Вражитор
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
(на примере киноэкранной коммуникации).....................................................160
В.В. Горбань, М.А. Шибаева
ФРАЗЕОЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ......................................................168
Н.Г. Кутузова
КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ...........................................................179
А.Е. Носкова
О СТРУКТУРЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ........................181
С.П. Мельник, І. Компанієць
СПЕЦИФІКА ПРИКЛАДНОГО АСПЕКТУ
МІФОЛОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.....................................................................187
І.М. Чістякова
РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРАВОВІ ПИТАННЯ........................................193
О.О. Татакі
КОМУНІКАТИВНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ
ОРГАНІЗАЦІЇ......................................................................................................197
Т.А. Волошина, М.Г. Якубовська
ВЕРБАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ РЕКЛАМНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ЯК
ЧИННИК ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ.....................................................200
А.Ю. Горчева
КРАУДСОРСИНГ — ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
PR-КОММУНИКАЦИЙ.....................................................................................206
Д.А. Довбенко
РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ФОРМИРОВАНИИ СТИЛЯ ЖИЗНИ
МОЛОДЁЖИ.......................................................................................................211
В.В. Резванова, С.М. Мельник
РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ................214
8

Л.В. Прокопович
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАРОДИЯ В ДИСКУРСЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ...........................................................................................221
М.Ю. Малькевич
ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В РЕКЛАМЕ...................................................227
В.В. Лавренюк, С.С. Шпірна
МИСТЕЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ БЕСІДИ.........................................231
І.В. Рябець
КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗВЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ......................236

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Н.Р. Барабанова, С.Г. Антощук, Ю.А. Грушевская
МЕТОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ.........................................................................................240
Л.В. Політіко, М.Г. Якубовська
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ (НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)....................................................................243
А.П. Захарченко
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ БЛОГІВ
У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН З ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ...................250
А.Э. Казак, Л.М. Семенюк
ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ...........................................257
О.Д. Гладун
ІНФОГРАФІКА У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ПАРАДИГМИ......................................................................................................261
С.А. Березовский
КЛИАРАТИВНО-КОГНИТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ
МЕГАПОЛИСОВ................................................................................................265
В.О. Мирошниченко
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА...................................................................268
9

О.О. Панькевич
ВИКОРИСТАННЯ НЕПРЯМОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
В СУЧАСНІЙ ОСВІТНІЙ ПАРАДИГМІ ЯК ОПОСЕРЕДКОВАНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ.....................................................276
С.М. Шевченко
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ
ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ .........................................................................................280
Н.Л. Баранова, Е.В. Иванова
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ...................................................................................282
О.Д. Трегуб
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОБЛЕМНОМУ НАВЧАННІ...........................................287
С.О. Чуканова
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА
ТА ІНФОРМОЛОГІЇ У ВНЗ США....................................................................294
О.П. Василенко
РОЗВИТОК УМІНЬ ВИЯВЛЯТИ НЕГАТИВНІ ПРОЯВИ І
НФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СУЧАСНОГО
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ................297
Тьен Т.К. Нгуен
РАСПОЗНАВАНИЕ ТЕКСТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ
СЛОЖНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ СЦЕН С ПОМОЩЬЮ СВЁРТОЧНЫХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ.......................................................................................300
Н.С. Бовтрук
ПЛАНШЕТНИЙ КОМП’ЮТЕР ЯК ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ...........................306
О.С. Андрєєва
ДО ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У СФЕРІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ.....................................................314
Т.В. Лишневская
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ..................................................317
10

Д. В. Борисенко
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ КОМУНІКАТИВНИХ
КОМПЛЕКСІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВУЗІВСЬКОГО
НАВЧАННЯ ......................................................................................................319

ЛІНГВІСТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗА ФАХОМ
Г.И. Курова, О.К. Романова
ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПО РКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ............................................................332
Л.М. Торшина
ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ МОРСКИХ
ЮРИСТОВ С ПОМОЩЬЮ ПОСОБИЯ СЛОВАРНОГО ТИПА .................342
І.В. Шевчук
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО СТАВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ
ВИЩИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ...........................................................................................348
Т.Б. Маслова
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ФУНКЦІОНАЛЬНО-МОВЛЕННЄВИХ ФОРМ
АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ...............................................355
С.Л. Брайченко
ДО ЕТИМОЛОГІЇ ГІДРОНІМА ЧОРНЕ МОРЕ.............................................371
В.Ю. Сікорська
ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ.......................................................373
О.В. Павленко
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
НАПИСАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ТЕХНІЧНОЇ
ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ...............................................................................379
В.В. Лавренюк
ГРАМОТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА
ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА................................................389
Ю.Ю. Мірошніченко, С.В. Аверіна
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ
У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ
ДІЯЛЬНОСТІ ..........................................................................................403
11

Л.В. Печкурова, Р.И. Ус
МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
РКИ НА УРОВНЕ РЕАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
СТУДЕНТОВ III – IV КУРСОВ ................................................................407
Л.Н. Пронина, Л.Д. Мишакова
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОВНЕ РЕАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ ПРОДВИНУТОГО ЭТАПА.......................................................413
А.Ю. Рябуха
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ
МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ЗАСТОСУВАННЯ
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ..............................................................416
І.В. Савка
ІНШОМОВНА ОСВІТА В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ПРАВНИКІВ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ)............................428

ФІЛОСОФІЯ І СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАЦІЇ
В.Ю. Жарких
МОДИФИКАЦИИ В ИСТОРИИ СООТНОШЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ И КОММУНИКАЦИИ ….....................................................438
Н.М. Рибка
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ТВОРЧІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ В
ГЛОБАЛЬНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ..............................440
Н.І. Масі
ІНФОРМАЦІЯ, ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА ВІРТУАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ
ЯК ФАКТОРИ ЗМІН ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ
ЛЮДИНИ............................................................................................................443
В.П. Кубко
УДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ..........................................446
О.М. Кожем’якіна
ФІЛОСОФІЯ ДОВІРИ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ
КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ...................................................................450
12

О.В. Гегечкорі
ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ...................452
О.А. Пушонкова
ВІЗУАЛЬНА ГАРМОНІЯ ЯК ТИП ХУДОЖНЬОГО
МОДЕЛЮВАННЯ СВІТУ..................................................................................456
С.І. Коляда
ДІАЛОГОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ІНДИКАТОР
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ...............................................468
Т.О. Чернов
ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ….........................472
Н.В. Литинская
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ФОРМА АУДИОВИЗУАЛЬНОСТИ КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА...............................474
Е.Д. Борщукова
ВОЕННЫЕ СОБЫТИЯ НА РУССКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ
И ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА ВОЕННЫХ
И ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕТРОГРАДА.....................................478
Й. Ариза Де Мигель
АНТИРОСТ КАК ОТВЕТ ПРОБЛЕМАМ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА....................................................485
С.Б. Тчуата Сах
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ...................494
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ .........................................................................497

13

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
АНАЛІТИКА, ДЕФІНІЦІЇ, ІННОВАЦІЇ
УДК 001.891: 002 (477)

Л.Я. Філіпова

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Розглядаються особливості та напрями розвитку наукових досліджень
з документознавства; проаналізовано кількісно-якісні показники щодо
захищених в Україні дисертацій з документознавчої спеціальності за
останні п’ять років, визначено тенденції.
Ключові слова: наукові дослідження, дисертації, документознавство,
УНДІАСД, НАКККіМ, НБУВ, ХДАК, Україна
Розвиток документознавства в Україні, яке сформувалося як наукова
дисципліна, має насьогодні певні досягнення. Напрями документознавчих
досліджень тісно повязані як з архівознавством, так і з теорією та практикою
організації інформаційної діяльності.
Сучасні наукові дослідження з документознавства та архівознавства,
які тривалий час традиційно асоціювалися виключно з історичними
науками, зазнали певних змін, обумовлених процесами інформатизації та
інтернетизації,
іншими
трансформаційними
проявами
сучасного
інформаційного суспільства. Відображенням таких процесів є дисертаційні
дослідження, які захищаються в наукових та науково-освітніх установах
України. Аналіз їх сучасного стану надав можливість визначити певні
тенденції та проблемні питання [5].
Відзначимо, що так історично склалося, що науковій підготовці кадрів
для архівної галузі слугувала діяльність аспірантури та спеціалізованої
вченої ради в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та
документознавства (УНДІАСД). Захист дисертацій з архівознавства та
документознавства відбувався в межах двох спеціальностей 07.00.06 історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни та
07.00.10 - документознавство, архівознавство. Паспорт першої спеціальності
передбачав переважно наукові дослідження історико-архівознавчого
напряму, а другої – пов'язані з документознавством (документною
інформацією та документами, документальними фондами, ресурсами тощо).
У 2003р. в Україні був розроблений новий паспорт для спеціальності
07.00.10 “Документознавство, архівознавство”, а пізніше, у 2008р., був
змінений шифр цієї спеціальності – 27.00.02, та й сама спеціальність була
перепідпорядкована з наукової галузі 07 - Історичні науки до іншої, нової у
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«Переліку спеціальностей, за якими проводяться захистдисертацій…», 27 –
Соціальні комунікації. Відповідно зазнала певних змін й проблематика
дисертаційних досліджень, що було відбито у двох нових паспортах
спеціальності, один з яких, залишивши історико-архівознавчий напрям,
дозволяв дисертації з архівознавства та документознавства захищати з
історичних наук, а інший, з розширеною інтегрованою та оновленою
проблематикою, дозволяв захисти дисертацій - з соціальних комунікацій,
хоча назва спеціальності залишилась колишньою (“Документознавство,
архівознавство”).
Аналіз дисертацій з документознавства, захищених в Україні з 2008 по 2013
рр.[1], надав наступні результати. Було захищено 19 дисертацій, серед яких тільки 1 докторська дисертація (В.В. Бездрабко), решта – кандидатські; серед
них більша кількість були захищені за спеціальністю 27.00.02 – з історичних
наук, і тільки 6 - із соціальних комунікацій, у Національній академії
керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ) у період 2011-2012 рр. За
установою-місцем захисту дисертацій рейтинг такий: НАКККіМ -11,
УНДІАСД -7, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (НБУВ) 1. У географічному аспекті змісту дисертацій досліджувалися
документознавчі проблеми України та її регіонів: Поділля, Чернігівської
губернії, крім того, зарубіжжя – Німеччини. Серед основних ключових слів
можна виділити такі: питання діловодства (організація, нормативне, науковометодичне
забезпечення,
державна
політика),
документознавство
(становлення,
розвиток,
інформологічні
напрями
досліджень),
документальні ресурси, документаційне забезпечення (управління, культури,
освіти, туристичної галузі), типи та види документів (нормативно-правові
акти, навчальна документація, електронна документація, аудіовізуальні
документи, вторинна документальна інформація), документознавче навчання.
Згідно з переліком напрямів наукових досліджень у паспорті спеціальності
27.00.02 – Документознавство, архівознавство, у захищених дисертаціях не
розглядалися проблеми формування електронних та інтернет-ресурсів,
наукометричні дослідження в документознавстві, система документальних
комунікацій, біографічні дослідження в документознавстві та інші.
До наукових установ, в яких створено спеціалізовані вчені ради для
захисту дисертацій за цією спеціальністю, поряд з УНДІАСД, долучилися
НБУВ та НАКККіМ. Відзначимо, що НАКККіМ вперше розпочала захисти
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук - із соціальних
комунікацій - за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство,
нарівні з традиційним науковим ступенем – кандидати історичних наук.
Нещодавна така можливість з’явилася також у НБУВ та у Харківській
державній академії культури (ХДАК), що уможливлює осучаснення
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архівознавчих та документознавчих досліджень, поряд з продовженням
захистів «традиційних» історико-архівознавчих та документознавчих
дисертацій. Відзначимо, що в аспірантурі ХДАК на факультеті
документознавства
та інформаційної діяльності,
який
розпочав
функціонувати ще наприкінці минулого сторіччя, стали готувати
кандидатські дисертації у новому напрямі інформатизації суспільства –
електронного документознавства, що було обумовлено особливостями
навчального процесу, який охоплював поряд з документознавчим та
гуманітарним навчанням, достатньо потужне інформаційно-комп’ютерне
навчання, що й викликало відповідне тяжіння випускників факультету
працювати над науковими дослідженнями інформаційно-документознавчого
спрямування.
Слід відзначити, що необхідність організаційного упорядкування
наукової діяльності з проблем документознавства, обумовлена ще й
зростаючою динамікою «відкриття» (ліцензування) навчальної спеціальності
«Документознавство та інформаційна діяльність» у ВНЗ України та, як
наслідок, очикуваним згодом попитом на вступ до аспірантури з боку
магістрів з цієї спеціальності.
Останні роки спостерігається тенденція підвищення популярності цієї
спеціальності в контексті активної інформатизації суспільства в
українському освітньому середовищі. Так, згідно зі статистикою, наданою
інформаційною системою «Конкурс», яка розпочала функціонувати в мережі
Інтернет[2] з 2008р., було оголошено про прийом абітурієнтів на навчання на
освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом 6.020105
Документознавство та інформаційна діяльність, галузі - 0201 Культура:
– у 2008 р. - 41 ВНЗ України (23 ВНЗ + 18 філіали КНУКІМ),
–
у 2013 р. – вже 66 ВНЗ України (42 ВНЗ + 24 філіали КНУКІМ).
Тобто майже вдвічі збільшилась кількість вищих навчальних закладів
України, в яких була ліцензована спеціальність «Документознавство та
інформаційна діяльність» (бакалаврат). Серед 42 ВНЗ – Київ (10), Луганськ
(3), Харків (2), Львів (2), Полтава (2), Дніпропетровськ (1), Донецьк (1),
Івано-Франківськ (1), Кіровоград (1), Луцьк (1), Кременчук (1 ), Маріуполь
(1), Миколаєв (1), Одеса (1), Острог Рівненської області (1), Рівно (1),
Тернопіль (1), Черкаси (1), Чернівці (1). І ще додаються філіали КНУКІМ та
його приватного інституту, яких збільшилося з 18 до 24 (у Вінниці,
Запоріжжі, Черкасах, Ужгороді, Львові, Дніпропетровську, Миколаїві,
Донецьку, Одесі, Кіровограді, Сімферополі), причому у кожному з
перелічених міст - по 2 філіала цього освітнього закладу.
На рівень магистратури [3] у минулому році запрошувалися абітурієнти
– у 25 ВНЗ, серед яких: Київ (6), Харків (2), Луцьк (2), Днепропетровськ (1),
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Донецьк (1), Маруполь (1), Луганськ (1), Черкаси (1). Кіровоград (1), Львів
(1), Острог Рівненьської області (1), Полтава (1), Тернопіль (1), Одеса (1),
Вінниця (1), Черкаси (1), Біла Церква (1), Луганськ (1).
Нагадаємо, що на початку цього сторіччя в Україні налічувалося до
десяти ВНЗ, де була ліцензована спеціальність «Документознавство та
інформаційна діяльність», а на право «першопроходців» у цій спеціальності
претендують Донецький національний університет, Івано-Франківський
національний технічний університет нафти та газу та Харківська державна
академія культури.
Отже, статистика минулорічної вступної компанії підтверджує
актуальність порушених питань щодо необхідності подальшого розвитку
наукових напрямів з документознавства. Відповідно поширюється мережа
аспірантур та спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.02
«Документознавство, архівознавство».
Так, на сьогодні, згідно з офіційними даними веб-сайту Міністерства
освіти і науки України [4], в нашій державі функціонують спеціалізовані
вчені ради за цією спеціальністю у таких наукових та науково-освітніх
установах:
УНДІАСД

27.00.02 історичні науки

НБУВ

27.00.02 історичні науки, соціальні комунікації

НАКККіМ

27.00.02 історичні науки

ХДАК

27.00.02 соціальні комунікації

Узагальнюючи, можна констатувати, що для фахівців з
документознавчої спеціальності в Україні вже розроблена основа освітньонаукової системи, яку згідно з 8-ми рівневою Європейською рамкою
кваліфікацій (EQF) можна представити наступним чином:
6 рівень – бакалавр з документознавства та інформаційної
діяльності;
7 рівень – магістр з документознавства та інформаційної діял
ьності;
8 рівень – доктор філософії (бувший кандидат наук) та доктор наук
за спеціальністю 27.00.02 «Документознавство. Архівознавство», у наукових
галузях: історичні науки та соціальні комунікації. І, зважаючи на
присутність потужної інформаційної складової у навчальній спеціальності
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(«Документознавство та інформаційна діяльність»), можна допустити
захисти дисертацій за спеціальністю 27.00.07 «Соціальна інформатика» у
науковій галузі соціальні комунікації.
В сучасних умовах розвитку документально-комунікаційної сфери
з’являється реальна можливість ефективного розвитку відповідного
галузевого (та міжгалузевого) поля наукових досліджень з різнобічними
питаннями та аспектами вивчення документа та інформації, для чого
насамперед необхідно організувати та консолідувати науковий потенціал
держави шляхом створення Координаційної науково-методичної ради для
узгодження наукових тем в цій галузі, вироблення основних наукових
критеріїв вибору та розробки дисертаційних тем за фахом, що в подальшому
надасть можливості впорядкувати й активізувати процеси підготовки та
захисту якісних і актуальних для сучасного інформаційного суспільства
дисертацій.
Джерелом бібліографічної інформації про захищені в Україні дисертації слугували відомості,
наявні у вільному доступі в Інтернеті: на веб-сайтах наукових та освітніх установ, зокрема УНДІАСД ,
НАКККіМ, НБУВ (реферативна БД, БД авторефератів дисертації та інші стрінки сайту); однак зібрана
інформація не претендує на вичерпність.
[1]

[2] http://vstup.info/i2008.html; http://vstup.info/2013/ ;
http://vstup.info/2013/i2013okr1b57a6d552-dad0-41e0-93b4-895629603148.html

[3]

http://vstup.info/2013/i2013okr2b57a6d552-dad0-41e0-93b4-895629603148.html

[4]

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/563/informatsiya-shchodo-zasidan-ta-rishen-atestatsijnoji-kolegiji/
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Філіпова // Вісник Книжк. Палати.— К., 2014.— №. 5 (6) - [рукопис, в
редакції].
Рассматриваются особенности и направления развития научных
исследований по документоведению; проанализированы количественнокачественные показатели защищенных в Украине диссертаций по
документоведческой специальности за последние пять лет, определены
тенденции.
Ключевые
слова:
научные
исследования,
диссертации,
документоведение, УНИИАДД, НАРККиИ, НБУВ, ХГАК, Украина
There are considered the features and directions of the scientific research
development on documentology; there are analyzed the qualitative and
quantitative indicators of theses defended in Ukraine on documentology specialty
for the last five years, are defined trends.
Keywords: scientific research, dissertations, documentology, UNIIADD,
NARKKiI, VNLU, KhGAK, Ukraine
УДК 002-05:005.963.1:001.891.3

М.С. Слободяник

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ
СУЧАСНИХ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ
В роботі аналізуються теоретико-методологічні проблеми підготовки
сучасних документознавців. Розроблено концептуальну модель підготовки
фахівців в сучасних умовах.
Ключові слова: документознавство, підготовка кадрів, системний
підхід, концептуальна модель.
Українське документознавство розвивається під впливом загально
цивілізаційного процесу формування відкритого інформаційного суспільства,
яке базується на демократії, ринковій економіці, розвинутій мережі
телекомунікацій, що у своїй сукупності забезпечують загальну доступність
документної, фактографічної та аналітичної інформації. Це зумовлює
необхідність внесення принципових змін у документознавчу освіту.
Теоретичні засади її розвитку ґрунтуються на системному підході. У
відповідності з його центральною ідеєю підготовка сучасних
документознавців розглядається як система у взаємозв’язку і
взаємозалежності її підсистем і елементів, що спрямовані на досягнення
спільної мети – забезпечення рівня підготовки документознавців потребам
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України у період формування інформаційного суспільства. Основною
системною рисою документознавчої освіти є те, що стосовно зовнішнього
середовища – соціально-економічної системи України – вона виступає як
цілісний об’єкт, що об’єднаний внутрішньою метою: забезпечення
оптимального функціонування документів в умовах кардинальних змін, що
відбуваються в інформаційному суспільстві України.
Практичним засобом реалізації системного підходу дозволяє вивчати
вищу документознавчу освіту шляхом побудови і дослідження іншого
об’єкту – її змістово-логічної моделі. При її побудові автор керувався
принципами об’єктивності, практичної спрямованості, прогнозної орієнтації.
Розроблена
на
основі
вищевказаних
принципів
модель
документознавчої
освіти
інтегрує
наступні
взаємозв’язані
та
взаємодоповнюючі елементи, що необхідні та достатні для забезпечення її
ефективного функціонування: зміст освіти, спеціалізація освіти,
інтенсифікація навчального процесу; особистісна орієнтація освіти.
Елемент 1 – «зміст освіти» складається із загальнонаукової та
спеціалізованої складових. Перша покликана забезпечити підготовку
майбутніх документознавців із дисциплін, що визначають їх
загальнонауковий рівень – філософії, історії, соціології, психології,
правознавства тощо.
Зміст спеціалізованої освіти покликаний надати майбутнім фахівцям
комплекс компетентностей які вони повинні мати для успішного практичної
роботи з документами в сучасних умовах і у майбутньому.
У наступних основних блоків: теорія та історія документознавства,
управління
документацією,
інформаційно-аналітична
діяльність,
інформатизація архівних та інших документаційних структур; управління
електронними документами, організація документно-комунікаційного
процесу тощо.
Елемент 2 – «спеціалізація освіти», покликаний розширити
компетенції майбутніх фахівців і розкрити можливості їх працевлаштування і
подальшого професійного зростання. В документознавчій освіті склалося два
підходи – функціональний і функціонально-змістовий. Перший був
започаткований у КНУКіМ, де ще з кінця 90-х років готували фахівців за
кваліфікацією
«документознавець,
менеджер
органів
державного
управління». Активно розвиваються функціональні спеціалізації у
Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв /НАКККіМ/.
Зокрема, в Академії успішно здійснювалась підготовка фахівців за
кваліфікаціями: «документознавець, референт органів державної влади і
місцевого самоврядування», «документознавець, менеджер міжнародних
інформаційних систем», «документознавець, менеджер електронної
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документації», «документознавець, менеджер інформаційно-аналітичних
структур».
Активне впровадження функціональних змістових спеціалізацій
нерозривно пов’язане з розробкою теорії галузевого документознавства.
Зокрема, кваліфікація «документознавець фінансових, банківських і
підприємницьких структур» передбачає як вивчення специфіки діяльності
документознавця в цих установах, так і змістові властивості документів, які у
них функціонують.
Аналогічна ситуація характерна і для кваліфікацій «документознавець
рекрутингових агенцій і кадрових структур». Започатковується і підготовка
магістрів за кваліфікацією «документознавець, аналітик управлінської
інформації».
Елемент 3 – «інтенсифікація навчального процесу», базується на
теоретичних здобутках педагогічної науки. Основними напрямами його
реалізації є інформатизація навчального процесу і використання
документознавчих ресурсів мережі Інтернет; розвиток проблемного
навчання; алгоритмізація навчально-пізнавальної діяльності, впровадження
діалогових і загальних форм навчання; оптимізація практичної підготовки і
самостійної роботи студентів.
Елемент 4 – «особистісна орієнтація освіти», покликаний створити
умови для повноцінного розвитку особистості студента. Документознавча
освіта насамперед має стати фактором становлення та розкриття особистості
студента, зростання його творчого потенціалу, сприяння вільній реалізації
творчих нахилів; активне залучення до вітчизняних і освітніх духовних
цінностей.
Розглянуті в даній публікації концептуальні положення і основні
елементи моделі реалізовані у Національній академії керівних кадрів
культури і мистецтв.
В статье представлен анализ основных концепций украинской
документоведения и обоснованы концептуальные основы дальнейшего
развития его структуры.
Ключевые слова: документоведение, документ, концепции, структура
It is analyzed theoretical and methodological troubles in nowadays
specialists' training. it is buit new conceptual model of specialists' training in
modern condition.
Keywords: documentation, human resources training, systemic approach,
conceptual model.
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УДК 005.92

В.Г. Спрінсян

ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Обгрунтовується необхідність формування у структурі сучасного
документознавства самостійного наукового напрямку – документаційний
менеджмент, розглядається сутність документаційного менеджмента та
зміст термінів «керування/управління документацією», «документаційне
забезпечення управління», «керування документаційними процесами»,
«документаційний
менеджмент»;
розкривається
сутність
документаційного менеджмента.
Ключові слова: документаційний менеджмент, документознавство,
діловодство,
документаційне
забезпечення
управління,
керування
документаційними процесами, стандарт.
Одним із пріоритетних завдань розвитку сучасного документознавства є
подальша структуризація цієї науки, що передбачає послідовне синтезування
документознавчих реалій. Результатом такого синтезування має стати поява і
розвиток нових наукових напрямів, які інтегрують ряд споріднених
складових, що склалися у сучасному документознавстві.
Переважна
більшість
дослідників
вважають
об’єктом
документознавства – документ. Але це центральне поняття науки нажаль не
має спільної трактовки у працях провідних документознавців –
С.Г.Кулешова, Н.М. Кушнаренко, М.С. Слободяника, Г.М. Швецової-Водки
та їх числених учнів і послідовників. Полісемантичність поняття «документ»
найбільш повно проаналізована у вагомих працях Г.М. ШвецовоїВодки [1;2]. Відзначимо, що полісемантичність базового поняття «документ»
привело до формування і конкурентного розвитку двох базових версій
документознавсвта – широкого, прихильниками якого є Н.М.Кушнаренко [3],
М.С. Слободяник [4], Г.М. Швецова-Водка [1,2] та спеціального, який
досліджує документи, що фунціонують в архівах, та діловодстві – які
вивчаються у працях С.Г. Кулешова [5;6] та В.В. Бездрабко [7;8]. Таке
привело до того, що представники обох напрямів почали активно
використовувати поняття документація, маючи на увазі офіційні, насамперед
службові документи. Зокрема, С.Г. Кулешов справедливо зазначає, що «під
системою документації розуміють сукупність взаємозвязаних службових
документів, що застосовують у певній сфері діяльності чи галузі» [5, с. 9].
Метою даної статті є обгрунтування доцільності виділення у структурі
документознавсвтва нового наукового напряму – документаційного
менеджменту.
Цей напрям інтегрує попередні здобутки науковоїі практичної
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діяльності з дослідження і управління документацією.
З середини 19 століття і по теперішній час комплекс робіт з
документацією на території колишнього СРСР здійснювалось у межах
діловодства як сфери практичної діяльності робота, у якій потребує
спеціальної підготовки. Саме тому діловодство за своєю суттю є досить
наукоємкою сферою практики. Цю особливість діловодства, ще у середині 19
століття підкреслив М.В. Варадінов, який розділяв діловодство на
теоретичне та практичне, розуміючи його у теоретичному значенні, як
«науку, що викладає правила складання ділових паперів, актів і самих
справ», а також вивчає «зовнішні» і «внутрішні властивості» ділових
паперів. Практичне ж діловодство, на його думку, ― це «загальний порядок
виробництва справ у людних місцях за даними законами формам і по які
встановилися зразкам ділових паперів» [9, с. 11].
У сучасному українському документознавстві найбільш послідовно
погляди М.В. Варадінова розвиває О.М. Загорецька [10]. Проте теоретичне
підґрунтя діловодства у колишньому СРСР почало розвиватись у межах
документознавства. Пріоритетним напрямом розвитку цієї науки стало
теоретико-прикладне забезпечення розвитку діловодства [6]. Серед найбільш
вагомих прикладних здобутків радянського документознавсвтва безумовним
успіхом є комплексне нормативно-методичне забезпечення розвитку
діловодства.
Знаний російський дослідник М. В. Ларін, розмежовує поняття
«діловодство» і «документаційне забезпечення управління», дотримуючись
думки, що «діловодство – це більш формальне поняття (регламент, правило,
умова, конструкція, що суворо визначає порядок роботи з документами
(наприклад, інструкція з діловодства), а документаційне забезпечення
управління – поняття іншого характеру, сутність якого полягає в забезпеченні
процесу управління, зокрема прийняття рішення, документованою
інформацією, при цьому включаючи в нього аналітичні компоненти, зв’язок
управлінських функцій з документами, що їх обслуговують».
Показово, що діловодство і документаційне забезпечення управління попри
певні, зазначені М. В. Ларіним відмінності, є практичними напрямами і
експериментальною базою документознавства.
А.М.Сокова сформулювала важливе положення, згідно з яким в різні
історичні періоди актуалізується вивчення документознавством різних видів і
форм документації, а відтак і появи нових термінів, що фіксують нове
розуміння про документ та роботу з ним. Так, у 1970-ті рр., виконуючи
соціальне замовлення суспільства, документознавство формувалось як теорія
документаційного забезпечення управління, а в 1980-ті рр., у зв'язку з
інформатизацією суспільного життя, ― центр досліджень переміщується на
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машиночитані документи [12].
На основі врахування традицій і накопиченого досвіду роботи з
документами історично вироблена сукупність певних принципів і правил, що
визначають вимоги до підготовки документів та організації роботи з ними.
Ця діяльність поєднує в собі елементи діловодства і документаційного
забезпечення менеджменту. Разом з тим останнє виконує функцію
інформаційного постачання на всі ділянки управління такої документації,
обсяги і якість якої відповідали б вимогам і потребам прийняття і виконання
будь-якого управлінського рішення. Як зазначає Н.І. Гончарова,
документаційне забезпечення менеджменту – це організаційно-методична
діяльність, спрямована на створення управлінських документів і моніторингу
їх використання в процесі прийняття рішень та реалізації основних функцій
управління [13, с. 113].
Основною метою системи інформаційно-аналітичного забезпечення у
сфері менеджменту, як стверджує Л.І. Бушуєва, є підтримка діяльності за
допомогою збору та перетворення інформації у форму, що необхідна
менеджеру, яка дозволяє йому оцінити стан об'єкта діяльності, розробляти,
приймати і організовувати виконання певних рішень [15].
Проте нові вимоги сучасного бізнесу, комунікацій, ІТ-систем вимагають
нового світоглядного, архітектурно-системного підходу до процесів
діловодства. У сучасних автоматизованих корпоративних системах (таких, як
ERP, MES, HRM, CRM, EDRM, ERM тощо) робота з документацією вже
виходить за межі функцій обслуговування та підтримки ділових
процесів. Документаційні модулі підприємства в них не лише
супроводжують, а й структурують бізнес-процеси, змінюючи стереотипи
роботи з документацією з діловода-виконавця на діловода-менеджера.
Якщо раніше, діловодство у менеджменті вважалося завданням
другорядним, яке має вирішуватись на нижчому канцелярському рівні
організації, то сьогодні практика показала, що воно перебуває в компетенції
всіх осіб усередині підприємства (починаючи з керівника і закінчуючи
простими службовцями) як суб'єктів діловодства, які працюють з
документами, визначають порядок роботи з ними та їхнє призначення.
Особливої актуальності ця робота набуває в ситуації застосування
керівником комп’ютерних інформаційних
систем
підтримки
рішень
(англ. Decision Support System) та підтримки виконання рішень, коли навіть
інтуїтивні думки керівника формалізуються документально. Все
це вимагає підвищення
статусу
діловодства у
документознавстві
та менеджменті.
Традиції радянського документознавства знайшли подальший розвиток
у межах управлінського документознавства, наукова основа яких була
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закладена у працях С.Г. Кулешовим [5] і одержала подальший розвиток у
роботах В.В. Бездрабко [7].
Основну
увагу
фундатори
вітчизняного
управлінського
документознавства зосередили на розробці теоретичних засад цього
наукового напряму та розробці понятійного апарату. Значна увага приділена
розробці класифікації та типології управлінської документації, а також
уніфікації та стандартизації документування та розробці науковообгрунтованих рекомендацій, спрямованих на розвиток діловодної практики.
Дослідниками обґрунтовані завдання і основні напрями розвитку
управлінського документознавства. Значна увага приділяється аналізу
зв’язків цього напряму науки про управлінську документацію з іншими
галузями знань, насамперед з архівознавством, теорією документознавства,
мовознавством, інформатикою тощо.
Проте на нашу думку, слід детальніше розглянути зв’язки
управлінського документознавсвта з теорією менеджмента і теорією
соціальних комунікацій.
В.В. Бездрабко відносить до управлінської документації «… систему
документації, що забезпечує виконання управлінських функцій» [7, с 46].
Таку позицію поділяє і С.Г. Кулешов. Обраний підхід дозволяє дослідникам
віднести до управлінської фактично всю документацію, що циркулює в
установі. Спроба конкретизувати це поняття здійснив М.С. Слободяник при
обгрунтуванні місця галузевого документознавства у структурі науки про
документ. Він відносить до управлінської лише документацію, що створена у
результаті управлінської діяльності, та слугує подальшому розвитку цієї
діяльності [16]. Отже, управлінське документознавство розвивається досить
активно. Її здобутки сприяють подальшому розвитку діловодної практики.
Вони можуть плідно використовуватись як теорією документознавства, так і
новим напрямом цієї науки – теорією документаційного менеджменту.
У країнах дальнього зарубіжжя теоретичні і практичні напрями роботи
з
документацією
досить
органічно
поєднуються
у
межах
«Records management». За даними В.В. Бездрабко, цей напрям почав
розвиватись у США з 1880 року [7, с. 121]. Принциповою
відмінністю «Records management» є виділення життєвого циклу документа,
що охоплює процеси створення, приймання, зберігання, використання,
передавання до архіву або вилучення документу для знищення [17, с. 7].
Фахівці систематично проводять дослідження вищевказаних етапів
життєвого циклу документації, що створює необхідне теоретичне підґрунтя
для вдосконалення практики. Важливим результатом поєднання теоретичної
та практичної діяльності стала розробка міжнародного стандарту ISO 15489
– 2001 «Information and doсumentation. Reсords management».
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Цей стандарт рекомендовано для перекладу з врахуванням національної
специфіки усім державам. таке рішення сприяло активізації досліджень з
управління документацією.
Одне із перших визначень управління документацією належить
А.М. Соковій, яка визначила його як складно структурований процес, що
полягає в «організації точного і повного документування діяльності
підприємств, створення відповідних форм документів; впровадженні
механізму контролю за обсягом і якістю створюваних документів із метою
упередження появи непотрібних і надлишкових; забезпеченні якісного
виконання усіх доручень і завдань, спрощенні діяльності кожної організації
зі створення, накопичення і використання документальних форм; надійному
зберіганні і вчасній ліквідації непотрібних документів; юридичному
обґрунтуванні
всіх
аспектів
управління
документацією» [18,
с. 9]. Ґрунтовний аналіз управління документацією, насамперед у
автоматизованому режимі досліджував М.В. Ларін [11]. Залученню
широкого кола російських фахівців до розв’язання цієї проблеми сприяло
утворення громадської організації «Гільдія управлінців з документації»,
діяльність якої активно відображається у мережі Internet. В українському
документознавстві зарубіжний досвід управління документацією досліджено
у дисертаціях І.Є. Антонечко [19] та В.В. Рудюка [20]. Теоретичні здобутки у
цій сфері знайшли відображення у дисертації В.В. Добровольської, яка
розробила модель системи управління документацією в галузі культури і
обґрунтувала стратегію подальшого розвитку цієї системи [17]. Сьогодні
стандарти з управління документацією розроблені на терені СНД, зокрема в
Україні, Росії та Білорусії.
Стандартизація управління документацією дозволяє більш ефективно
організувати роботу з документами. Саме стандартизація політики та
процедур управління документацією забезпечує належну увагу процесів
ведення документації та збереженості всіх документів, а використання
стандартної методики та процедур – більш швидкий та ефективний пошук
документної інформації. І це насамперед стосується управління документами
всіх видів та на всіх носіях, створених або отриманих будь-якою
організацією у процесі її діяльності, а також фізичними особами (суб’єктами
підприємницької діяльності), які створюють та працюють з документами.
Таким чином, діловоди-практики та вчені, що досліджують проблеми
управлінського документознавства і управління документацією дослідили
досить широке коло теоретико-прикладних проблем організації документації.
Проте, низка проблем комплексного дослідження управління документацією
виходять за межі існуючих наукових напрямів і сформованих дослідницьких
підходів. Їх якісна розробка потребує інтеграції пізнавальних можливостей
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документознавства і теорії менеджмента.
Таке становище об’єктивно зумовлює необхідність збагачення
структури сучасного документознавства новим напрямом – документацій
ним менеджментом.
Відзначимо, що емпіричні дослідження у цьому напрямі вже
започатковані у країнах дальнього зарубіжжя.
Документаційний менеджмент ґрунтується на принципах роботи систем
управління документами― практики ведення документації організації з
моменту їх створення до остаточного знищення. Але, якщо останні мають
конкретний
локальний
характер,
документаційний
менеджмент
позиціонується як система, яку вже не можна розглядати як забезпечуючий
модуль, а як певну управлінську інформаційну архітектуру, що певним чином
моделює віртуальну проекцію компанії. Тому, на нашу думку,
документаційний менеджмент своєрідно поєднує в собі прикладну та
теоретичну частини роботи з документом, яка є не лише ефективною
технологічною системою роботи з документами, але й певною філософією
управління підприємством, яка є результатом еволюції роботи з
документацією.
У
1989
році
європейське
співтовариство
у
межах
програм European Credit Transfer System та EuropeanCommunity Action Schem
e for the Mobility of Universiity Students прийняли
стандарт
освітньопрофесійної програми фахового спрямування «Documentation Science and
information Resources Management». Така увага до нової сфери професійної
діяльності є результатом інтенсивного розвитку потужного наукового
напряму, особливістю якого є документ і люди, які організують роботу з
документами, що й становить суть документаційного менеджмента.
Усі види діяльності підприємства супроводжуються документами і
закріплюються документально, тому документаційний менеджмент
фактично має місце в усіх управлінських сферах підприємства (фінансовій,
організаційній, інноваційній, кадровій, виробничій тощо). Документаційний
менеджмент тісно пов'язаний з інформаційним менеджментом як комплекс
завдань управління на всіх етапах життєвого циклу підприємства, що
охоплює всі дії та операції, пов'язані як з документами в усіх формах і
станах, так і з підприємством у цілому на основі даних документів.
Проте, попри безперечну теоретичну і практичну значущість цей
напрям, ще не інституційований. Відповідно не обґрунтовані основні
компоненти його розвитку.
Ми пропонуємо розглядати документаційний менеджмент як
самостійний напрямок документознавства, що покликаний розробляти
теоретико-методичні засади функціонування і розвитку складної динамічної
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документно-комунікаційної
системи,
яка
забезпечує
керівництво
документацією, документними структурами, процесами і технологіями, а
також працівниками, які їх здійснюють.
На сьогодні нагальним завданням документознавства є трансформація
документаційного менеджменту у самостійну документознавчу дисципліну.
Для цього необхідно обґрунтувати її статус (об’єкт, предмет, функції та
структуру); визначити основні дослідницькі напрями і зв’язки з іншими
науками; розробити концептуальну модель і стратегічні засади її розвитку.
Документаційний менеджмент повинен плідно розвиватися на основі
комплексного використання здобутків документознавства у поєднанні з
пізнавальним потенціалом теорії менеджменту.
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Ключевые слова: документационный менеджмент, документоведение,
делопроизводство, документационное обеспечение управления, управления
документационными процессами, стандарт.
The necessity of foruvannya is grounded for the structure of modern
dokumentoznavstva of independent scientific direction – dokumentaciy noy
management, essence of documentation menedzhmenta and maintenance of terms
«management/management a document», «documentation providing of
management», «management documentation processes», «documentation
management is examined»; essence of documentation menedzhmenta opens up.
Keywords: documentation management, documentation, record keeping, the
documentation provision of management, documentation management processes,
standard.
UDC 004

A. Abrosimova, T. Bіryukova

INTERCONNECTIONS INFORMATION LOGISTICS,
INFORMATION ANALYSTS AND WORKFLOW MANAGEMENT FROM
EXPERIENCE OF U.S.
Authors analyze the problems of information-analytical support of and
consider the role of information in the enterprise analytics U.S. explore changes
in technology information support prove the benefits of the symbiotic application
of information analysts, information logistics and Workflow Management in
enterprise information management.
Keywords: information management, information analysis, information
logistics, Workflow Management.
Actuality of theme is sure that the organizational structure of each enterprise
information and regulatory processes are intertwined and are industrial, economic
and social functions. In the social communications company distinguish formal
ties (enshrined in official descriptions), interpersonal semiformal, non-formal
(achievement of formal goals through informal means), official (administrative
recognized formal relations), informal (no administrative recognition). Due to the
constant development of production and variability of information industry, all the
time there is a change in information technology security. New technologies have
led to the symbiotic use of information analysts, logistics and information
management workflow (Workflow Management) in information management.
Optimum control, pursuing reasonable goals, provides an objective, valid,
complete information. The starting point of any process management (chief among
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which is the development and adoption of management solutions, and its
implementation), obtaining and processing information. Management - a feature of
any organized system designed to maintain its qualitative certainty in support of
dynamic equilibrium with the environment and its development.
However, as we wrote earlier, management refers to an activity, which
should be as depersonificated, which share common clichés, standard
organizational methods and instructions. Using these methods, the manager
decides to standard management situation. However, there are situations in which
it cannot make a decision and not because of lack of information, but more often
because of surplus. For him there is a simple solution: consult a top-level manager.
Sometimes the situation ends up making a decision by the joint selection of the
default options. However, there is a production situation beyond the specified
limits. Then create a committee to develop a team and make a decision. If the
decision is postponed, and gradually accumulating a certain number of these
problematic issues that arise in the management of the company concerned. In this
case, the management decides on the introduction to the state office of information
or intelligence about the creation of the research department.
In the company of U.S. analyst put the responsibility to deal with the
accumulated problems by preparing information on possible exits from existing
situations that help management understand the characteristics and patterns of
activity to find methods and mechanisms for solving problems of this type and to
train managers to work with these management tasks. That is the main purpose of
information analytics in the enterprise - "intensification" of management,
multidimensional study of managerial activities whose purpose is to build the
manager of new ideas about the properties of operations, problem formulation and
the formulation of the task to solve it [1]. But apart from information and
analytical tasks, information management company associated with solving
logistical problems. These tasks are designed to address information logistics.
The use of information logistics within the Information Management
provides support and coordinate the flow of information throughout the chain at
all levels of the business. In contrast to the conventional understanding of
information management in information logistics are at the forefront of the
information flows between the activities of internal coordination and coordination
among enterprises. This includes information on jobs, needed to solve economic
problems.
Promising tool for this process may Workflow Management, which is a
logistics management information based on computer technology, whose
development in recent years has allowed to establish effective information
processing using distributed systems and networks using appropriate software.
Perspective of Workflow Management confirmed by practice. Yes, the
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factory producing personal computers, IBM in Austin (piece of Texas, USA) in
1990, began working on the project Workflow Management for the
implementation of computer software in the field of new product development and
manufacturing in general. Thus, in contrast to the traditional practice of
information distribution of the units of the company and individual event the
integration of employees' actions, stimulated their initiative, commitment to
coordinate efforts.
Through Workflow Management were shortened information processing,
many problems were solved beforehand errors quickly identified and eliminated,
increased clientele satisfaction with services provided. Achieved the following
results:
cycle of production decreased 7.5 to 1.5 days;
product range has expanded from 19 to 85 species;
the development of new products reduced from two years to 8 months.;
number of employees decreased from 1,100 to 423 people. [2]
List of used sources
1. Abrosimova, А., Бірюкова Т. Роль інформаційного аналітика в управлінні
соціальною інформацією: з досвіду підприємств США / A. Abrosimova, Т.
Бірюкова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ
століття [Текст]: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції,
Одеса, 9–11 вересня 2010 року. – О. : Друк, 2010. – С. 76–77.
2. Hessig, K. Information logistics and workflow management [Еlectronic
resource] / K.Hessig, M. Arnold. – Mode of access: http://www.workflow
management.us/arhiv / 15. 2000.htm
Автори аналізують проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення
управління та розглядають роль інформаційного аналітика на підприємстві
США, досліджують зміни у технологіях інформаційного забезпечення,
доводять переваги симбіотичного застосування інформаційної аналітики,
інформаційної логістики та Workflow Management в інформаційному
менеджменті підприємства.
Ключові слова: інформаційний менеджмент, інформаційна аналітика,
інформаційна логістика, Workflow Management.
Авторы анализируют проблемы информационно-аналитического
обеспечения управления и рассматривают роль информационного
аналитика на предприятии США, исследуют изменения в технологиях
информационного
обеспечения,
доказывают
преимущества
симбиотического применения информационной аналитики, информационной
логистики и Workflow Management в информационном менеджменте
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предприятия.
Ключевые слова: информационный менеджмент, информационная
аналитика, информационная логистика, Workflow Management.
УДК 005:004

Т.Г. Боряк

CУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕЖЕМЕНТУ В
США (ЗА ДАНИМИ ПУБЛІКАЦІЙ ЖУРНАЛУ “ІНФОРМАЦІЙНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ”)
Авторка аналізує зміст журналу “Інформаційний менеджмент”
(видання міжнародної групи АРМА, США) за останній рік (5 номерів).
Виявлено сучасні тенденції та проблеми у сфері управління інформацією та
керування документаційними процесами в розвинених країнах.
Ключові слова: журнал “Інформаційний менеджмент”, управління
інформацією, керування документаційними процесами, ІТ
Інформаційні технології щодня змінюють світ і підходи до роботи з
інформацією. Передові країни світу приділяють увагу розвиткові новітніх
технологій, поширюючи потім свої розробки на весь світ. Україна, на жаль, є
радше споживачем ринку інформаційних технологій, ніж виробником.
Результатом і водночас частково причиною такого стану є ізольованість
української науки – тут мається на увазі доступ до наукових видань.
Метою даної публікації є аналіз одного з американських видань, що є
майданчиком для обговорення питань інформаційних технологій:
полегшення та прискорення обробки інформації, роботи з документами,
виявлення тенденцій у цій сфері, пропозиції ринку у цій галузі.
Об’єктом аналізу є журнал “Інформаційний менеджмент” (“Information
Management”) за останній рік (середина 2013 р. – перша половина 2014 р.)[1].
Варто окреслити контент українських фахових журналів подібного
тематичного спрямування. Периодичні видання, пов’язані з інформаційною
діяльністю, можна поділити на три групи. До першої належать журнали, які
фокусуються на проблемах опрацювання інформації та забезпечення її
безпеки: “Безпека інформації”, “Інформаційна безпека”, “Інформаційна
безпека людини, суспільства, держави”, “Інформаційне суспільство”,
“Інформаційні системи, механіка та керування”, “Інформаційні технології в
освіті”, “Інформаційні технології і засоби навчання”, “Інформаційні
технології та комп'ютерна інженерія”. До другої групи можна віднести
видання, які мають ширше поле досліджень, пов’язаних з бібліотечною
справою, документознавством, інформаційною діяльністю та іншими
дотичними
дисциплінами:
“Бібліотекознавство.
Документознавство.
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Інформологія”, (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв),
“Бібліотечна планета” (Національна парламентська бібліотека України). До
третьої групи належать фахові видання з діловодства, документообігу та
кадрової політики: “Діловодство та документообіг”, “Довідник секретаря та
офіс-менеджера” (Асоціація секретарів та офіс-менеджерів України,
“Кадровик України” та “Довідник кадровика” (за підтримки Mіністерства
соціальної політики України).
Перейдемо до аналізу дискусій журналу “Інформаційний менеджмент”.
Видавцем журналу “Інформаційний менеджмент”, який є об’єктом аналізу, є
ARMA International (Арма Інтернешнл, далі – АРМА) – неприбуткова
професійна асоціація і фахівець в управлінні інформацією як стратегічним
активом, заснована у ще 1955 р. Асоціація позиціонує себе як міжнародну,
хоча переважна більшість членів директорів знаходяться в США, а адреса
організації – у штаті Канзас. Нараховує Арма близько 27,000 членів (у
останньому номері журналу за березень – квітень 2014 р. кількість членів
подано у 10 тисяч) з понад 30-ти країн світу. Професійний склад членів
Асоціації – інформаційні менеджери, фахівці з інформаційного управління,
архівісти, бібліотекарі, правознавці, ІТ спеціалісти, консультанти, освітяни.
Зазначено, що Арма приймала участь у розробці міжнародного стандарту
“ISO-15489”. Асоціація пропонує ряд продуктів, у тому числі журнал
“Інформаційний менеджмент”. Останній позиціонується як єдиний
професійний журнал для фахівців у сфері інформаційної діяльності [1].
Отже, які проблеми є ключовими для фахівців у сфері діловодства та
інформаційної діяльності за 2013 – 2014 рр.? Можна виділити такі блоки
питань, які обговорювались на сторінках журналу:
І) Інформаційна безпека
Захист інформаційного капіталу організації – подано пропозиції з
покращення системи захисту даних [4, 4]. У стадії обговорення у Сенаті
перебуває закон про захист даних. Нагадано про акредитацію сервісів, які
надають послуги з розміщення даних у хмарних технологіях (“cloud service
providers”) для федеральних інституцій [6, 6]. Обстеження засвідчило
незадовільний стан зі збереженням даних (“backup”) в організаціях.
Аналізується огляд стану з викраденням персональних даних: фактори, які
сприяють порушенням цілісності даних (онлайнові транзакції, ділення
даними, легкість доступу до персональної інформації, зростання кількості
виданих персональних номерів (Social Security Number); огляд нормативної
бази питання захисту персональних даних тощо [4, 18; 6, 23].
Міжнародний огляд досвіду захисту персональних даних включає
аналіз поняття “приватність” (“privacy”). Акцентовано увагу на ключових
принципах збору персональних даних – вони мають бути зібрані чесно,
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використовуватись тільки за призначенням, мають зберігатись у безпеці
тощо. Обговорюється проблема чутливих персональних даних, які повинні
мати ще вищий рівень захисту. Налогошується і на потребі дотримуватись
етичних принципів [6, 33-37].
ІІ) Iнтернет
Зокрема, йдеться про збори Глобальної комісії з регулювання Інтернету,
яка має протягом дворічної програми дослідити, як використовуються дані з
інтернет різними урядами – для того, щоби в першу чергу подивитись, чи не
маніпулюють уряди такими даними [6, 10]. Аналізуються підходи до того, як
зробити інтернет безпечним середовищем та збалансувати потреби
конфіденційності інформації та національних інтересів. Недовіра до хмарних
технологій та Інтернет може призвести до падіння ринку послуг зберігання
інформації. До провайдерів зберігання даних дослідник Майкл Гайст
застосував принципи АРМА щодо управління документами, дійшовши до
висновку, що питання балансу приватного та державного інтересу ще довго
буде залишатись актуальним. Поки спостерігається ухил у бік національних
інтересів на шкоду приватним [3, 40-42].
III) Хмарні технології
Одне зі хмарних сховищ Хойфайл (Hotfile) через порушення авторських
прав було змушене закритись, що призвело до втрати даних його
користувачами, які не встигли зберегти дані [6, 12]. Китай стає країною, куди
переносять хмарні сховища – зокрема, компанія Амазон [6, 13].
Прогнозується потужне зростання хмарних технологій до 2016 року – великі
компанії будуть як користувачами, так і провайдерами хмарних технологій
[5, 7]. Було підраховано, що хмарні технології (а саме – використання їх як
платформи) можуть зберегти американському урядові 20 мільйрдів долларів
щорічно [5, 16]. Головною вигодою від розміщення даних компаніями у
хмарних технологіях є змога відновлення даних у разі їх втрати [4, 6].
Негативним моментом є розрив у покритті страхування використання
хмарної технології та ризики, пов’язані з її викостанням [3, 7]. З початку
2014 р. планується перехід оператора Франкфуртської фондової біржі на
торгівлю хмарним простором [3, 14].
Дослідження визначило топ-5 країн, чия політика підтримування і
заохочування хмарних технологій є найбільш оптимальна: Японія, Австралія,
США, Німеччина, Сінгапур (з досліджуваних 24-х країн). Найбільші
покращення семи сфер, які брались до уваги під час обстеження
(приватність, безпека, кіберзлочинність, права інтелектуальної власноті,
портативність даних без огляду на кордони, сприяння торгівлі, ІТ
інфраструктура), продемонстрував Сингапур. У своєму Акті захисту
персональних даних (Personal Data Protection Act), прийнятому у жовтні 2012,
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Сингапур поєднав найкраще з розроблених підходив до проблеми ЕС та
Азіатсько-тихоокеанської економічної кооперації. Останню сходинку у
рейтингу посідає В’єтнам. Співпрацю з Групою безпеки хмарних технологій
(Cloud Security Alliance) розпочав і Тайланд.
IV) Кібербезпека
Фахівці з кібербезпеки виділили сім тенденцій у сфері захисту від
кібернетичних атак: фактично норми з кібербезпеки стануть стандартами;
небезпеки будуть становити виклик для ряду організацій, навіть найбільш
захищених; буде більше можливостей для виявлення шкоди від інсайдерів;
зростання інтересу до технологій захисту від кібератак; нові інструменти
дадуть змогу краще захищати дані; нові стандарти змусять краще реагувати
на пошкодження даних [6, 14]. Інші дослідження вказують на такі прогнози у
2014 р.: хмарні сховища даних будуть атакуватись; атаки будуть відбуватись і
на айфони також, крім андроїдів; зросте викрадення медичних даних тощо
[6, 15].
Національний інститут стандартів та технологій Відділу комерції США
представив першу версію стратегії боротьби з кіберзлочинністю “Структура
покращення критичної інфраструктури кібербезпеки”, розроблену як
реакцію на доручення президента Б. Обами [6, 17]. Інший номер пропонує
огляд останньої версії розробки вищезгаданої програми [4, 12].
Проаналізовано і зусилля ЄС щодо забезпечення кібербезпеки: навесні 2013
р. було представлено стратегію кібернетичної безпеки ЄС. Її складовою є
програма мережевої безпеки. В основу документа покладено такі принципи:
базові норми ЄС є в цифровому світі такими ж, що і в реальному; захисту
фундаментальних прав, свободи думки, персональних даних та приватності;
доступ для всіх; демократичне та ефективне управліня; розподілена
відповідальність з метою захистую Пріоритетами стратегії визначено:
досягнення кібенетичної стійкості; зменшення кіберзлочинів; розробка
політики кібернетичного захисту; розробка індустріальних та технологічних
ресурсів для кібербезпеки; розробка узгодженої міжнародної політики
кібернетичної безпеки для ЄС та просування принципів ЄС [2, 14].
Парадоксально, але одне з досліджень засвідчило, що близько 74
відсотків федеральних спеціалістів з кібербезпеки не готові до міжнародних
кібератак, так само як підтримувати безпеку мобільних пристроїв [5, 10].
Подібно, стаття констатує наявність тривоги за безпеку даних і відсутність
реальних кроків із її забезпечення [4, 7]. Інша розвідка аналізує результати
досліджень, що засвідчують низьку зацікавленість індустріальних компаній у
оцінці ризиків втрат даних та роботи на упередження цього [4, 18].
Публікація нагадує про небезпеку передавання даних через
копіювальний апарат. Йдеться і про накладання штрафу обсягом до 1,5
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мільйона доларів за неправоміре використання медичної інформації пацієнта
[4, 14]. Окреслюються перспективи ринку страхування через зростання
кіберзлочинів [3, 10].
Своєрідною реакцією на зростання кіберзлочинності стало створення
організацією Кібер-виклик (Cyber Challenge) чотирьох літніх регіональних
таборів для фахівців у цій тематиці. Спеціальні семінари проводять
викладачі університетів, топ системні адміністратори, інструктори з
інтернету, Інституту безпеки (Security Institute) та з питань кібербезпеки.
Взагалі фахівці з кібербезпеки стають одними з найбільш затребуваних
фахівців – 1 мільйон робочих місць чекає на них в США. Франція також
провела подібний захід [3, 12].
V) E-відкриття (гарячі новини, пов’язані з інформаційною сферою)
Якщо в 2011 р. корпорація Гугл отримала 10 мільйонів прохань про
зняття інформації через порушення авторських прав, то в 2013 – 235
мільйонів. Порівняно з 2012 роком, порушення авторських прав зафіксовано
на рівні 400 % [6, 14]. Іншою новиною стало накладання штрафу у розмірі
165,000 $ на адвоката, яка не володіла тонкощами зберігання інформації в
електронному форматі і через що було втрачено документ [4, 6].
VІ) BYOD (bring your own device; принеси свій власний девайс)
BYOD визначається як політика компаній, спрямована на заохочування
співробітників використовувати власні пристрої для роботи. Аналізується
дослідження щодо ризиків та позитивних наслідків запровадження такої
политіки та пропозиції щодо покращення результатів використання
співробітниками персональних технічних засобів для роботи [6, 16]. Інший
номер журналу знову піднімає питання безпеки політики BYOD. Є дані, що
половина з компаній, які заохотили цю політики, мали проблеми з витоком
даних. Прогнози робляться, що станом на 2015 рік, 75 % мобільних аплікацій
не будуть відповідати навіть базовим вимогам безпеки. Персональні пристрої
співробітників уже активно використовують зловмисники для доступу до
корпоративних документів [5, 18].
Варто відзначити, що Національний інститут стандартів і технологій
(National Institutes of Standarts and Technology) оновив рекомендації 2008 р.
щодо мобільних пристроїв – “Рекомендації з дотримання безпеки мобільних
девайсів у компанії”, які радять використовувати централізований
менеджмент таких пристроїв на організаційному рівні, щоб убезпечити
прилади, видані як компанією, так і ті, що перебувають в індивідуальному
володінні [3, 16].
VІІ) Керування документацією та інформацією (Records and Information
Management, RIM; далі – КДІ)
Окреслено тенденції в інформаційному менеджементі, які змінюють
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суть професії. Вони полягають в переході від керування документацією
(records management) до управління інформацією (information governance);
традиційні системи керування документацією (хмарні технології, соціальні
платформи) на сьогодні стають застарілими; відкриті стандарти та
технології; поширеність авто-класифікаційний технологій для рутинної
роботи з документами [3, 6].
Поради щодо розроблення класифікаційної схеми файлів для зберігання
інформації в електронному форматі – надзвичайно актуальне питання, адже
від системності описування файлів залежить не лише швидкість пошуку, але
й сама можливість знайти потрібні файли [6, 24-30].
Корисним є наочні приклади використання теорії в реальному житті.
Йдеться про досвід реальних компаній з адаптації Загальноприйнятих
принципів зберігання документації (Generally Accepted Recordkeeping
Principles) та Моделі повноти управління інформацією (Information
Governance Maturity Model). Досліджуються потреби двох компаній із
забезпечення діловодства, пошуки оптимальної моделі та її запровадження
[6, 38-41].
Окреслюються шляхи до оволодіння навичками аудиту управління
документами та інформацією. Тут виникають такі аспекти, які слід
враховувати: юридичні вимоги; тяглість бізнесу, планування на випадок
надзвичайної ситуації, найбільш життєво важливі документи; безпечне
зберігання документів загалом та протягом проведення аудиту, будова
систему електронного захисту документів. Запропоновано питання, відповідь
на які дозволяє оцінити надійність системи [6, 42-46].
Аргументується, що успішне планування на самому початку роботи з
управління документацією і інформацією є основою для подальшого
інтегрованого управління інформацією, і відтак – успіху компанії.
Презентовано модель такого планування, що починається з інформаційного
менеджменту, а закінчується продукцією та презентацією. Демонструється
можливість зменшити фінансові витрати надалі, за умови наявності
стратегічного інформаційного планування. Детально описуються всі етапи
схеми планування [4, 33-36].
До цієї сфери можна віднести і проблему зберігання судової
документації в електронному вигляді. Запропоновано брати до уваги такі
характеристики: відповідність, доступ, цілісніть, зберігання, розташування,
управління [5, 7].
Не оминає журнал і такої істотної проблеми, як сумісність форматів
систем, програмного забезпечення і даних. Пропонуються шляхи переводу
даних, обрання оптимального системного середовища [4, 20-25].
Виглядає, що керування документаційними процесами у низці установ
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передається спеціальним компаніям/працівникам, які беруть відповідальність
за збереження корпоративної інформації. Такі провайдери (компанії, які
надають послуги: зі зберігання інформації; пересилання; представлення
інформації; ІТ; розміщення) повинні відповідати різноманітним
регуляторним вимогам та стандартам щодо захисту інформації.
Основоположними документами США, що регулюють зберігання інформації,
є: Акт портативності та відповідальності медичного страхування (Health
Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)), Акт справедливої та
точної кредитної угоди (the Fair and Accurate Credit Transaction Act (FACTA)).
Інші розвинені країни не відстають. Тут функціонують: Європейська
директива захисту даних (The European Data Protection Directive), Акт Канади
захисту персональних даних та електронних документів (Canada’s Personal
Information Protection and Electronic Document Act (PIPEDA)), Австралійський
приватний акт (Australia’s Privacy Act). Пропонуються питання, які варто
задавати провайдеру послуг, пов’язаних з документами, для з’ясування
кваліфікації компанії/працівника [3, 27-32].
Акцентується увага на проблемі документаційного забезпечення
урядових інституцій. Відповідно до дослідження, органи влади федерального
рівня перевантажені величезними масивами інформації (в середньому – 209
мільйонів документів щорічно), для обробки і зберігання якої вони змушені
залучати мільйони доларів (в середньому кожна урядова інституція витрачає
щорічно 34,4 мільнони доларів, що є більше на 17 % від запланованої
витрати коштів). Виникає парадоксальна ситація, коли у намаганні
відповідати
Президентським
вказівкам
з
управління
урядовою
документацією (Рresidential Directive on Managing Government Records) з
метою мінімізування витрат та забезпеченню доступності до документів
перешкоджають, відповідно до опитування, нестача фінансування, додаткове
навчання та більша підтримка управління документацією з боку очільників
урядових установ [2, 6].
VІІ) Приватність
Дослідження засвідчують, що, незалежно від місця проживання,
користувачів хвилює питання дотримання приватності в мережі [5, 12]. ООН
прийняла резолюцію із захисту приватності в інтернеті [5, 16]. Шкільний
округ у південній Каліфорнії намагається збалансувати питання доступу
публічної інформації студентів у соціальних мережах з метою захисту дітей
[4, 8]. Штат Вашингтон став останнім штатом, який прийняв закон, який
забороняє працедавцю вимагати від працівників логін та пароль для входу у
соціальні мережі, як і забороняє вимагати відкривати сторінку для
працедавцеві ознайомлення, приєднувати його/її в якості друзів чи робити
сторінку більш відкритою для доступу [4, 8]. Є стаття, присвячена вимозі
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дотримати конфеденційність даних США та ЄС в ході підготовки до
підготовки угоди про трансатлантичну торгівлю і партнерство інвестицій [3,
6].
VIII) Е-майл та соціальні мережі
Низка досліджень присвяченa правилам роботи з електронною поштою
для отримання контролю над нею. Аналізуються різні періоди зберігання
листів, винятки з правил (які листи треба зберігати довше). Зміст листів
також впливає на термін їх зберігання [5, 20-26]. Іншою новиною у цій сфері
стало прирівнювання підпису в електронному листі до фізичного підпису
документа [4, 7]. Адміністрація Національного архіву та документації США
розробила нову програму для федеральних агенцій, пов’язану з
управліннням електронною поштою [4, 16].
Звертають увагу фахівці й на соціальні медіа як інструмент для
просування ідей та компаній. Запропоновано аналіз 21-го елемента схеми
політики використання соціальних медіа у бізнесі [4, 44]. Аналізуються
можливості організації для управління, збирання та ідентифікації інфомації у
соціальних мережах з метою захисту власних інтересів та уникнення
прорахунків. Йдеться про адвокатів, регуляторні органи та судові інстанції,
які часто отримують необхідну їм інформацію з мереж. Пропонуються такі
етапи для збору інформації: розуміння типу інформації з мереж (профайли,
пости, теги та приватні меседжи); з’ясувати, де краще збирати інформацію
(провайдер соціальної мережі, утримувач рахунку, доступ третьою стороною,
непрямий доступ); визначення безпеки соціальних мереж, що може впливати
на цілісніть даних; обрати інстумент для доступу до даних (скріншот; архівні
рішення для збору текстових та графічних файлів; cудове програмне
забезпечення для відстежування діяльності користувача). Автор зупиняється
і на законодавчому забезпеченні такої діяльності в США [2, 22-26].
ІХ) Аналітична діяльність
Окреслюються проблеми, пов’язані зі збільшенням масивів інформації
– зокрема, погіршення/зменшення аналітичної діяльності. Акцентується
увага на потребі у фахівцях з аналітичної діяльності, фахово підготовлених у
системі вищої освіти, та їх нестача в американській економіці. Володіння
аналітичними навичками збільшує шанс на працевлаштування у
майбутньому [5, 34-37]. Про подібну проблему пишуть і автори книги
“Великі масиви даних: революція, що змінює те, як ми живемо, працюємо та
думаємо” В. Маєр-Шонбергер та К. Кукієр. Головна ідея полягає в тому, що
величні обсяги інформації, які і збираються, і зберігаються
багаточисельними інституціями, відкривають нові можливості для аналізу.
Відтак виникають нові виклики в інформаційному аналізі [5, 45-46].
Пропонуються кроки для підвищення якості та об’єктивності зовнішнього
40

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

аудиту. Йдеться про інтегрування функцій управління документацією та
інформацією та вище згаданих принципів управління документацією у
процес фінансового аудиту. Подано принципи аудиту, відмінності
внутрішнього і зовнішнього аудиту [2, 32-36].
X) Кар’єрне зростання
Група AРMA разом з іншою компанією Форестер долідження (Forrester
Research) провела дослідження, результати якого підтвердили тенденцію, яку
AРMA обстоювала протягом кількох років: фахівці з КДІ повинні
оволодівати ширшими навичками роботи управління інформацією, якщо
вони хочуть мати більший вплив на роботу своєї компанії. До навичок
управління інформацією віднесено: ІТ, знання законодавства, приватності, та
бізнес/аудит [3, 4]. Редакційна стаття іншого номеру журналу наголошує на
потребі не ізолювати себе винятково сферою роботи з документами.
Навпаки, варто прагнути співпраці з фахівцями установи, які займаються ІТ
[4, 4].
Порівнюються між собою такі спеціалізації, як управління інформацією
та КДІ. Головна відмінність полягає в тому, що фахівці управління
інформацією займаються стратегічним плануванням, тоді як фахівці з КДІ
більше сфокусовані на тактичних моментах управління інформацією. Тобто
саме сфера діяльності спеціалістів з КДІ є основою для спеціалістів
управління інформацією. Стаття заохочує до розширення можливостей
кар’єрного зростання шляхом навчання на курсах і переходу на рівень
управління інформацією як на наступний щабель після КДІ. Хоча не йдеться
про занадто різке розмежування цих двох спеціалізацій. Відмінності у двох
спеціаліаціях наведено вздовж лінії аналізу: робота з технологіями;
імплементація легальних положень; розробка програм використання [5, 3840].
Наголошується на потребі активної співпраці ІТ-фахівців і спеціалістів у
галузі КДІ для продуктивного управління інформацією. Такий погляд
суперечить раніше прийнятим поглядам, що ІТ має займатись винятково
технічним забезпеченням збереження електронних документів, а фахівець у
галузі КДІ – організацією роботи з документами. Запропоновано вигоди від
такої співпраці [5, 42-45]. Ще одним видом фахівця у сфері документації та
інформації є сертифікований управлінець документацією (Certified Records
Manager) [3, 34; 39].
Аналізуються Загальноприйняті принципи зберігання документів у
розрізі їхнього втілення в життя фахівцями. Основні засади документа:
відповідальність; цілісність; захист; відповідність, доступність, тривале
використання; розташування в певному порядку; відкритість. Наголошується
на потребі тісної співпраці з фахівцями сфери ІТ [3, 20-25].
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Пропонуються шляхи покращення якості роботи фахівців, які працюють
з оплатою рахунків через кредитні картки, шляхом участі у програмі
“Стандарт безпеки даних індустрії оплати карток” та її розвитку, що
призведе до підвищення кваліфікації у кар’єрі, пов’язаній з управлінням
інформацією [5, 26-31].
ХІ) Е-документи та системи
На подив, питання е-документів окремо не ставилося, очевидно, через
розуміння управління інформацією як сфери, яка апріорі займається
питанням даних, представлених в електронному форматі. Є публікація про
уніфікований підхід до роботи з е-документами [4, 38-40].
Розглядаються і проблеми запровадження та використання електронних
систем медичної документації. Цікаво, що одним із поштовхів до їх розробок
та використання стало введення державою штрафів за відсутність таких
систем. З іншого боку, станом на осінь 2013 р., тільки 5 % електронних
систем медичної документації відповідали федеральним вимогам стандарту
обміну даних з іншими учасниками процесу надання медичних послуг.
Доведено, що використання електронних система медичної документації
економить кошти паціентів [3, 7; 10].
Складовою журналу є повідомлення рекламного характеру про різну
продукцію ринку інформаційних послуг. Подано інформацію про низку
навчальних закладів, які надають послуги з підготовки фахівців з управління
інформацією. Уміщено відомості про програму оцінки управління
інформацією, яка може оцінювати зрілість управління інформації конкретної
компанії, проводити моніторінг результативності вжитих зусиль з
пом’якшення ризиків, оцінювати успішність тренування фахівців з
управління інформацією та стану документації [6, 11]. Наведено відомості
про програму оцінювання стану діловодства відповідно до вимог управління
інформацією [6, 43]. Пропонуються послуги професійних управлінців
інформацією [4, 13]. Популярною нішею ринку стають технології швидкого
сканування чи компанії, які пропонують послуги зі сканування документів з
метою організації їхнього збереження у цифровому форматі [3, 29; 31].
Даються корисні рекомендації, з чого почати перехід до безпаперового
офісу. Труднощі починаються на етапі безпесередньої реалізації проекту –
коли співробітники переходять на нові системи електронного
документообігу, не отримавши адекватне тренування, що позначається на
якості роботи. Також акцентується на потребі надання працівникам часу на
адаптацію до нових підходів роботи. На початковому етапі також варто
визначитись зі стратегією – які документи є базовими та потребують
існування в електронному вигляді; які документи потребують сканування та
доступу співробітників до них тощо. Залежно від потреб буде
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модифікуватись і необхідна система. Пропонуються і підказки до визначення
і оптимізації витрат на перехід до безпаперового офісу [3, 44-46].
Отже, аналіз журналу “Інформаційний менеджмент” дає можливість
простежити напрям публічної фахової дискусії про сучасний стан і тенденції
розвитку інформаційної діяльності у світі. Види матеріалів можна поділити
на три групи: реклама продукції і послуг; повідомлення “до відома”
(інформаційного характеру); фаховий аналіз проблем. Проаналізовані номери
дозволили виділити 11 рубрик. Частота заповнення рубрик не є однорідною.
Цікавими є постаті авторів статтей аналізованих номерів. Серед них
зустрічаються як науковці, які представляють университети Північної
Дакоти, Західної Індії в Барбадосі, Лонг Айланд в Нью-Йорку, Мальти), так і
практики (фахівці компаній з надання фінансових та інформаційних
консультаційних послуг, працівники КДІ, працівники Національної асоціації
знищення інформації США, Національного центру державних судів США
тощо).
Найбільш вживаними термінами є “управління інформацією”
(“Information Governance”, IG) та “керування документацією та інформацією”
(“Records and Information Management”, RIM).
Тематика рубрик є широкою – від визначення можливостей мобільних
телефонів до стратегії управління інформацією в установі. Охоплено теми, з
якими стикається як пересічний користувач техніки, так і вузькопрофільний
фахівець з певної тематики, пов’язаної з документами (наприклад, з їх
знищенням). Наповнення журналу засвідчує наявний високий рівень
розвитку технологій, передусім в американському суспільстві (бо тематика,
хоча є універсальною для розвинених суспільств 21-го століття, однак за
змістом переважно торкається саме проблем США у даній царині).
Інтернет та хмарні технології розглядаються крізь призму позитивних
досягнень та проблем зберігання інформації. Кібезлочинність посідає чільне
місце серед проблем. Фахівці акцентують увагу на нових тенденціях у даній
сфері, надають рекомендації до попередження втрат інформації установою
через кібератаки. Новітні підходи до заохочування працівників (такі, як
політика “принеси свій власний пристрій”) аналізуються з точки зору ризиків
для збереження цілісності інформації.
Управління документацією та інформацією як практична діяльність з
організації руху та зберігання документів є ключовою тематикою журналу.
Підкреслюється сфокусованість на ІТ як складової професії фахівця, який
працює з документами в установі на рівні організації. Не зупиняючись на
аналізі конкретних технологічних рішень, підказуються рішення для фахівців
у даний сфері щодо оптимізації роботи установи та розвитку своїх
персональних можливостей. Впадає у вічі законодавча врегульованість
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питання, а відтак наголос на діяльності у правовому полі, акцент на
використанні Загальноприйнятих принципів зберігання документації. Можна
також зробити висновок про розвиненість ринку надання послуг, пов’язаних
з різними життєвими циклами документів (сканування, знищення,
зберігання, безпека). Практика аудиту – перевірки дотримання вимог
законодавства, у тому числі й у питанні безпеки, є досить популярною.
Запропоновано низку рішень для фахівців, які прагнуть кар’єрного
зростання. Окремі сторінки носять рекламний характер щодо конкретних
технологій для вирішення тих чи інших проблем роботи з документами.
Загалом тематика публікацій, що побачили світ на сторінках журналу за
останній рік (2013–2014) засвідчила, що нині все більшої ваги набувають
такі проблеми, як розміщення великих масивів даних; безпека передавання
та зберігання даних; оптимізація витрат на використання технічних засобів
під час роботи з документами; розширення та поглиблення вже існуючої
нормативної бази у цій царині; співпраця фахівців різних країн над пошуком
оптимальних рішень забезпечення цілісності і безпеки даних; все більший
перехід у різних сферах (судова, медична, бізнес, державне управління) до
зберігання документів в електронних сховищах. Рішення, що пропонуються
авторами, носять високотехнологічний характер, базуючись на концепції
управління інформацією як наступного етапу управління документами та
інформацією.
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Автор анализирует наполнение журнала “Информационный
менеджмент” (издание международной группы АРМА, США) за последний
год (5 номеров). Выявлено современные тенденции и проблемы с в сфере
управления информацией и управления документацией в развитых странах.
Ключевые слова: журнал “Информационный менеджмент”,
управление документацией, управление информацией, ИТ
The author analyzes content of journal “Information Management” (edition
of International Group ARMA, USA) during the last year (5 numbers).
Contemporary tendencies and problems in sphere of information governance and
records management in developed countries are revealed.
Keywords: journal “Information Management”, records management,
information governance, ІТ
[1] Періодичність виходу журналу – два рази на місяць. Оскільки не було знайдено номеру за липеньсерпень 2013 р., об’єктами аналізу стали 5 номерів (з травня/червня 2013р. по березень/квітень 2014р.)
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Т.А. Лугова, Я.О. Кліменко,
О.Є. Акімов

ДОКУМЕНТЫ ООН О ГЕНДЕРЕ
КАК СОЦИОКОММУНИКАТИВНЫЙ ФАКТОР
НОРМОТВОРЧЕСКИХ И ЗАКОНОТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
В УКРАИНЕ
В статье рассматриваются документы ООН о гендере как
социокоммуникативный фактор нормотворческих и законотворческих
инициатив в Украине. Обосновывается идея о том, что документы ООН
легитимизируют гендер, фиксируют проблемы гендера и выступают в роли
своеобразного транслятора гендерных концептов в национальные
нормативно-правовые акты, тем самым определяя ценностные категории,
поведенческие стереотипы и образ жизни современного человека.
Ключевые слова: документ, ООН, гендер, закон, стереотип, норма.
Проблема отношений женщины и мужчины в обществе актуальна
издавна. Веками у людей складывалось стереотипное представление об
образе мужчины и женщины, что в дальнейшем определило характер
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поведения, отношение друг к другу и жизнь в социуме. Сегодня проблемы
гендерного партнерства (уровней отношения полов) и гендерного равенства
приобрела особую остроту, поскольку в мире активизируется борьба за
утверждение демократических норм и принципов. В современной
гуманитарной науке тема гендера является одной из наиболее широко
разработанных: разные аспекты гендера исследуются в психологии
(Р. Столлер, П.Горностай), педагогике (Л.І. Міщик, Т.П. Голованова),
лингвистике
(А.В. Кирилина,
И.И. Лизенко,
Е.А. Земская,
М.А. Китайгородская, Н.Н. Розанова, Е.И. Горошко, Н.А. Янко-Триницкая,
М.А. Кронгауз, И.И. Халеева, Г.Г. Слышкин, С.А. Коновалова), философии и
культурологии (М. Фуко, М.Ю. Тимофеев, А. Юрчак, О. Шабурова,
Е.С. Гриценко, Г.Е. Крейдлин), социологии (О.Иващенко, Е.Здравомыслова,
А.Темкина), социальных коммуникациях (И.А. Гусейнова, М.В. Томская,
А.В. Кирилина, М.Д. Городникова) и т.д.
Понятие «гендер» известно с 60-х годов прошлого века с выходом в
свет книги американского психоаналитика Роберта Столлера «Пол и гендер»,
но широко применяться стало лишь в начале восьмидесятых годов. В
научное описание оно введено для того, чтобы разграничить понятия
«биологический пол» (sexus) и «социокультурный пол» (gender),
предполагающий преобретаемое (статусное) «разделение ролей, культурные
традиции, отношения власти в связи с полом людей» [4]. Таким образом,
проблемы гендера зародились в недрах психологии и были неразрывно
связаны с развитием феминистского движения в Европе.
Международный нормативно-рекомендательный статус проблемы
гендера приобрели только в документах ООН, с целью обеспечения
равенства возможностей самореализации мужчин и женщин в общественной
жизни во всем ее многообразии. Примечательно, что в Уставе ООН (СанФранцисско, 1945 г.) не только фиксируется факт учреждения данной
организации, но и легитимируется принцип равенства мужчины и женщины.
В следующем 1946 году была создана Комиссия ООН для наблюдения за
положением женщин и содействия реализации их прав. Всеобщая
декларация прав человека, принятая на третьей сессии Генеральной
Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III), от 17 декабря 1948 года
провозгласила равенства и свободы всех людей без какого-то бы ни было
разлиция [5].
Данное положение отразилось в Конституциях многих стан. В том
числе и в Конституции СССР от 1977 года (глава 6, ст. 35): «Женщина и
мужчина имеют в СССР равные права. Осуществление этих прав
обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в
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труде, вознаграждении за него и продвижении по работе, в общественнополитической и культурной деятельности, а также специальными мерами
по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих
женщинам сочетать труд с материнством; правовой защитой, материальной
и моральной поддержкой
материнства
и
детства,
включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным
женщинам и матерям, постепенное сокращение рабочего времени женщин,
имеющих малолетних детей» [2]. В. Меламед отмечает, что современная
Украина также декларирует равенство мужчин и женщин [8]. Статья 24
Конституции Украины от 1996 г. устанавливает равенство прав женщины и в
общественно-политической и культурной деятельности, в получении
образования и профессиональной подготовке, в труде и вознаграждении за
нее; специальными мероприятиями относительно охраны труда и здоровья
женщин, установлением пенсионных льгот; созданием условий, которые
дают женщинам возможность сочетать труд с материнством; правовой
защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства,
включая предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным
женщинам и матерям [1].
В последующие годы все внимание ООН было нацелено на равные прав
женщин по отношению к правам мужчин [11]:
1951 г. — Международная Организация Труда (МОТ) приняла
Конвенцию о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной
ценности;
1952 г. — принята Международная Конвенция по политическим
правам женщин;
1955 г. — МОТ разработала Конвенцию о защите материнства;
1957 г. — принята Конвенция о гражданстве замужней женщины;
1958 г. — Конвенция о дискриминации в области труда и занятий
продвижение равенства прав мужчин и женщин на рабочем месте;
Начиная с 60-х годов, мир поднял проблему гендера в образовании и
политической системе [11]:
в 1960 г. по результатам Генеральной Конференции ЮНЕСКО принята
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования, положено
начало равным возможностям для девочек и женщин. Вступила в силу
Конвенция МОТ о дискриминации в области труда и занятий. Эти
концепты впоследствии отразились в соответствующих законах об
образовании и трудовом кодексе многих стран. Так, в Законе Украины «О
высшем образовании» (ст.4) указывается право всех граждан на
образование [3].
в 1962 г. Конвенция по политическим правам женщин обязала страны47
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члены разрешить женщинам голосовать и представлять общественные
организации наравне с мужчинами;
 в 1966 году принят Международный пакт о гражданских и
политических правах, обязующий стран-участниц обеспечить
гражданские и политические права всем находящимся в пределах
юрисдикции независимо от расы, цвета кожи, пола и других
обстоятельств, в частности право на жизнь, запрещение пыток, права на
свободу и личную неприкосновенность, права на свободу мысли, совести
и религии. С 1995 г. странам, ратифицировавшим Пакт, предлагается
предоставлять информацию о фактах, влияющих на равную реализацию
прав женщин по каждой статье;
 в 1967 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;
в 1974 г. Декларация о защите женщин и детей в зонах напряженности
и вооруженных конфликтов. 1975 год объявляется международным
годом женщины.
в 1976 г. Генеральная Ассамблея ООН утвердила решение ЭКОСОС
создать Международный учебный и научно-исследовательский институт
по улучшению положения женщин (МУНИУЖ), важнейшей задачей
которого являлось изучение способов, позволяющих контролировать и
оценивать эффект программ и проектов по привлечению женщин к
деятельности в области развития. Генеральная Ассамблея ООН создает
Добровольный Фонд ООН для Международного исследовательского и
образовательного института по продвижению женщин (позднее
преобразован в Женский Фонд Развития ООН);
 в 1979 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW)
первый международный биль о правах женщин, запрещении
разграничений, исключений и ограничений на основе пола, которые
ухудшают или аннулируют права человека и фундаментальные свободы
для женщин во всех сферах. Украина ратифицировала эту Конвенцию в
1980 году;
 в 1983 г. вступила в силу Конвенция МОТ о равном обращении и
равных возможностях для работников мужчин и женщин: работников с
семейными обязанностями;
в 1989 г. принята Конвенция о правах ребенка;
В 90-х годах были назначены лица, ответственные за наблюдением
проблем неравенства в социуме, также были приняты документы
провозглашающее полное преодоление гендерного неравенства [11]:
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в 1993 г. Всемирная Конференция ООН по правам человека состоялась
в Вене, Австрия. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о
ликвидации насилия в отношении женщин.
 В 1994 году Комиссия по правам человека назначила Специального
Докладчика по вопросам насилия в отношении женщин для сбора
данных и разработки рекомендаций по ликвидации насилия и его
последствий.
В 1995 году на четвертой всемирной конференции ООН была издана
Пекинская Декларация, в которой среди прочего провозглашались:
«равные права, возможности и доступ к ресурсам» [10].
 В 1996 г. принят национальный план действий на 1997-2000 pp по
улучшению положения женщин и повышения их статуса в обществе.
В 1997 г. создан Координационный совет по вопросам женщин при
Министерстве Украины по делам семьи и молодежи.
1998 г - реорганизация Координационного совета в Раду равных
возможностей (Гендерный совет).
 В сентябре 2000 года на Всемирном саммите ООН был принят
документ «Пакт развития тысячелетия», который подписал среди прочих
и Президент Украины. В этом документе провозглашается развитие
гендерного равенства и предоставление полномочий женщинам.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН одобрила Декларацию
Тысячелетия, обязующую правительства продвигать гендерное
равенство как эффективный путь для преодоления бедности, голода и
болезней. Принят Факультативный протокол к Конвенции о правах
ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии [11]. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН
принимает документ «Женщины в 2000: равенство между женщинами и
мужчинами, развитие и мир в XXI веке». В этом же году Комиссия ООН
по правам человека принимает Резолюцию по собственности на землю
— впервые резолюция по правам женщин была принята в рамках
повестки Комиссии ООН по правам человека.
В 2003 году принята Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН — отчет
Генерального Секретаря по различным аспектам продвижения сельских
женщин, включая влияние макроэкономической политики на их
ситуацию
В 2005 году (10 лет после Пекина): обзор прогресса, достигнутого в
отношении гендерного равенства 49 сессия Комиссии ООН по
положению
женщин
завершилась
принятием
заявления,
подтверждающего обязательства, взятые в Пекине в 1995 году, и
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содержащее призыв к правительствам принимать дальнейшие меры по
их реализации. ООН определила Основные принципы и руководящие
положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение
ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области
прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного
права [11].
В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк, ссылаясь на учебник по
основам теории гендера, справедливо отмечают, что положение о равенстве
полов прямо или концептуально зафиксированы в отдельных статьях
Конституции Украины в разделах, определяющих организацию,
осуществления государственной власти и местного самоуправления Принцип
равноправия является почвой всех статей Конституции Украины, которые
регулируют политические, социально-экономические и другие права
человека [5; 402]. С 1970-х годов специальные законы по равенсту прав и
возможностей приняты в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Франции,
Германии и других странах В русле этих процессов пытается двигаться и
Украина [5; 402]: принятие Указа Президента Украины «О
совершенствовании работы центральных и местных органов исполнительной
власти относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и
мужчин» (26.07.2005), и одобрение Кабинетом Министров Украины
«Концепции Государственной программы гендерного равенства в
украинском обществе на 2006 – 2010 годы» (05.07.2006), и принятие Закона
Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин»
(08.09.2005). В статье 17 Закона Украины «Об обеспечении равных прав и
возможностей женщин и мужчин» работодателям было запрещено в
объявлениях (рекламе) о вакансиях предлагать работу только женщинам или
только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может
выполняться исключительно лицами определенного пола, предъявлять
различные требования, давая преимущество одному из полов, требовать от
лиц, которые устраиваются на работу, сведения об их личной жизни, планах
относительно рождения детей [8].
На сегодняшний день, женщины во многих странах являются
активными учасниками в жизни общества, а не женщинами, чье место на
кухне. В свое статье О.Миколюк указывает на нехватку женских лиц в
параламенте, что способстовало бы разрешению многих социальных
проблем. Справедливости ради необходимо сказать, что существует и
дискриминация мужчин. И если дискриминацию женщин общество уже
готово видеть, то мужчин — нет. Эти факторы и характеризуют
коммункативные проблемы в нашем обществе на сегодняшний день. К тому
же, в Украине, к сожалению, до сих пор, гендерные исследования не
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являются настолько актуальными, как в странах Запада. Как отмечают
исследователи, понятие «гендер» в национальном дискурсе употребляется
редко и довольно часто в смысле «пол» [9]. Такая ситуация не способствует
развитию нашего государства, ведь гендерные исследования имеют целью
помочь каждому человеку стать действительно полноправным членом
общества, а государству — стать демократичным.
Таким образом, документы ООН легитимизируют гендерный вопрос
как один из приоритетов развития человечества, которое стремится к
обеспечению
полноправного
функционирования
общества,
путем
разрешения проблем гендерного неравенства. Следует отметить, что
гендерная проблематика это не только желание женщины реализовать себя,
это желание общества жить в развитом государстве. Современные
коммуникативные процессы начинаются с каждодневного взаимодействия
людей, общения мужчины и женщины, с изображения на рекламном листке
либо на экранах телевизора, а заканчивается политикой президента.
Специфика этих коммуникаций во многом обуславливается концептами,
провозглашенными в документах ООН, перетекающими в принятие
национальных законов и других нормативно-правовых актов.
Выход за пределы стереотипов, патриархальных образов — насущная
необходимость для гармоничного развития и наиболее полной реализации
человека — женщины или мужчины. Переосмысление ролей женщин и
мужчин в обществе лежит в основе гендерных исследований и нормативных
актах международных организаций. Благодаря политике ООН женщины
вышли на новый уровень самосовершенствования и стоят у истоках
правительства страны, а мужчины переосмысливают ценность женщин в
жизни общества. На этом развитие гендерной проблематики не
заканчивается, так как мы живем в эпоху перемен, которая меняет нас, наше
сознание и отношение друг к другу.
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У статті розглядаються документи ООН про гендер як
социокоммуникативный фактор нормотворчих і законотворчих ініціатив в
Україні. Обґрунтовується ідея про те, що документи ООН легітимізують
гендер, фіксують проблеми гендеру і виступають у ролі своєрідного
транслятора гендерних концептів у національні нормативно-правові акти,
тим самим визначаючи ціннісні категорії, поведінкові стереотипи і спосіб
життя сучасної людини.
Ключові слова: документ, ООН, гендер, закон, стереотип, норма.
52

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

The article considers the UN documents on gender as sociocommunicative
factor normative and legislative initiatives in Ukraine. The article substantiates
the idea that the UN documents legitimize gender, fix issues of gender and act as
translator gender concepts in national regulations, thereby defining the values,
behavior and way of life of modern man.
Keywords: document of the United Nations, gender, law, stereotype, the
norm.
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В.В. Добровольська

КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
В КОНТЕКСТІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
В роботі розглянуто теоретичні засади формування комунікаційного
середовища документознавства як чинника вдосконалення системи
підготовки сучасних фахівців. Проаналізовано спеціалізації як засіб
поглибленого розвитку цієї системи та наближення її до документознавчої
практики.
Ключові слова: документознавство, комунікаційне середовище
документознавства, підготовка фахівців, спеціальність, спеціалізації.
В українському документознавстві формується комунікаційне
середовище – складна динамічна система, яка здійснює кумуляцію і
розповсюдження документознавчого знання. Вона складається з двох
основних складових – інфраструктурної і змістової.
В інфраструктурній складовій чільне місце займають інституції, що
реалізують комунікаційні процеси (бібліотеки, архіви, інтернет-структури);
технічні засоби і канали комунікацій, що забезпечують реалізацію
комунікаційного процесу. Змістова складова включає, насамперед
документознавчу інформацію і документознавчі знання які є базовими для
ефективного функціонування сучасного і перспективного комунікаційного
середовища.
Комунікаційне середовище документознавства - це складна система яка
забезпечує обмін документознавчою інформацією у вертикальному і
горизонтальному зрізах, а також одержання документознавцями інформації з
інших галузей і поширення документознавчих знань в інших сферах.
Комунікаційне середовище має власні функції та інфраструктуру яка
визначається сучасними і перспективними можливостями інформаційних
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технологій [3].
Під комунікаційним середовищем В.О. Ільганаєва розуміє «…
сукупність
умов
матеріально-речових,
субстанційно-змістових,
технологічних, організаційних, в яких здійснюється комунікаційна взаємодія
і здійснюється комунікаційний процес» [4, с.1]. Це визначення
конкретизується М.В. Вилегжаніною, яка відзначає, що комунікаційне
середовище дозволяє «… соціальним групам і структурам здійснювати
передачу та обмін інформацією в комунікаційній взаємодії в просторі і часі».
[1, c. 1]. Т.В. Добко відзначає «… сучасне комунікаційне середовище
включає: інформаційні ресурси, інструментарії оброблення інформації і
засоби комунікації» [2, с.1].
Помітне місце в його структурі займає підготовка фахівців зі
спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Важливим
напрямом розвитку якої є спеціалізації. Національна академія керівних
кадрів культури і мистецтв має давні традиції спеціалізованої підготовки
документознавців.
Найбільш
успішними
були
спеціалізації
«Документознавець фінансових банківських і підприємницьких структур»,
«Документознавець референт органів державної влади та місцевого
самоврядування», «Юридичне і кадрове документознавство».
У лютому 2014 року створена кафедра документознавства та
інформаційно-аналітичної діяльності яка є правонаступницею кафедри
документальних комунікацій, що була створена наказом ректора НАКККіМ у
2004 році.
На кафедрі підготовка фахівців з документознавства та інформаційної
діяльності здійснюється згідно з державним стандартом, що забезпечує
досить високі можливості для працевлаштування випускників.
На 2014-2015 н.р. за ініціативою та під безпосереднім керівництвом
професора М.С. Слободяника розроблені і підготовлені до впровадження в
навчальний процес такі спеціалізації:
• документознавець,
структур;

менеджер

рекрутингових

агенцій

і

кадрових

• документознавець, менеджер електронної документації;
• документознавець, менеджер бізнес структур;
• документознавець-аналітик управлінської інформації, викладач фахових
дисциплін.
Студенти, які оберуть спеціалізацію «документознавець, менеджер
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рекрутингових агенцій і кадрових структур», вивчатимуть основні
напрями діяльності рекрутингових агенцій; управління кадровою
документацією; правове забезпечення діяльності рекрутингових агенцій та
систему документів, що виникають в результаті їх діяльності; прикладне
програмне забезпечення; інтернет-ресурси рекрутингової інформації тощо.
Cпеціалізація
«документознавець,
менеджер
електронної
документації» зумовлена підготовкою переходу уряду до електронного
документообігу. Фахівці цієї спеціалізації матимуть ґрунтовну загальну і
спеціалізовану комп’ютерну підготовку. Серед базових дисциплін:
електронне документознавство, управління електронною документацією,
електронні комунікації, електронне документування тощо.
Спеціалізація «документознавець, менеджер бізнес-структур» дає
змогу одержати знання і вміння, необхідні для документаційного
забезпечення бізнес-структур у поєднанні з кваліфікованим виконанням
обов’язків офіс-менеджера. Саме у цьому напрямі сьогодні існує найбільша
потреба у кваліфікованих кадрах. Студенти отримають необхідну підготовку
для:
управління
підприємницькою
документацією;
інформаційнодокументаційного забезпечення підприємництва; організації референтської
та офісної діяльності тощо.
Магістри
за
кваліфікацією
«документознавець-аналітик
управлінської інформації, викладач фахових дисциплін» вперше в
Україні одержать підготовку, необхідну для прикладної аналітики;
аналітичного забезпечення управління; максимально повного задоволення
інформаційних потреб менеджерів, що керують установами різних форм
власності; комп’ютерної аналітики; а також методики викладання фахових
дисциплін.
За час навчання студенти одержують ґрунтовну підготовку у царині
документознавства і управління документацією; інформаційної діяльності та
аналізу управлінської інформації; вивчають прийоми та методи наукової
експертизи документів; традиційні та інноваційні форми інформаційнодокументаційного забезпечення діяльності установ всіх форм власності.
Стандартом передбачено також одержання студентами широкої
загальноосвітньої підготовки, а також юридичних і управлінських знань.
Суттєва увага приділяється підготовці студентів до роботи в умовах
інформатизації; вивчення основ інформаційної безпеки і захисту інформації,
управління електронними ресурсами; вивченню Інтернет-ресурсів і
технологій.
Для осіб, які закінчили училища, коледжі, технікуми та мають диплом
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молодшого спеціаліста з діловодства та споріднених спеціальностей є
можливість навчання на бакалавраті за скороченим терміном навчання.
Кафедра забезпечує студентів такими базами практик: міністерства,
районні в м. Києві державні адміністрації; інститути громадянського
суспільства; рекрутингові компанії; туристичні та рекламні агенції; вищі
навчальні заклади; державні архівні установи та приватні архівні компанії;
бібліотеки і музеї.
Випускники кафедри можуть працювати: в інформаційних агенціях та
установах; у центрах та інститутах науково-технічної інформації,
консалтингових установах, рекламних агенціях; у кадрових службах,
рекрутингових організаціях; у службах документаційного забезпечення
управління органів державного управління та місцевого самоврядування,
банківських установ, юридичних та нотаріальних контор.
Фахівець у галузі документознавства та інформаційної діяльності може
бути: керівником офісу; керівником адміністративного апарату;
інформаційним аналітиком та аналітиком консолідованої інформації;
спеціалістом з питань кадрової роботи;
організатором служб
документаційного забезпечення управління; керівником службового,
комерційного,
конфіденційного
документно-інформаційного
потоку;
науковим співробітником та викладачем вищого навчального закладу;
помічником керівника підприємства, установи, організації; референтом;
керівником інформаційної служби; начальником відділу стратегічного
планування та прогнозування; начальником аналітичного відділу;
аналітиком-консультантом директора; фахівцем з організації інформаційної
безпеки.
Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності
готує висококваліфікованих фахівців за напрямом «Документознавство та
інформаційна діяльність» для роботи в державних, комунальних та
приватних установах.
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О. М. Збанацька

НОВИЙ СТАНДАРТ ДСТУ 3582:2013
«ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ
ОПИС. СКОРОЧЕННЯ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА»
Розглянуто зміст нового стандарту зі скорочення слів і словосполучень
українською мовою в бібліографічному описі. Прокоментовано основні зміни,
внесені до нього. Охарактеризовано загальні вимоги та правила скорочення
слів і словосполучень українською мовою.
Ключові слова: бібліографічний опис, слова, словосполучення,
скорочення, стандарти.
З 1 січня 2014 року набув чинності новий стандарт ДСТУ 3582:2013
«Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і
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словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила» (Рис. 1).
Появу нового стандарту очікували всі інформаційні працівники.
Передумови, що склалися в Україні, сприяли його розробці. По-перше,
пройшло вже 15 років з моменту набуття чинності попереднього стандарту і
він потребував перегляду. По-друге, правила та особливі випадки скорочень
слів потребували уточнень. По-третє, у світі спостерігалася тенденція до
зменшення кількості скорочуваних слів і словосполучень з метою
покращення обміну інформацією між країнами.

Рис. 1. Обкладинка ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний
опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила»

Зупинимося на основних змінах, що відбулися у новому стандарті,
порівняно з попереднім – ДСТУ 3582–97 «Інформація та документація.
Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні
вимоги та правила».
Назва. Назва скасованого стандарту – «Скорочення слів в українській
мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», чинного –
«Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською
мовою. Загальні вимоги та правила». На нашу думку, нова назва є недосить
вдалою. Так, замістить словосполучення «бібліографічний опис» потрібно
було б зазначити «бібліографічний запис», оскільки біля деяких
скорочуваних слів і словосполучень у Додатку А стандарту, зазначено фразу
– «скорочують також у заголовку запису», і заголовок є складовою
бібліографічного запису, а не бібліографічного опису. Позитивним є те, що у
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назві поруч з терміном «слів», з’явлється термін «словосполучень», оскільки
скороченню підлягають не тільки слова, але й словосполучення.
Передмова. Розробником обох стандартів є Державна наукова установа
«Книжкова палата України імені Івана Федорова». В авторському колективі
розробників відбулись зміни: ДСТУ 3582–97 розробляли Л. В. Мухітдінова,
Г. М. Пліса, Г. П. Неліпа, О. Б.Зубарєва [2, с.ІІ]; ДСТУ 3582:2013 – Н.
Петрова (науковий керівник), Г. Плиса, Т. Жигун [1, с.ІІ].
ДСТУ 3582–97 було затверджено і введено в дію наказом
Держстандарту України від 4 липня 1997 р. № 391 [2, с.ІІ], ДСТУ 3582:2013 –
прийнято та надано чинності наказом Мінекономрозвитку України від 22
серпня 2013 р. № 1010 [1, с.ІІ].
У передмовах до стандартів зазначено (Табл. 1):
Табл. 1
ДСТУ 3582–97

ДСТУ 3582:2013

Цей стандарт відповідає ISO
4:1984
«Документація.
Правила скорочення слів у
назвах
та
найменувань
публікацій»,
ISO
832:1994
«Інформація та документація.
Бібліографічний
опис
та
посилання. Правила скорочення
бібліографічних термінів» [2,
с.ІІ]

Цей національний стандарт відповідає ISO 4:1984
Documentation – Rules for the abbreviation of title words and
titles of publications (Документація. Правила скорочення
заголовків і назв публікацій) та ISO 832:1994 Information and
documentation – Bibliographic description and references –
Rules for the abbreviation of bibliographic terms (Інформація та
документація. Бібліографічний опис та посилання. Правила
скорочення бібліографічних термінів) у частині правил
скорочення слів.

На заміну РСТ УРСР 1743–82

На заміну ДСТУ 3582–97

Ступінь відповідності – нееквівалентний (NEQ) [1, с.ІІ].

ДСТУ 3582:2013 було додано фразу «у частині правил скорочення
слів», а також зазначено, що він нееквівалентний, тобто не гармонізований з
міжнародним.
Зміст. У змісті змінилися формулювання назв розділів, вони стали
більш точними.
У сфері застосування стандарту формулювання «вимоги стандарту є
обов’язковими для видавців, бібліотек…» [2, с.1] замінено на «стандарт
призначено фахівцям…» та «стандарт рекомендовано установам і
організаціям…» [1, с.1].
Перелік нормативних посилань оновлено і розширено.
Відбулися зміни у розділі: терміни та визначення понять [2, с.2; 1, с.2].
Їх порівняння представлено у таблиці 2:
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Табл. 2
ДСТУ 3582–97

ДСТУ 3582:2013

аналітичний бібліографічний опис
аналітичний бібліографічний опис
Бібліографічний опис складової
Бібліографічний опис складової частини
частини документа
документа
бібліографічний опис
бібліографічний опис (ДСТУ 2394)
Сукупність
бібліографічних
відомостей про документ, наведених за
встановленими
правилами
і
призначених для його ідентифікації та
загальної характеристики
відсікання
відсікання
Скорочування слова відкиданням
Скорочування слова вилученням
двох або більше літер в кінці слова
щонайменше двох кінцевих літер
заголовок бібліографічного опису
Елемент бібліографічного опису,
який містить ім’я індивідуального
автора чи найменування колективного
автора, чи позначення виду документа,
чи уніфіковану назву

заголовок бібліографічного запису
Елемент бібліографічного запису, що
містить ім’я індивідуального автора, чи назву
колективного автора, чи познаку виду
документа, чи його уніфіковану назву
індивідуальний автор
Фізична особа, що створює документ
(твір) і відповідає за його міст

ініціальна абревіація
ініціальне скорочення (абревіатура)
Спосіб творення слів з початкових
Складноскорочене слово, утворене з
букв та звуків
перших літер і/або звуків слів
словосполучення
колективний автор (ДСТУ 2394)
область бібліографічного опису
Структурна
одиниця
бібліографічного опису, яка містить
один або декілька функціонально або
змістовно
однорідних
елементів
бібліографічного опису

зона бібліографічного опису
Структурна одиниця бібліографічного
опису, що містить один або декілька
функційно чи змістовно поєднаних його
елементів
слово (ДСТУ 2392)
словосполучення (ДСТУ 2392)

стягування
стягування
Скорочування слова вибірковим
Скорочування слова вибірковим
пропусканням приголосних та голосних вилучанням приголосних і голосних літер
літер
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Отже, у ДСТУ 3582:2013 дещо змінилося написання та тлумачення
термінів та терміносполучень, додалися нові: «індивідуальний автор»,
«колективний автор», «слово», «словосполучення». Зокрема, «заголовок
бібліографічного опису» замінено на «заголовок бібліографічного запису», а
«область бібліографічного опису» – на «зону бібліографічного опису».
Стосовно того, який термін вживати «область» або «зона», серед фахівців
інформаційної сфери велися дискусії, і єдиний підхід щодо уніфікації в
цьому питанні був відсутній. Даний стандарт остаточно закріпив вживання
терміносполучення «зона бібліографічного опису».
Правила скорочування слів і словосполучень у бібліографічному описі
зазнали незначних змін. Їхній перелік наведено у таблиці 3.
Табл. 3
ДСТУ 3582–97

ДСТУ 3582:2013

4.1«…Неприпустиме одне
скорочення для двох різних за
значенням слів» [2, с.2]

4.1 «…Однакове скорочення різних за значенням
слів не рекомендовано (крім випадків, поданих у
додатку А)» [1, с.2]

Правило було відсутнє

4.3 Скорочення, прийняті для іменників, мають
бути такими самими як для прикметників, так і
для пасивних дієприкметників, утворених від
спільного кореня. Приклади
академічний – акад.; академія – акад.
видання – вид.
виданий – вид. [1, с.3]

4.4.1Прикметники, що закінчуються 4.4.1 Прикметники, що закінчуються на:
на – графічний, – логічний, –
– графічний
номічний, –навчий, скорочують
– логічний
відсіканням частини слова: –
– номічний
афічний, – огічний, – омічний, – Скорочують відсіканням відповідно:
авчий [2, с.3]
– афічний
– огічний
– омічний [1, с.3]
Правило було відсутнє

4.13 У географічних назвах, що
пишуться через дефіс, відсікають

4.11 Спільнокореневі прикметники, що
відрізняються лише префіксами, скорочують
однаково. Приклади
народний – нар.
міжнародний – міжнар.
карпатський – карпат.
закарпатський – закарпат. [1, с.5]
Правило відсутнє
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другу складову частину, якщо вона
має закінчення – ський. Приклад:
місто Кам’янець-Подільський –
м. Кам’янець-Поділ.
місто Корсунь-Шевченківський
– м. Корсунь-Шевченків.
Примітка. Географічні назви, що є
складними іменниками та пишуться
через дефіс, не підлягають
скороченню, напр.: ІваноФранківськ, МихайлоОлександрівка [2, с.5]
4.14.3 У складних словах, які
пишуться разом, скорочують або
першу, або останню частину слова
чи залишають перші літери слів, які
утворюють складне слово. Приклад
Мікрофіша – мфіша
діафільм – дф
відеофонограма – відеофоногр.
[2, с.5]

Правило відсутнє

У Правилах застосовування скорочень слів і словосполучень у
бібліографічному описі вилучено підпункт, що містив інформацію: «Слова,
що визначають форму участі осіб у підготовці видання, не скорочують, якщо
можливе різне розуміння тексту бібліографічного опису. Приклад: Білий цвіт
на калині : пісенник (упорядник Г. О. Ніколаєва, а не ... упоряд. Г. О.
Ніколаєва (бо можливо, це упорядкування Г. О. Ніколаєва)» [2, с.6].
Натомість до ДСТУ 3582:2013 включено підпункт, в якому зазначено: «За
наявності відповідних тлумачень у тексті документа (видання) дозволено
застосовувати: специфічні скорочення, не передбачені цим стандартом…» [1,
с.6].
Обов’язковий Додаток А «Перелік особливих випадків скорочення слів і
словосполучень у бібліографічному описі» значно скоротився. Якщо за ДСТУ
3582–97 можна було скорочувати 720 слів і словосполучень, то за ДСТУ
3582:2013 скорочується тільки 300. Зокрема, назви міст: Дніпропетровськ,
Київ, Львів, Москва, Одеса, Санкт-Петербург, Сімферополь, Харків раніше
можна було скорочувати, а за новим стандартом – ні.
Отже, новий стандарт ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація.
Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською
мовою. Загальні вимоги та правила» має певні недоліки і переваги. Основні
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недоліки: назва потребує коригування; нееквівалентність стандарту.
Основними
перевагами
є:
уніфікація
терміносполучення
«зона
бібліографічного
опису»;
розмежування
термінів
«слово»
і
«словосполучення»; можливість скорочувати прикметники, похідні від
іменників, зазначених у Додатку А; зменшення кількості скорочуваних слів і
словосполучень. Нагальною потребою сьогодення є розмежування і розробка
двох окремих вітчизняних стандартів: перший – на складання
бібліографічних записів, другий – на оформлення бібліографічних посилань.
Відповідно й похідні від них стандарти на скорочення слів і словосполучень
теж будуть різними.
Список використаних джерел
1. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською
мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984,NEQ; ISO 832:1994, NEQ) :
ДСТУ 3582:2013. – [На заміну ДСТУ 3582–97 ; Чинний від 2014–01–01]. – К.
: Мінекономрозвитку України, 2014. – ІІІ, 15 с. – (Національний стандарт
України) (Інформація та документація).
2. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні
вимоги та правила : ДСТУ 3582–97. – [На заміну РСТ УРСР 1743-82 ;
Чинний від 1998–07–01]. – К. : Держстандарт України, 1998. – ІІІ, 25 с. –
(Державний стандарт України) (Інформація та документація).
Рассмотрено содержание нового стандарта по сокращению слов и
словосочетаний на украинском языке в библиографическом описании.
Прокомментировано
основные
изменения,
в
него
внесённые.
Охарактеризовано общие требования и правила сокращения слов и
словосочетаний на украинском языке.
Ключевые слова: библиографическое описание, слова, словосочетания,
сокращения, стандарты.
It is reviewed abbreviation of words and word-combinations in Ukrainian
language in the bibliographic description of the new standard content. It is
commented the main changes, added to. It is characterized general beguilements
and rules of Ukrainian language abbreviation word-combinations.
Keywords: bibliographic description, words, word-combinations,
abbreviations, standards.
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УДК 002-048.445:339

О.В. Дроздова

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Проаналізовано основні проблемні питання класифікації торговельної
документації, запропоновані рекомендації з даного напрямку наукових
досліджень
Ключові
слова:
торговельна
документація,
класифікація,
типологізація, складові документа.
Актуальність теми полягає в тому, що без класифікації не можливо
вивчити різноманіття існуючих видів торговельних документів,
систематизувати їх, встановити різницю між видами документів. Тому постає
необхідність проаналізувати існуючі документознавчі системи класифікації
торговельної документації, вивчити питання щодо їхнього застосування у
практиці виробничої галузі.
Актуальність проблеми класифікації торговельних документів
підсилюється в умовах сучасної інформатизації суспільства, нових
особливостей розвитку науки, що проявляються не тільки в диференціації,
але й в інтеграції знань. Ці процеси супроводжуються високими темпами
нагромадження документальних джерел інформації та певними труднощами
їхнього опрацювання.
Яскравими зразками класифікації документів стали розробки
Г.М.Швецової-Водки та С.Г. Кулешова. Незважаючи на досить значну
кількість праць з класифікації документів, як підкреслює професор С. Г.
Кулешов, лише незначна їх частина присвячена обґрунтуванню
узагальнюючих типологічних схем документації [1-3]. Одним із найбільш
важливих і суперечливих питань є співвідношення класифікації і
типологізації, тобто виду і типу документа. Різними є методика їхньої
побудови та способи угрупування документів, про що зазначає професор Н.
М. Кушнаренко [4].
В даній публікації ми маємо за мету визначити основні положення, що
характеризують головні ознаки та вимоги типології та класифікації
торговельної документації.
Класифікувати документи — значить проводити багатоступінчастий,
ієрархічний і дихотомічний розподіл їх на роди, види, підвиди, різновиди.
Класифікація дозволяє встановити специфіку кожного виду і типу
документа, допомагає орієнтуватися у всьому різноманітті документної
інформації.
Важливе теоретичне та практичне значення для вивчення сутності
документів має їх загальна класифікація. В основу загальної класифікації
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документів покладено блоки ознак, що будуються за різними
характеристиками документа. У наш час нараховується близько 300
класифікацій. Найважливіші ознаки, що лежать в основі класифікації
сучасних торговельних документів - в їх змісті, інформаційній і матеріальній
складових, що взаємопов’язані із загальною класифікацією документів, в
якій встановлено три блоки ознак, побудовані за різними характеристиками
документа:
– інформаційна складова документа;
– фізична (матеріальна) складова документа;
– умови перебування документа як системного об'єкту в зовнішньому
середовищі.
Можна виділити декілька підходів до розуміння класифікації
торговельної документації.
По-перше, кожний торговельний документ своїм видом (формою) і
змістом вказує на зовнішній і внутрішній зв’язок з управлінськими
документами. Управлінську документацію можна класифікувати за різними
ознаками. Система документації певної галузі управління, в свою чергу,
поділяється на підсистеми на основі призначення документної форми
залежно від її змісту, відповідно до рівня управління, за формою її
представлення.
Таким чином, торговельний документ являє собою складну
інформаційну сукупність, яка відзначається великою кількістю параметрів і
показників, що обумовлює роль уніфікації як одного з дієвих напрямів
класифікації .
По-друге, розкрити сутність ієрархічної класифікації торговельних
документів допомагає Державний класифікатор управлінської документації
ДК 010-98, в якому 8 і 9 класи складає торговельна і зовнішньоторговельна
документація [5]. Оскільки змістове наповнення ДКУД не є незмінною
одиницею, воно доповнюється галузевими класифікаторами документації,
які затверджуються відповідними міністерствами, державними комітетами та
ін.
По-третє, класифікація обумовлена різноманітністю торговельних
документів: організаційно-розпорядча документація, господарські договори,
контракти і угоди, документи комерційної логістики, документи у
міжнародній торгівлі комісійних та посередницьких операцій, документи
орендних і лізингових операцій, документи сумісної діяльності комерційних
підприємств, комерційні акти як документи приймання продукції за
кількістю і якістю, грошові й товарні документи, що засвідчують майнові
права, тендерна документація, які складають основу торговельної
документації спеціального документознавства.
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Незважаючи на відмінності між торговельними документами,
обумовлені галузевою специфікою, робота з класифікації визначається
знаходженням точок дотику, що забезпечить ефективне використання різних
документів у межах певної установи, галузі чи економіки країни в цілому.
Перспективним напрямом розроблення теми є подальший аналіз теорії та
практики класифікації торговельної документації системи управління якістю
промислового підприємства.
Список використаних джерел
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направления научных исследований.
Ключевые
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типологизация, составляющие документа.
The basic problem questions of classification of trade documentation are
analysed, offered recommendations from this direction of scientific researches.
Keywords: trade documentation, classification, tipoliqaxacia, compound
document.
УДК 001.8/004.91

Т.Ф. Коляда-Березовська,
М.С. Гончарук, Н.О. Подмазко

ДОКУМЕНТНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В АЛГОРИТМІЧНОМУ АСПЕКТІ
Викладено позицію авторів щодо розв'язання проблеми формування
аналітичної компетенції в процесі підготовки документознавців, особливу
увагу приділено
таким поняттям, як алгоритм, конвергентність,
дивергентність, кліаративність інформації, алгоритми прогнозування та
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підкреслено значення алгоритмічних моделей для соціокомунікаційного
аналізу.
Ключові слова: документно-аналітична діяльність, алгоритм,
конвергентність, дивергентність, кліаративність інформації, алгоритми
прогнозування.
Грунтовний аналіз невирішених проблем, що стоять перед освітою в
глобальному світовому масштабі, вперше дав Ф.Г. Кумбс. Автор вказував,
зокрема, що залежно від умов, які склалися в різних країнах, криза
проявляється у різних формах, але її внутрішні пружини однакові для всіх
країн [1]. Прискорене й дедалі менш контрольоване суспільними
інститутами виробництво інформації, наростання кризи керування
інформаційними ресурсами та її певне розв’язання на шляхах
комп’ютеризації інформаційних процесів привернуло особливу увагу саме до
проблеми організації
ефективної циркуляції інформації, розвитку
комунікативної сфери життя суспільства [2;42]. За таких умов сучасна
система освіти, зорієнтована на нові освтні результати, передбачає
необхідність розробки технології формування особистості, що здатна
вирішувати значні пізнавально-практичні завдання, усвідомлюючи при
цьому необхідність навчання протягом усьогго життя. Тому, на думку
багатьох науковців-освітян [2,3,5,6], загальною тенденцією вищої освіти
сьогодні стає орієнтація на “розвиток особистості, її творчих здібностей,
введення гнучких та проектних форм навчання, збільшення долі в обсязі
годин на індивідуальні форми підготовки, забезпечення індивідуальних
траєкторій навчання студентів” [3; 2] для підготовки професіоналів, здатних
поряд зі стандартними схемами реалізувати у своїй діловій практиці творчі
стратегії, вміло використовувати техніки професіонально-ділового
спілкування, володіти методами ефективного пошуку та прийняття рішень.
Розробка вищеозначеної технології стає особливо актуальною на тлі
інтенсифікації розвитку індустрії інформаційних та телекомунікаційних
послуг, що продукує поширення комп’ютерно-опосередкованих освітніх
механізмів і засобів, зокрема, ноон-технології — технології створення
інформації у вигляді, що відповідає психофізіології людини (з
використанням результатів, отриманих у нооніці), для реалізації
оптимізованих інформаційно-обмінних процесів у системі “людина —
інформація” при створенні, зберіганні, передачі, використанні повідомлень”
(ГОСТ 43.0.2 —2006 Приложение А, пункт А2). Перспективи розробки такої
освітньої технології уможлвлює розвиток конвергентних мереж обміну
інформацієюю, розуміння сутності яких потребує врахування такого
детермінуючого поняття, як кліаративність інформації. Кліаративність
визначається за стандартом так: здатність до зрозумілого сприйняття,
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переробки й усвідомленного засвоєння інформації; при цьому кліаративність
інформації під час її розробки
визначається залежно від рівня
підготовленості користувачів цієї інформації.
В контексті викладеного вище особливої ваги набує проблема
формування аналітичної компетенції в процесі документознавчої підготовки,
коли, на нашу думку, першочерговість має надаватися таким поняттям, як
алгоритм і конвергентність/дивергентність. У роботах Дж. Гілфорда
знаходимо визначення: конвергентне мислення (від лат. cоnvergere–
сходитися < сходження) ґрунтується на стратегії точного використання
засвоєних алгоритмів рішення певного завдання, тобто дотримання
інструкції з послідовності та змісту елементарних операцій щодо вирішення
цього завдання; що ж до дивергентності, то її визначено як різновекторний
тип мислення, який припускає варіювання шляхів вирішення проблеми, що
призводить до несподіваних результатів та висновків [4;267]. Тому для
сучасної парадигми освіти ХХІ століття, місією якої є забезпечення сталого
розвитку суспільства і особистості, основними рисами стають
випереджувальний характер, гуманізація, безперервність,
розвиваюче,
соціально відповідальне, особистісно-орієнтоване навчання, що призводить
до рівня розуміння тими, хто навчається, саморозвиток і самореалізація на
базі широкого, фундаментального, відкритого багатоваріантного навчання, в
якому
пріоритет надається творчості та інноваціям [3]. Саме такий
орієнтир обраний нами для підготовки магістрів за напрямом 8.020105 –
«Документознавство та інформаційна діяльність» у межах викладання курсу
„Алгоритми прогнозування розвитку соціокомунікаційних процесів”, що має
за мету надання студентам необхідних теоретичних знань про сутність
документно-аналітичних та інформаційно-комунікаційних технологій у
алгоритмічному аспекті. Курс має сприяти підготовці майбутніх
документних аналітиків до здійснення інформаційного моделювання, яке є
послідовністю таких основних етапів, як постановка завдання,
вибір/побудова моделі, її дослідження, екстраполяція знання з моделі на
оригінал. Отже, в такий спосіб формуватимуться навички використання
алгоритмів як певних моделей діяльності.
Щодо дефініцій. Алгоритм (< бл. 825 р., від імені хорезмського вченого
Абу Абдуллах Мухаммед ібн Муса аль-Хорезмі, що написав твір, в якому
вперше дав опис позиційної десяткової системи числення, котра була
заснована в Індії) сьогодні в загальному сенсі визначається як деякий
кінцевий набір операцій, виконання яких одна за одною через кінцеве число
кроків призводить до поставленої мети/вирішення завдання.
Ще наприкінці XІX століття слово «алгоритм» означало будь-який
арифметичний або алгебраїчний процес, що виконується за суворо
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визначеними правилами; надалі поступово відбувалася його “експансія” із
“чистої” математики до інших сфер, початок цьому поклала поява
комп'ютерів, завдяки чому поняття алгоритму набуло нового життя і його
сьогоднішня популярність безпосередньо пов'язана зі ступенем
комп'ютеризації.
У процесі аналітико-синтетичної переробки документної інформації
документознавець-аналітик постійно має справу із завданнями, виконання
яких базується на алгоритмічній технології, як то:
– алгоритм створення бібліографічного запису документів,
– індексування — алгоритм предметизації, в тому числі
електронної,
– алгоритм індексування за інформаційно-пошуковим
тезаурусом,
– алгоритм створення ключових слів,
– алгритм створення референтом тексту-замовлення для керівника,
– алгоритм прийняття управлінського рішення тощо.
Отже, чітка послідовність дій, спрямована на досягнення поставленої
мети або рішення задачі, визначається як алгоритм. В теорії алгоритмів
визначені кілька загальних властивостей алгоритмів, що дозволяють
відрізняти алгоритми від інших інструкцій, це — дискретність, визначеність,
результативність, масовість.
Певним набором дій керівника підприємства, які забезпечують
розробку специфічних стратегій, призначених для реалізації мети діяльності
організації/підприємства, є стратегічне планування, інакше — прогнозування.
При цьому використовуються такі підходи й технології, як орієнтація на
бізнес-процеси, логістичний підхід до управління матеріальними потоками
тощо. Як показують дослідження, будь-яке управлінське рішення за своєю
суттю є прогнозним, а прогнозування створює фундаментальну основу
підприємницької та менеджерської діяльності в будь-якій сфері. Н.М.
Гаркуша визначає прогноз (від грец. prognosis, pro – наперед, gnosis –
пізнання) як науково обґрунтоване судження про можливий стан об'єкта в
майбутньому, альтернативні шляхи і терміни їх реалізації» [5;514]. На думку
А.М. Стельмащука, прогноз – науково обгрунтоване судження про
можливий стан об'єкта
у майбутньому...пошук реалістичного й
економічно виправданого рішення, це зусилля, які докладаються з метою
розрахувати
майбутнє...прогнозування поєднує...два елементи —
передбачення і пропонування” [6;124]. Отже, прогнозування – це складання
прогнозу розвитку, становлення, поширення будь-чого на підставі вивчення
ретельно відібраних даних. Мета прогнозування – одержання науково
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обґрунтованих варіантів тенденцій розвитку різних показників, а також усієї
системи менеджменту. Основними функціями прогнозування є науковий
аналіз розвитку економіки та науково-технічного прогресу в певних умовах і
відповідному ретроспективному періоді, оцінка об'єктів прогнозування,
виявлення альтернативних шляхів економічного й соціального розвитку,
накопичення наукового матеріалу й обґрунтування вибору певних рішень
[6;126].
Управлінський аспект прогнозування – це використання прогнозів
економічного і соціального розвитку підприємства для створення необхідних
умов, які забезпечують підвищення наукового рівня відповідних
управлінських рішень, це певна системна єдність методології, організації і
розробки прогнозів, що забезпечує їхню погодженість, спадкоємність і
безперервність [5;514], а отже, передбачає знання алгоритму її реалізації:
1-й крок: аналіз структури досліджуваного процесу і виявлення найбільш
істотних факторів, що впливають на його рівень;
2-й крок: встановлення причинно-наслідкових зв'язків між досліджуваним
процесом і відібраними факторами;
3-й крок: аналіз динаміки прогнозованого процесу і виявлення тенденцій
його розвитку;
4-й крок:
аналіз динаміки найважливішіх факторів, що впливають на
процес і визначення тенденцій їхньої зміни;
5-й крок: вивчення впливу на процес зміни тенденцій розвитку факторів
унаслідок економічної політики держави та інших причин;
6-й крок: визначення зміни структурних зв'язків між прогнозованим
процесом і системою визначальних його факторів і встановлення зв'язків у
прогнозованому періоді;
7-й крок: складання багатофакторного прогнозу;
8-й крок: розрахунок помилки прогнозу і побудова довірчих інтервалів [5].
Свідоме використання алгоритмічних моделей як комунікаційного
механізму, зокрема, оптимального з багатьох існуючих авторських
алгоритмів системного аналізу проблемних ситуацій, сприяє ефективному
функціонуванню в сфері соціальної комунікації. У такому розумінні тріада
“алгоритмічне мислення — моделювання — прогнозування” як освітня
стратегічна настанова
здатна служити платформою для формування
аналітичної компетенції майбутнього фахівця і дає можливість осягнення
істинної ролі алгоритмічної сутності його аналітико-синтетичної діяльності,
зокрема, і соціокомунікаційних процесів взагалі.
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УДК 01: 004

Т.Л. Бірюкова , Н.П. Корольчук

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
У статті представлені результати аналізу інноваційних технологій
створення і використання інформаційно-бібліографічної продукції,
конкретизовані особливості складання електронних бібліографічних
посібників, визначені програми Microsoft FrontPage та Macromedia
Dreamweaver, як найбільш зручні для розміщення бібліографічних продуктів
на Web-сайті бібліотеки. На прикладі мультимедійного репозиторію
розглянуті можливості створення нових форм інформаційно-бібліографічної
продукції на основі програмного забезпечення EPrints 3.
Ключові слова: інноваційні технології, інформаційно-бібліографічна
продукція, мультимедійний репозиторій, програмне забезпечення EPrints 3.
Актуальність теми статті полягає у тому, що виникнення
інноваційних інформаційних технологій, поява новітніх носіїв інформації та
розвиток електронних мереж впливають на зміни у різних сферах суспільної
діяльності, у тому числі й бібліографічної.
Традиційна друкована продукція стає не єдиною професійною цінністю
інформаційного працівника, поряд з ними формується новий блок носіїв
інформації.
Особливо інтенсивно електронні технології сприяють розвитку нових
форм інформаційно-бібліографічного обслуговування споживачів.
Мета дослідження – проаналізувати інноваційні технології створення
та використання інформаційно-бібліографічної продукції.
Нові можливості для використання професійного досвіду і знань
бібліотекарів у задоволенні інформаційних потреб споживачів відкриває
мережа Інтернет. Тому більшість інновацій в бібліографічній роботі бібліотек
так чи інакше пов'язані з її використанням. Споживач потребує швидкого
отримання інформації, легкості і доступності пошуку. І йому на допомогу
професіонали
інформаційно-бібліографічної
діяльності
розробляють
необхідну бібліографічну продукцію.
За результатом багатьох наукових спостережень, бібліотечні заклади
України поступово стають на шлях освоєння нових інформаційних
технологій, вибираючи для себе той чи інший напрямок:
1) у бібліотеках створюються нові електронні продукти, на яких
представлені краєзнавчі фонди, архіви бібліотек, фонди періодичних видань;
2) створюються мультимедійні диски з тих чи інших актуальних тем;
3) формуються спеціалізовані відділи, де до послуг користувачів
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надані усі наявні засоби доступу до інформації - робота на комп'ютері (з
виходом в Інтернет), мультимедійні диски, аудіо-та відео програми тощо.
Усі обласні бібліотеки мають свої сайти, кожен їх яких зацікавлює
своїми особливостями. Наповнення сайтів найрізноманітніше, від створення
одного або декількох інформаційних проектів, до організації віртуальних
виставок та молодіжних форумів.
Створюються тематичні мультимедійні видання на допомогу у вивченні
шкільних предметів, диски, присвячені питанням працевлаштування молоді,
виховання національної свідомості, правової відповідальності.
Втілення тих чи інших інноваційних технологій створення та
використання інформаційно-бібліографічної продукції залежить від
специфіки роботи самої бібліотеки, обліку запитів користувачів, грамотній
політиці щодо залучення нових користувачів.
Технології складання електронних бібліографічних посібників (ЕБП)
засновані на традиційних методиках, визначених у працях відомих
вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як О.П. Коршунов,
М.Г. Вохришева, А.А. Гречихін, Г.М. Діомідова, Г.М. Швецова-Водка та ін.
Взагалі етапи створення традиційного бібліографічного посібника і
ЕБП співпадають, але мають деякі особливості.
Підготовчий етап присвячений вивченню теми, виявленню документів
і створенню плану-проспекту ЕБП. Використовуються традиційні й
електронні інформаційні масиви.
Основний етап містить такі складові:
- відбір і угрупування документів;
- уточнення бібліографічних описів;
- анотування документів;
- індексування документів для складання допоміжних покажчиків;
- організація гіперпосилань усередині документу і на зовнішні
джерела.
Завершальний етап складається з процесів остаточного оформлення
ЕБП:
- підготовка довідкового апарату (передмова, вступна стаття,
допоміжні покажчики);
- редагування ЕБП;
- оформлення ЕБП (у тому числі створення розділів, колонтитулів,
складання змісту) [1].
Але створення електронного бібліографічного посібника є можливим
лише за умови використання відповідних програмних засобів. Вибір
конкретних засобів або їх поєднанні визначає риси і можливості
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конкретного інформаційно-бібліографічного продукту:
- найбільш простим видається застосування текстового процесора
(наприклад, Word), у рамках якого можна створити інтерактивний цифровий
бібліографічний посібник;
- мультимедійні ефекти найзручніше створювати в презентаційних
системах (наприклад, PowerPoint), що дозволяють використати аудіо і відео
файли, застосовувати ефекти послідовної появи об'єктів;
- для представлення інформаційно-бібліографічних продуктів на Webсайті бібліотеки використовуються засоби гіпертекстової розмітки, програми
Microsoft FrontPage або Macromedia Dreamweaver.
Порівняльний аналіз двох останніх програм - Microsoft FrontPage
[2] і Macromedia Dreamweaver [3], яки є найбільш популярними,
представлено у таблиці 1.
Таблиця 1
Позитивні та негативні особливості програм для представлення
інформаційно-бібліографічних продуктів на Web-сайті бібліотеки
Microsoft FrontPage і Macromedia Dreamweaver
Macromedia Dreamweaver
+

Microsoft FrontPage

-

+

-

без проблем вносить
зміни у вихідний код
в режимі реального
часу

використовує движок
Internet Explorer,
через що в інших
браузерах вебсторінки можуть
бути спотворені

підтримує мову
DHTML

є не дуже дешевим
продуктом

можна
створювати
каскадні таблиці

скачується з Інтернета доступна широкому
колу користувачів

легко і просто
прописувати
стилі і скрипти
таблиць

має редактор
сценаріїв

дозволяє робити
віддалене
оновлення
сторінок сайту

завантажується
панель інструментів,
що дозволяє
детально управляти
кодом і проводити
тестування вебсторінок

має потужний
графічний
редактор

багатофункціональна

не обтяжує код

входить до комплекту
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Microsoft Office
має зрозумілий
інтерфейс
легко
інтегрується з
Flash
завдяки
включеним в
програму
шаблонами,
спрощується і
прискорюється
робота
верстальника
використовує
движок, який
підтримується в
більш сучасних
браузерах

Можна констатувати, що обидві програми, безсумнівно, зручні, кожна
по-своєму. У обох є свої плюси і мінуси, а яка з них підходить конкретній
бібліотеці для створення та представлення на Web-сайті інформаційнобібліографічного продукту, вирішуватиметься з урахуванням можливостей
бібліотечного закладу та потреб споживачів.
Аналіз електронної бібліографічної продукції на сайтах бібліотек
свідчить про популярність інноваційних технологій створення і
використання бібліографічної інформації. Далі наведемо приклади
віртуального бібліографічного посібника і мультимедійного репозиторія.
1) Віртуальний рекомендаційний бібліографічний посібник.
Огляд нових надходжень : Літературна Україна : [Електронний ресурс] . Режим доступу: http://www.kryub.in.ua/novosti/novye-postuplenija/ literaturnaukraina.html
Жулинський М.Г. Українська література:
творці і твори [Текст] : учням, абітурієнтам,
студентам, учителям / М.Г. Жулинський. – К. :
Либідь, 2011. – 152 с.
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Ця книга – велика шпаргалка – підручник, літературознавчий матеріал
із текстами, її можна назвати антологією, яка допомагає учневі, студентові,
вчителю та й кожній людині яка цікавиться драматичною історією
української літератури і культури.
Антологія містить п’ятдесят есеїв, які сприятимуть повнішому
увиразненню історичного процесу, розвитку української літератури. На
сторінках книги розкрита доля і творчість українських письменників, як
відомих, так і маловідомих широкому загалові.
Важливим складником цієї антології є то, що їх імена потрапили в
навчальні програми з української літератури для середніх і віщих навчальних
закладів.
Віртуальний «Огляд нових надходжень» створено у візуальному
редакторі Microsoft FrontPage відповідно до традиційної методики складання
бібліографічних посібників. Особливостями є віртуальна форма подання та
використання матеріалу – наявність зображень обкладинок документів та
ілюстрацій, можливість діалогу з працівниками бібліотеки та обміну
думками з іншими користувачами сайту.
2) Мультимедійний репозиторій.
Мультимедійний архів [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://
media.slavutich.org/
О деле, которому служим
Капуста, В. О деле, которому служим. Теледень / В. Капуста //
Славутич. – 2002. – № 24. – С. 1–2.
Abstract
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нашего
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директор
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Мультимедійний репозиторій «Мультимедійний архів» створений на
основі програмного забезпечення EPrints 3 (EPrints є вільним програмним
забезпеченням, яке розроблено в Школі електроніки та комп'ютерних
наук при Університеті Саутгемптону, Англія) [4], надає змогу спочатку
ознайомитись з повним бібліографічним записом документу, включаючи
анотацію, індексацію за ББК, ID кодування, відомості про час надходження
документу до архіву, останні зміни, відповідального, посилання на найбільш
зручну програму для перегляду. Далі можна перейти до повнотекстового
документу. Перегляд документів у репозиторії здійснюється за роками, за
темами, за відділами ББК. Для пошуку документів використовуються проста
та розширена форми.
Замість висновків можна відмітити, що мультимедійний репозиторій на
даний час є найбільш досконалою формою інформаційно-бібліографічної
продукції. При подібній організації бібліографічних записів не втрачається
зв’язок із самою бібліотекою (бібліотечною системою) та її каталогом
(декількома каталогами, картотеками), оскільки є можливість розширити
запис кодом та шифром зберігання, але значно полегшується пошук
документів. Водночас мультимедійний репозиторій є електронним архівом
документів за обраною тематикою.
Для споживача подібна форма отримання бібліографічної інформації
доповнена текстом документа, збереженим у форматі PDF, надає багато
переваг:
- швидке ознайомлення з великою кількістю анотованих
бібліографічних записів не виходячи з дому або офісу;
- можливість пошуку за автором, назвою, роками, темами, типами
документів, за відділами ББК;
- миттєве отримання тексту документу.
На нашу думку, бібліотечні репозиторії, за умови скоординованого
планування й організованого формування, на загальнодержавному рівні
складатимуть дієву базу систематизованого зберігання національного
інформаційно-бібліографічного та документно-інформаційного ресурсу.
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В статье представлены результаты анализа инновационных
технологий создания и использования информационно-библиографической
продукции, конкретизированы особенности составления электронных
библиографических пособий, определены программы Microsoft FrontPage и
Macromedia Dreamweaver, как наиболее удобные для размещения
библиографических продуктов на Web-сайте библиотеки. На примере
мультимедийного репозитория рассмотрены возможности создания новых
форм
информационно-библиографической
продукции
на
основе
программного обеспечения EPrints 3.
Ключевые слова: инновационные технологии, информационнобиблиографическая продукция, мультимедийный репозиторий, программное
обеспечение EPrints 3
The article presents the results of the analysis of innovative technologies for
the creation and use of information and bibliographic output specified
compilation features electronic bibliographic aids, defined program Microsoft
FrontPage and Macromedia Dreamweaver, as the most convenient for placing
products on the bibliographic Web-site library. On an example of a multimedia
repository considered the possibility of new forms of information and
bibliographic products based on software EPrints 3.
Keywords: innovative technology, information and bibliographic production,
multimedia repository software EPrints 3.
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УДК 004.056.52: 621.391

В.А. Каптур

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ ФІЛЬТРАЦІЇ КОНТЕНТУ
В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
Виділено ключові площини аспектів розбудови та застосування систем
фільтрації контенту в сучасних телекомунікаційних мережах. Підкреслено
основні проблеми морально-етичного, нормативно-правового, педагогічного,
економічного та технологічного характеру, а також питання формування
людського потенціалу в цій сфері.
Ключові слова: фільтрація контенту, захист дітей в мережі
Інтернет, інформаційна безпека держави, комплексні системи фільтрації
контенту.
Процеси обміну інформацією за допомогою телекомунікаційних мереж,
а зокрема процес отримання людиною того чи іншого контенту, сьогодні є
об'єктом пильної уваги вчених зі всього світу. Очевидно, що це пояснюється
зростанням самого значення “інформації” як такої, збільшенням її ваги в
суспільних процесах, зростанням її впливу на інші фактори суспільного
прогресу [1].
Зрозуміло, що контент, який сприймає людина, можна вважати
“бажаним” або “не бажаним” для неї. При цьому поняття “бажаності” або
“не бажаності” є дуже відносним. Саме з метою створення перепон на шляху
“не бажаного” контенту і набула сьогоденного розвитку індустрія систем
фільтрації контенту (СФК). Велика кількість різноманітних технічних та
організаційних рішень сьогодні дозволяють побудувати процес контентної
фільтрації як на загальному рівні, наприклад, на рівні телекомунікаційного
середовища (для окремої організації, групи користувачів оператора
телекомунікацій або навіть для цілої країни або групи країн), так і на
індивідуальному рівні (в межах окремо взятого облікового запису на робочій
станції, в межах кампусної мережі власного будинку тощо). Слід однак
зазначити, що розквіт цієї індустрії призвів скоріш не до вирішення завдання
інформаційної безпеки людини, а до появи нових питань та викликів.
Аналізуючи ці питання можна виділити дві ключові площини аспектів
розбудови та застосування систем фільтрації контенту в телекомунікаційних
мережах (рис. 1): морально-правову та техніко-економічну.
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Рис.1 Ключові площини аспектів розбудови та застосування СФК
в сучасних телекомунікаційних мережах
До аспектів, що лежать в морально-правовій площині можна віднести
питання морально-етичного, нормативно-правового та педагогічного
характеру. В свою чергу, в техніко-економічній площині лежать питання
технологічного та економічного характеру, а також питання формування
людського потенціалу в сфері застосування СФК. Розглянемо ці питання
більш детально.
Морально-етичні питання. Одним з найбільш складних питань
сьогодення є питання протиставлення права людини на доступ до інформації
та обмеження цього права, коли мова йде про “не бажаний контент”. Зокрема
в світі й досі немає єдиної точки зору на те, який саме контент можна
вважати “бажаним”, а який “не бажаним”.
З цієї точки зору цікавим є дослідження політик фільтрації контенту в
навчальних закладах України [2], яке було проведено фахівцями ОНАЗ ім.
О.С. Попова на базі дослідного сегменту Всеукраїнської системи обмеження
доступу до нецільових ресурсів мережі Інтернет [3]. Це дослідження з
одного боку продемонструвало суттєву розбіжність в поглядах вчителів
загальноосвітніх навчальних закладів на те, який контент слід блокувати в
навчальному закладі, а який ні, а з іншого боку дозволило сформувати певні
профілі (конфігурації) СФК для навчальних закладах, що розташовані в
сільській та міській місцевостях.
Нормативно-правові питання. Питання нормативно-правового
регулювання доступу до інформаційних ресурсів є сьогодні одним з
найактуальніших і найбільш складних. Однією з основних проблем в цій
групі питань є їх взаємодія із іншими групами. Важливо забезпечити
відповідність системи нормативно-правового регулювання фільтрації
контенту в державі не тільки морально-етичному стану відповідного
громадського суспільства, але й технічним можливостям та економічній
доцільності такого регулювання. Зокрема, в деяких країнах навіть за
наявності досить жорсткої законодавчої бази, технічна непідготовленість
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операторів та провайдерів багато років поспіль не дозволяє забезпечити її
реалізацію. В інших країнах, навпаки, стрімкий розвиток технологій
дозволив створити дійсно дієві інструменти фільтрації контенту, які за
великим рахунком взагалі не мають законодавчої підтримки.
Педагогічні питання. Очевидно, що інформаційно-комунікаційні
технології (ІКТ) в освіті мають педагогічне підґрунтя, тому підкоряються
низці взаємопов’язаних педагогічних законів, принципів, методологій та
технологій. Ключовою проблемою використання ІКТ в навчальному процесі
для країн, що розвиваються є відсутність системності та бачення мети цього
процесу, а також відсутність координації дії між Міністерствами,
відомствами та навчальними закладами.
Економічні питання. Блок економічних питань є вирішальним в будьякому процесі. Результатом стрімкого розвитку індустрії СФК стала поява
значної кількості програмних та програмно-апаратних рішень, призначених
для блокування доступу до інформаційних ресурсів на різних рівнях та в
мережах різного типу. При цьому навіть поверхневий аналіз різних засобів
фільтрації показує наявність переваг і недоліків у кожного з них та дозволяє
зробити висновок про доцільність формування методик вибору
оптимального, як з технічної, так і з економічної точок зору, варіанта
реалізації систем фільтрації нецільового контенту для різних випадків.
На цьому шляху фахівцями ОНАЗ ім. О.С. Попова було розроблено та
автоматизовано відповідну методику [4, 5], яка дозволяє обрати оптимальну
конфігурацію СФК ресурсів мережі Інтернет для корпоративних мереж
різного призначення. Слід, однак, зазначити, що питання розробки таких
методик для мереж іншого типу й досі є актуальним.
Технологічні питання. Зрозуміло, що основним завданням будь-якої
СФК є зменшення ймовірності випадкового або навмисного отримання
користувачем інформаційного ресурсу, який визначено відповідною
політикою фільтрації таким, що має повністю або частково блокуватися, за
умов забезпечення вільного доступу до інших інформаційних ресурсів. При
цьому спосіб вирішення цього завдання залежить як від типу
телекомунікаційної мережі та терміналу відтворення інформації, так і від
виду самого інформаційного ресурсу.
В [6] було проведено аналіз переваг та недоліків різних засобів
фільтрації та запроваджено систему їх позначень. При цьому було чітко
показано, що найбільш перспективною є ідея створення так званих
комплексних систем фільтрації контенту (КСФК), тобто систем, що
складаються з двох чи більше засобів фільтрації, кожен з яких може
використовувати різні види, методи та підходи до фільтрації контенту.
Питання формування людського потенціалу. Одним з найбільш
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важливих аспектів укріплення довіри до ІКТ сьогодні є формування
людського потенціалу, спрямованого на їх безпечене впровадження в усі без
виключення сфери життя людини. На шляху подолання цієї проблеми
Міжнародний союз електрозв’язку за поданням ОНАЗ ім. О.С. Попова
започаткував регіональну ініціативу “Створення центру із захисту дітей в
мережі Інтернет для регіона СНД” [7] в межах якої планується створити
мультимедійний курс безпечного користування ресурсами мережі Інтернет
зорієнтований на дітей, батьків та співробітників навчальних закладів з
можливістю проведення тестування та наданням відповідних сертифікатів.
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Выделены ключевые плоскости аспектов построения и применения
систем фильтрации контента в современных телекоммуникационных
сетях. Подчёркнуты основные проблемы морально-этического, нормативноправового, педагогического, экономического и технологического характера,
а также вопросы формирования человеческого потенциала в данной
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Key aspects of the construction and application content filtering systems in
modern telecommunications networks are highlighted. Main problems of the
moral and ethical, legal, pedagogical, economic and technological character, as
well as questions of human capacity building in this area.
Keywords: content filtering, child online protection, information security,
integrated systems for content filtering.
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Т.В. Зварич

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ — УСПІШНИЙ РОЗВИТОК
ВУЗІВСЬКИХ БІБЛІОТЕК
Йдеться про зміни у бібліотечному просторі, у зв`язку з введенням
нових технологій в бібліотечну діяльність. Поговоримо про те, як
зруйнувати вікові норми і догми, що заважають бібліотечному
обслуговуванню перейти до нового рівня, рівня інформаційних технологій.
Ключові слова:
розвиток бібліотек

інноваційна

діяльність,

бібліотечний

простір,

Зміни довідково-інформаційного обслуговування у бібліотеках виникли
дуже швидко. Нові соціально-економічні умови розвитку нашого
суспільства, його інформаційна глобалізація вимагають від вітчизняних
бібліотек, у тому числі університетських, докорінної перебудови усіх
напрямів діяльності. Якщо говорити про ефективну сервісну політику
книгозбірні, максимально повне задоволення інформаційних потреб читачів,
про належне місце і роль бібліотеки у сучасному суспільному середовищі, то
тут, у першу чергу, актуалізуються соціокультурні аспекти бібліотечних
інновацій, оскільки цінність наукових вузівських бібліотек визначається нині
не лише традиційними показниками, а й тим, який спектр інноваційних
бібліотечно-інформаційних послуг вони можуть надати. Важливим
індикатором роботи наукової вузівської бібліотеки сьогодні є комфортність
одержання необхідної інформації незалежно від її формату (вільний доступ
чи до традиційних, так і електронних ресурсів), комплекс інноваційних
послуг та інформаційних продуктів, корисних для читачів, які звертаються
до бібліотеки.
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Впровадження новітніх технологій у довідково-бібліографічне
обслуговування сьогодні вже є звичною практикою бібліотек, зокрема,
безпосереднім каналом доступу до різноманітних бібліотечних послуг та
електронних
ресурсів
стали
бібліотечні
веб-сайти.
Більшість
університетських бібліотек представлені в Інтернеті. Саме завдяки широкому
застосуванню бібліотеками можливостей Інтернету читачі мають змогу
вибирати з-поміж таких форм комунікації, як чат, відео конференція,
електронна пошта, а на бібліотечних сайтах з`явився такий вид
інформаційних послуг, як віртуальна довідкова служба або віртуальна
довідка. Така довідка використовується для позначення довідковобібліографічного обслуговування віддалених читачів, що відбувається в
електронному середовищі. Бібліотеки за кордоном розпочали широке
надавання цієї послуги в 2008 р., а з 2009-го — роблять це в онлайновому
режимі [1, 9].
Останнім часом віртуальні довідкові служби отримали велику
популярність у бібліотеках та були позитивно сприйняті.
Науково-технічна
бібліотека
(НТБ)
Одеського
національного
політехнічного університету (ОНПУ) також не відстає, і вже майже 2 роки
існує віртуальна довідкова служба на сайті бібліотеки. Також, що стосується
нових інформаційних технологій, то в цій бібліотеці міжбібліотечний
абонемент (МБА) надає нову послугу - електронну доставку документів. Ви
можете замовити цифрову копію статті або розділ книги із фондів бібліотеки
ОНПУ та отримати її на свою електронну адресу. Послуги ЕДД надаються як
фізичним, так і юридичним особам. На сайті НТБ ОНПУ досить цікаво
представлений такий вид інформаційно-бібліотечного обслуговування
користувачів, як віртуальні виставки, мета яких - публічне Інтернет-подання
документів з фондів нашої бібліотеки. Віртуальна виставка мобільна,
компактна, змістовна і є актуальним провідником у великому потоці
інформації.
Взаємодія у формуванні інформаційних ресурсів, насамперед освітніх, один із пріоритетних напрямків діяльності сучасних бібліотек.
Розвиток інтернет-технологій відкрив нові шляхи і можливості
бібліотечного інформаційного обслуговування, пошуку та отримання
бібліографічної та повнотекстової інформації з бібліотек та інформаційних
установ усього світу [2, 18].
Однак, є й побоювання. Адже бібліотекарі, які пропрацювали не одне
десятиліття, нарікають на те, що читачів «балують», вони менше стали
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відвідувати бібліотеку і з часом зовсім забудуть сюди дорогу, спілкуватися
будуть тільки через Інтернет. Виникає зустрічне питання, а чому потрібно
стояти на місці, чому б і не побалувати, адже задоволений читач ще раз
звернеться сюди, ще й рекламу створить такій бібліотеці. Це дає змогу
перейти на якісно новий рівень обслуговування читачів, підвищує
оперативність і забезпечує повноту задоволення їхніх інформаційних потреб.
Не треба забувати про високу кваліфікацію співробітника, який працює
у віртуальній довідковій службі. Йому необхідно володіти найсвіжішою
інформацією по всіх бібліотечних напрямах, або знати, де це можна запитати
і оперативно з'ясувати відповідь на запитання. І це все в режимі реального
часу, а тому співробітник повинен майстерно володіти комп'ютером та мати
достатню культуру мови.
Не потрібно боятися, потрібно виходити на новий рівень спілкування з
читачами, адже вікові бібліотечні страхи, необґрунтовані заборони і
професійний застій, все це залишається в минулому, а бібліотеки не повинні
відставати від сучасного читача.
Сьогодні для бібліотек важливо бути цікавими для читачів, знати й
задовольняти їхні потреби, бути здатними вчасно та оперативно
відгукуватися на зміни, що їх диктує життя.
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Речь идет об изменениях в библиотечном пространстве, в связи с
введением новых технологий в библиотечной деятельности. Поговорим о
том, как разрушить вековые нормы и догмы, мешающие библиотечному
обслуживанию перейти на новый уровень, уровень информационных
технологий.
Ключевые слова: инновационная деятельность, библиотечное
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The article tells about the changes in the library environment, due to the
introduction of new technologies in library activities. Let's talk about how to
destroy the secular norms and dogmas impede library services to the next level,
the level of information technology.
Keywords: innovation, library space, the development of libraries
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Л.Є. Ященко, К.Ю. Ткаченко

РОЗРОБКА УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО АЛГОРИТМУ
ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Розглядається проблема алгоритмізації проведення інформаційноаналітичного дослідження в контексті оптимізації методологічного та
організаційного аспектів сучасної аналітики. На основі порівняльного
аналізу алгоритмів, запропонованих фахівцями теоретичної та прикладної
аналітики, представлений узагальнюючий алгоритм з можливістю його
подальшої деталізації.
Ключові слова: інформаційна аналітика, алгоритм проведення
інформаційно-аналітичного дослідження, порівняльний аналіз, практичне
застосування.
У сучасному суспільстві спостерігається величезний попит на
інформаційно-аналітичні дослідження у різних сферах соціальноекономічної діяльності. Як відповідь на цей попит вчених-теоретиків та
практиків аналітичної роботи – безліч наукових та прикладних розробок у
галузі інформаційної аналітики. Більшість вчених характеризують сучасну
аналітику як цілісну сукупність принципів методологічного, організаційного
та технологічного забезпечення індивідуальної та колективної розумової
діяльності, яка дозволяє ефективно обробляти інформацію з метою
вдосконалення якості існуючих та придбання нових знань, а також
підготовки інформаційно-аналітичної бази для прийняття оптимальних
управлінських рішень [3; 28].
Одним з актуальних питань оптимізації методологічного та
організаційного аспектів аналітики є пошук ефективних алгоритмів
проведення інформаційно-аналітичного дослідження. Існують різні погляди
фахівців на те, які обов’язкові етапи має пройти професійний аналітик для
забезпечення якісного та результативного дослідження. В даній статті ми
зробили спробу запропонувати найоптимальніший алгоритм, виходячи з
потреб його практичного застосування. З огляду на це метою даної статті є
розробка узагальнюючого алгоритму проведення інформаційно-аналітичного
дослідження на основі порівняльного аналізу алгоритмів, запропонованих
фахівцями теоретичної та прикладної аналітики. Для цього нами поставлені
наступні завдання:
виявити підходи різних авторів до алгоритмізації аналітичної роботи;
порівняти змістовне наповнення кожного з етапів запропонованих
ними алгоритмів;
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виявити спільні моменти та рівень деталізації етапів у зведеній
таблиці;
розробити узагальнюючий алгоритм у формалізованому шаблоні.
Табл.1.
Співвідношення етапів проведення
прикладного аналітичного дослідження (за різними авторами)
В. Плетт [5]
Етап 1 – загальне
ознайомлення з
проблемою;
Етап 2 – визначення
термінів та понять, які
використовуватимуться у дослідженні;

В.М. Дацун [2]
Етап 1 –
обґрунтування
актуальності обраної
теми;
Етап 2 – постановка
мети й конкретних
завдань
дослідження;
Етап 3 – визначення
об'єкта й предмета
дослідження;

Етап 3 – збір
документів і фактів;
Етап 4 – тлумачення
фактів (власне
аналітичний етап);

_
Етап 4 – вибір
метода (методики)
проведення
дослідження;
Етап 5 – опис
процесу
дослідження;

Етап 5 – побудова
робочих гіпотез;
Етап 6 –
формулювання
висновків;
Етап 7 – виклад
результатів
(документування).

Є.С. Гайдамак [1]
Етап 1 –
визначення
об'єкта, предмета
і проблеми
аналізу;
Етап 2 –
побудова
ідеальної моделі
об'єкта й
предмета;

Етап 1 – збір
фактографічних
даних; який
включає:
загальне
ознайомлення з
проблемою,
визначення понять,
оцінку джерел
інформації.

Етап 3 – збір
фактографічних
даних;
Етап 4 – оцінка
фактографічного
матеріалу;

Етап 2 – оцінка
фактографічного
матеріалу;

Етап 5 –
розкриття
значення фактів;

Етап 3 – розкриття
значення фактів;

Етап 6 –
обговорення
результатів
дослідження;

Етап 7 – вибір
типу аналізу;
Етап 8 – вибір
методів аналізу.
Етап 9 – доказ.

_

Етап 6 –
гіпотеза;

Етап 7 –
формулювання
висновків и оцінка
отриманих
результатів.

Д.І. Пушкашу [4]

Етап 10 –
висновки;
Етап 11 –
достовірний и
яснийвиклад
результатів
дослідження.
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_
Етап 4 – складання
загального уявлення
проявище, що
досліджується в
цілому таперевірка
його правильності;
Етап 5 –
достовірний и ясний
виклад результатів
дослідження.

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

Отже, в межах виконання порівняльного аналізу різного бачення
алгоритму деякими фахівцями теоретичної та прикладної аналітики [1], [2],
[4], [5]нами наочно представлені блоки співвідношення етапів у наведеній
вище зведеній таблиці.
Як бачимо, кожний з наведених алгоритмів є вірним та обґрунтованим,
оскільки відображає специфіку конкретного предмету аналізу, виходячи з
чого аналітик обирає той алгоритм, який є найбільш прийнятним для
досягнення поставленої мети.
Однак, на наш погляд, алгоритм, запропонований В. Плеттом [5], є
найраціональнішим з огляду на його лаконічність та водночас змістовність.
На відміну від алгоритмів інших авторів в ньому врахована ідея мінімізації
комунікаційних бар‘єрів, які можуть виникнути при постановці цілей та
завдань дослідження. За В. Плеттом Етап 2 (визначення термінів та понять,
які використовуватимуться у дослідженні) має на меті досягнення єдиного
розуміння предмету дослідження та обумовлених ним термінів і понять між
замовником аналітичного дослідження та його безпосереднім виконавцем.
Як свідчить практика, усунення семантичних розбіжностей у трактуванні
понять на початку дослідження є надзвичайно важливим, оскільки запобігає
подальшому невірному ходу роботи та марній витраті часу.
Саме з цих причин алгоритм, запропонований В. Плеттом,
представляється нам найзручнішим для проведення прикладних аналітичних
досліджень.
Таким чином, порівняльний аналіз не виявив принципової різниці у
наведених алгоритмах аналітичної роботи. Вчені та практикуючі аналітики в
залежності від підходу та накопиченого досвіду пропонують етапи ( кроки,
процедури) аналітичної роботи з різним ступенем деталізації, сходячись в
головному: для забезпечення ефективності дослідження важливо лише
дотримання послідовності реалізації етапів його проведення. Це дає нам
підстави для розробки узагальнюючого алгоритму, який складається з
наступних основних етапів:
1.Загальне ознайомлення з проблемою
2. Збір необхідної інформації
3.Аналіз зібраної інформації
4.Складання аналітичного документу для замовника.
Основні етапи алгоритму деталізовані у додаткових блоках, які є
відкритими для подальшого опрацювання залежно від сфери та специфіки
дослідження.
Розроблений нами алгоритм, звичайно, не претендує на універсальність,
але може бути корисним для аналітиків-початківців при плануванні та
організації проведення аналітичного дослідження, оскільки дає можливість
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аналітику:
1. Наочно представити весь хід подальшого дослідження.
2. Зробити акцент на основних етапах з їх деталізацією.
3. Предметно ознайомити замовника дослідження з методикою його
проведення.
4. За необхідності уточнити або розширити блоки деталізації
додатковими кроками та процедурами.
На наш погляд, такий підхід може сприяти вдосконаленню практичної
аналітичної роботи в контексті її оптимізації.
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The problem of algorithmization of information-analytical studies in the
context of optimization of methodological and organizational aspects of modern
analysts. Based on a comparative analysis of algorithms proposed by specialists
of Theoretical and Applied Intelligence, presents a synthesis algorithm with the
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possibility of further details.
Keywords: information analysis, algorithm of information-analytical studies,
comparative analysis, practical application

УДК 027.52 (477)

О.О. Баюш

СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ
Розглянуто основні напрями діяльності сільської бібліотеки як
інформаційно-освітнього осередка для сільської молоді.
Ключові слова: сільська бібліотека, інформаційно-освітній центр,
шкільна бібліотека, сільська молодь.
У сучасному суспільстві сільська бібліотека, яка є сполучною ланкою з
системою бібліотек району, області, країни, націлена на допомогу місцевим
жителям долати певну інформаційну та психологічну ізоляцію. У сільську
бібліотеку з покоління в покоління приходять люди зі своїми потребами та
запитами, у сільській бібліотеці формується внутрішній світ кожної
сільського жителя і культурний дух самого села, всього соціуму. Важливим
моментом є включення сільської бібліотеки в процес формування місцевого
співтовариства. Найбільш тісно пов'язаною з бібліотекою залишається
школа, саме ці соціальні інститути формують освітній простір на місцях.
Основні напрямки роботи сучасної сільської бібліотеки, а також форми
надання інформації та номенклатура послуг визначаються пріоритетними
групами користувачів, їх інформаційними потребами, а також потребами
органів місцевого самоврядування. Вивчення діяльності сільських бібліотек
показує, що найбільш поширеними і затребуваними сьогодні є такі напрями
їх роботи, як допомога учнівській молоді; правове інформування населення;
краєзнавча робота, які тісно пов'язані між собою.
Зазначається, що бібліотека, в тому числі, звичайно і сільська, виступає
сьогодні як найважливіший інститут соціалізації, що працює в умовах, коли
вплив традиційних інститутів соціалізації (наприклад, сім'ї) помітно
послабшав. Ця тенденція в умовах села посилюється, робота сільської
бібліотеки повинна бути найтіснішим чином пов'язана з роботою школи [3].
Враховуючи сучасну ситуацію і потреби користувачів, сучасна сільська
бібліотека намагається будувати свою роботу, ґрунтуючись на параметрах так
званої «інформаційно-освітньої» і «соціалізуючої» моделі. Інформаційноосвітня модель, яка підкреслює Мелентьєва Ю.П., формувалася під впливом
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загальної інформатизації та комп’ютеризації суспільства, а також і під
впливом зміни ідеології та філософії бібліотечного обслуговування,
усвідомлення бібліотекою своїх родових якостей: насамперед як кумулятора
знань, збирача (і утримувача) інформації [2].
Соціалізуюча місія бібліотеки спрямована на підтримку та розвиток
сільської молоді у напрямі їх культурної та освітньої підготовки. Для цього
використовуються серії бібліотечних заходів інформаційного та
рекомендаційного характеру з широкого кола світоглядних проблем,
призначені як для індивідуального читача, так і для групи користувачів;
створюється в бібліотечному середовищі атмосфера високої моральності,
бібліотечне спілкування підпорядковується етичним і етикетним нормам.
Проблемі професійної орієнтації присвячуються багатоаспектна література,
яка сприяє глибокому осмисленню філософських, економічних, медичних,
юридичних та інших аспектів проблеми вибору професії.
Особливістю діяльності сільської бібліотеки з усіх названих напрямків є
її тісний контакт з партнерами, серед яких особливе місце займає школа і,
особливо, шкільна бібліотека. Важливим є розуміння того, що шкільна
бібліотека є не «допоміжна структура» школи, а найважливіший
інформаційний ресурс її розвитку. Однак у сільських школах бібліотека, як
правило, слабка, тому її зв'язок з сільською бібліотекою є особливо
важливим. Необхідність такої співпраці усвідомлюється всіма, і не тільки в
масштабах однієї країни, а й на міжнародному рівні, що підтверджують
документи Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (ІФЛА) і
ЮНЕСКО [3].
Значне посилення ролі бібліотеки в освітньому процесі визначається і
тим, що сьогодні одним з головних інструментів отримання знання стає
інформаційна грамотність, інформаційна культура. Найважливішою
складовою цього широкого поняття є і комплекс прикладних знань,
необхідних кожному, щоб орієнтуватися в бібліотеці, як традиційної, так і
електронної. Сама бібліотека є місцем, де не тільки проявляється, але і
формується інформаційна культура.
Сьогодні в багатьох школах, перш за все, міських, які мають кращу
матеріальну базу, можна спостерігати активні процеси модифікації шкільної
бібліотеки - вона поступово перетворюється на шкільний бібліотечний
медіацентр, стає центром інформаційно-освітнього середовища школи,
допомагає розширити рамки класно-урочної системи навчання. Такі шкільні
бібліотеки-медіацентри, що мають у своєму розпорядженні комп'ютери,
об'єднані в локальну мережу, підключення до Інтернет, електронний каталог,
різні мультимедійні засоби, вже зараз працюють у ряді шкіл країни.
Можна зробити висновок про те, що, незважаючи на складні умови
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існування, сільська бібліотека знаходить можливості і ресурси виконувати
своїх основних завдань та функцій, найважливіші з яких спрямовані на
задоволення освітніх інформаційних, культурних, соціальних потреб
особистості і населення в цілому, на збереження сільського соціуму,
розширення його освітнього простору, зокрема молоді. В той же час,
очевидно і те, що подальший розвиток сільських бібліотек неможливий без
державної підтримки і розробки спеціальних програм.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО
ДІЛОВОДСТВА СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНИ ТА
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Розглянуто питання впровадження та використання систем
електронного діловодства (СЕД) у судах різних країн; проведено
порівняльний аналіз СЕД України, Польщі, Литви, Білорусі, Росії.
Ключові слова: електронне діловодство, СЕД, судочинство, судовий
документообіг.
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Трансформаційні процеси в Україні, що зумовлені формуванням нової
соціально-економічної системи, одночасно зазнають впливу процесів
глобалізації та переростання індустріального суспільства в інформаційне [7].
Важливою умовою такої широкомасштабної перебудови нашої країни є
модернізація системи судової влади, необхідність якої продиктована
зростаючим значенням її для України[6]. Основу судової влади в Україні
складають судові органи, які різняться за компетенцією та юрисдикцією, але
всі мають одне призначення - захист прав і свобод громадян,
конституційного ладу та дотримання законності і справедливості в
суспільстві [9].
Невід’ємною і важливою складовою діяльності суду є організація та
ведення системи діловодства, яка полягає у створенні документів, контролі
за їх відповідністю нормативно-правовим актам, забезпечення видання,
зберігання, передачі та збереження відомостей, що в них містяться.
Очевидно, що усі ці процеси займають безліч часу та становить левову
частку виконуваних судовою системою завдань. Заради зменшення
паперового діловодства у судах, скорочення часу на обробку, зберігання та
передачу інформації, запроваджують автоматизовані системи електронного
діловодства (документообігу) [ 2].
На відміну від зарубіжних країн, Україна довго крокувала до такого
важливого етапу розвитку та удосконалення судової системи, як переходу її
до електронного діловодства та повної автоматизації процесів судочинства.
Вперше, презентацію системи автоматизованого документообігу суду було
здійснено у 2009 році у Харківському апеляційному суді завдяки сприянню
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Україна: верховенство
права " [8]. Головними перевагами даної системи є об´єктивний та
неупереджений розподіл справ між суддями, спрощена процедура
підготовки, роботи та перегляду статистичної інформації, централізоване
зберігання текстів судових рішень, ухвал та інших процесуальних
документів, потужна та швидка система пошуку інформації, процес
реплікації даних (передачі інформації по справі із суду однієї ланки до
іншої). Зазначений процес дає змогу значно скоротити процес реєстрації
справи судам апеляційної та касаційної інстанцій, оскільки основна
інформація — як то номер справи, сторони, суд першої інстанції тощо, вже
занесений до системи.
Нині автоматизована система “Діловодство суду” впроваджена та
ефективно функціонує практично в усіх судах, проте говорити про повний
перехід судової системи на режим “електронного судочинства” не
приходиться, і пов'язане це з рядом причин, зокрема високою вартістю
програмного забезпечення, недосконалістю матеріально-технічної бази судів,
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відсутністю кваліфікованих ІТ-спеціалістів, подекуди відсутністю мережі
Інтернет або її низькою швидкістю, психологічною неготовністю працівників
апарату суду працювати з новими програмними продуктами, тощо.
Впровадження систем електронного документообігу судів є актуальним
і для зарубіжних країн, зокрема у Росіїї процес автоматизації діловодних
процесів у судах розпочався раніше, а саме у 2003 році зі створенням
Державної автоматизованої системи “Правосуддя”та її складової —
підсистеми “Судове діловодство та статистика”[5]. Вона є надзвичайно
простою та інтуїтивно зрозумілою для користувачів завдяки використанню
розробленого портфелю інструментарію, забезпечує автоматизоване судове
діловодство, документообіг та ведення електронних архівів судових справ,
баз даних, а також збір, контроль, обробку, зберігання, аналіз і подання даних
судової статистики. У підсистему входить технологічне забезпечення запису
протоколів судових засідань, включаючи автоматизовану звукозапис ходу
судового засідання та архівування матеріалів.
У Білорусії перший крок до автоматизації процесів діловодства був
зроблений ще на початку 1998 року, коли Вищий Господарський Суд
розпочав активну роботу по створенню і впровадженню різних
інформаційних систем, основним з яких був програмний комплекс по
судочинству
«Автоматизована
інформаційна
система
управління
діловодством системи господарських судів Республіки Білорусь» (далі «АІС-СХС»). Більш ніж за 10 років накопичено значний досвід застосування
IT-технологій, досвід проектування, створення і експлуатації різного роду
інформаційних систем. Нині характерними особливостями ситеми
електронного судового документообігу у Білорусії є: подача позову та іншого
процесуального документа за допомогою інтернету; використання доказових
засобів в електронній формі;проведення судового засідання онлайн через
відеоконференції, пересилання e-mail;формування електронного досьє, а
значить і переклад документообігу і діловодства в електронну форму; доступ
до матеріалів справи учасникам процесу та іншим особам через інтернет;
використання електронних судових повісток; здійснення всього судочинства
виключно за допомогою інтернету - електронний суд або cybercourt, e-court
[3].
Аналізуючи досвід зарубіжних країн-сусідів неможливо не відзначити
успіхи Польщі у впровадженнні інноваційних систем по автоматизації
судочинства та діловодних процесів зокрема. Досить прогресивним для
Польщі виглядає також і створення єдиного в державі Електронного суду в
Любліні. Справи (крім кримінальних) в такому суді розглядаються в режимі
електронних процедур, тобто через Інтернет. За регламентом суду оборот
всієї документації в суді здійснюється в режимі онлайн, крім того,
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допускається оформлення електронних витягів з документів та передача їх
сторонам. Для такої процедури діє спеціальний електронний адрес суду і для
сторін процесу приходять смс-повідомлення про рух судових документів та
просування розгляду справи. Зазначимо, що такі ініціативи сусідньої
держави досить затребувані в Польщі як з боку громадян, так і з боку бізнесу.
Нагадаємо, що в Україні на даний момент відбувається впровадження нових
можливостей для учасників процесу у вигляді Електронного суду [4].
Ще одним яскравим прикладом використання систем електронного
діловодства у судових органах є Судова інформаційна система Литви. Її
розробку та впровадження здійснювало литовське підприємство Lursoft, що
спеціалізується на ІТ-технологіях [1]. Перші версії систем автоматизованого
управління діловодством у судах з'явилися ще у 1998 році. Нині Судова
інформаційна система ефективно працює та
охоплює процес
реєстрації,обробки та накопичення всіх даних процесів судочинства (в
цивільному, кримінальному, адміністративному та досудовому процесах).
Вона є досить зручною не лише для працівників апарату суду, але й для
інших зареєстрованих користувачів (адвокатів, юристів, фахівців
правознавчої сфери, тощо).
До її переваг можна віднести оперативний контроль ходу просування
справ (сторони судового спору у будь-який зручний момент можуть дізнатися
на якому етапі знаходиться розгляд справи), зручне та оперативне
висвітлення статистичної інформації (загалом це 250 видів статистичних
звітів, що у розрізі відображають документну складову судової діяльності),
інформацію, щодо розкладу засідань суду, кількості справ, розглянутих за
певний період, строки розгляду справи, навантаження на суддів, тощо. Варто
також зазначити, про такі важливі аспекти Судової інформаційної системи як
автоматизований обмін документними даними у електронній формі з іншими
державними інформаційними системами та регістрами (Земельна книга,
Реєстр підприємств, Регістр штрафів, Державна каса та ін.) та
автоматизована підготовка і відправлення судових документів (повістки в
суд, попередження, копії рішень та ін) учасникам справи,державним і
муніципальним установам.
Таким чином, підсумовуючи вище викладне можна зробити висновок,
що запровадження автоматизованих систем діловодства у судах дозволяє
підвищити ефективність функціонування судової системи в цілому, а також
прискорити рух документів, полегшити та спростити процес підготовки
статистичних даних, реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції,
забезпечити неупередженість судового процесу шляхом випадкового
автоматизованого розподілу справ між суддями, забезпечити надання
фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ,
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забезпечити своєчасність розгляду справ, скоротити строки підготовки та
прийняття рішень шляхом автоматизації процесів створення та використання
документів, значно знизити витрати на розмноження, передачу і збереження
копій паперових документів, підвищити рівень “прозорості” правосуддя та
рівень довіри суспільства.
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ПЕРЕКЛАД ЯК ОБ’ЄКТ ДОКУМЕНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД
Здійснено
історіографічний
огляд
перекладу
як
об’єкта
документознавчих досліджень. Підкреслюється актуальність подальшого
теоретичного
обґрунтування
поняття
«переклад»
в
межах
документознавства.
Ключові слова: переклад, документ, історіографічний огляд,
документний потік перекладів.
У дослідженні документного потоку перекладів одним із важливих
завдань постає дослідження перекладу в процесі еволюції документазнавчої
думки, а також визначення поняття «переклад». Останнє можна зарахувати
до низки дискусійних питань сучасного документознавства. Аналіз наукових
пошуків у зазначеній галузі свідчить про незначну кількість публікацій, які
так чи інакше торкаються дослідження перекладу.
Г.М. Швецова-Водка [3, 96], Н.М. Кушнаренко [1, 121-122], зазначають,
що з огляду на знакову систему документа одне і теж повідомлення може
бути передане різними знаками, різними мовами, перекладання невідомої
реципієнту мови повідомлення відомою є процесом декодування, [3, 96; 1,
121-122]. У документній комунікації код є однією із складових частин
комунікаційного акта і розуміється як «правила мови, якою зафіксовано
повідомлення» (слова, звуки, колір); процес кодування – «представлення ідеї,
яку прагне донести до отримувача комунікант, в кодах або символах, тобто в
знаках...», а однією із властивостей, притаманних знаковій системі
документа, є «здійснення перекладу (заміни) однієї знакової системи іншою»
[1, 84]; процес декодування повідомлення – «переклад повідомлення мовою
отримувача» [1, 122]. Таким чином, процес перекладання невідомої мови
повідомлення відомою здійснюється через декодування.
Аналізуючи різні види наукової обробки документів, Н.М. Кушнаренко і
В.К. Удалова зазначають, що «багато фахівців зараховують до аналітикосинтетичної обробки також ... науковий переклад...» [2, 15] і розуміють його
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як «переклад з однієї мови на іншу наукових, технічних, економічних,
політичних текстів». Проте на думку авторів, «недоречно зараховувати його
[науковий переклад] до спеціальних процесів аналітико-синтетичної
обробки», оскільки «процес перекладу не передбачає згортання інформації,
яку містить первинний документ» [2, 17-18]. Отже, переклад (науковий)
розглядається як процес.
Також перекладу приділено увагу в процесі здійснення типо-видової
класифікації документа. Так, Г.М. Швецова-Водка за ознакою «характеру
аудиторії, на яку розрахований документ» зараховує рукописні переклади до
депонованих документів [3, 170; 5, 201; 6, 55]. Такої ж думки дотримується
Н.М. Кушнаренко [1, 179].
У процесі здійснення типової класифікації літератури за мовною
ознакою (додатковою), Г.М. Швецова-Водка поділяє літературні твори на
оригінальні та перекладені: «перекладений твір – переклад оригінального
літературного твору іншою мовою» [4, 157; 5, 336], «перекладена література
– літературні твори, які є перекладом оригінальних літературних творів
іншою мовою» [4, 157]. Також дослідниця аналізує фасет «Види видань за
оригінальністю змісту» в російському стандарті ГОСТ 7.60-2003 «Издания.
Основные види» і зауважує, що назва фасету не відповідає його наповненню,
оскільки в ньому представлені «види видань за мовною ознакою», а саме
«оригінальне», «перекладене» видання, «багатомовне видання» і «видання з
паралельним текстом». Автором запропоновано власне визначення:
«перекладене видання – видання, яке містить твір, перекладений з мови
оригіналу іншою мовою" [5, 441], або «видання, що є перекладом іншою
мовою оригінального літературного твору» [4, 157].
Н.М. Кушнаренко згадує про переклади в складі документів, що
становлять підсистеми бібліотечних фондів, зокрема, підфонд нормативних і
технічних документів та, як самостійний, підфонд перекладів [1, 142-143].
Проведений історіографічний аналіз перекладу як об’єкта
документознавчих досліджень свідчить про те, що переклад вивчався з
огляду на знакову систему документа в процесі декодування Н.М.
Кушнаренко [1] і Г.М. Швецовою-Водкою [3]; Г.М. Швецовою-Водкою у
дослідженнях, присвячених типо-видовій класифікації документа [3-6]; як
складова документів бібліотечних підфондів у роботах Н.М. Кушнаренко [1];
як вид наукової обробки документів Н.М. Кушнаренко і В.К. Удаловою [2].
Термінологічний та теоретичний аспекти залишилися поза межами вивчення.
Цей факт є свідченням про відсутність в документознавстві досліджень
перекладу як самостійного об’єкта, а також є підставою до спроби
теоретичного обґрунтування поняття «переклад» з метою конкретизації та
виокремлення його з інших видів документа.
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АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБЕРІГАННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ
Проаналізовано основні питання функціонування Національного
архівного фонду, з урахуванням різних форм власності на архівні документи.
Проведено порівняльний аналіз Правил роботи архівних установ України та
Правил організації зберігання, комплектування, обліку та використання
документів Архівного фонду Російської Федерації.
Ключові слова: документ,збереження документів, архівний фонд,
архівні установи, нормативно-правові акти
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З метою удосконалення нормативно-правової бази функціонування
архівної галузі, подальшого реформування архівної справи в Україні,
встановлення єдиного порядку формування, обліку, зберігання та
використання НАФ було підготовлено Правила роботи архівних установ
України, які є першим нормативно-правовим актом, що регламентує основні
питання функціонування Національного архівного фонду, з урахуванням
різних форм власності на архівні документи; єдності національної сукупної
архівної спадщини; кваліфікації її як об’єкта права, а її документів як
рухомого майна.
У Правилах збережено кращі здобутки теорії і методики української
архівістики, традиції виконання архівних робіт українськими архівістами.
На підставі чинного законодавства Правила регулюють і закріплюють
прийнятні для всіх архівних установ України, що зберігають документи
НАФ, положення й норми, забезпечують ефективність формування НАФ,
його обліку, зберігання та використання.
Правила конкретизують та уточнюють загальні положення чинних
нормативних документів, однак з питань, регламентованих окремими
нормативно-правовими актами, у Правилах подаються лише принципові
положення цих актів. Нові Правила орієнтовано переважно на регламентацію
процесів роботи з традиційними управлінськими документами з паперовими
носіями, що переважають у складі НАФ, в частині загальних для архівних
установ норм вимоги Правил також розраховано на архіви, що зберігають
науково-технічні, аудіовізуальні та електронні документи.
Відсутність нормативів та достатнього досвіду роботи архівних установ
з електронними документами зумовили наявність у Правилах мінімальної
кількості норм щодо таких документів. Роботи із зазначеними документами в
подальшому буде регламентовано окремими нормативно-правовими актами.
Об’єктом нормативного регулювання в Правилах вперше виступають
документи НАФ, правовідносини їх власників з архівними установами,
пов’язані з формуванням, обліком, зберіганням та використанням
національної архівної спадщини.
До Правил не ввійшли положення, що не є загальнообов’язковими
нормами, зокрема, питання організації роботи архіву, організації документів
Національного архівного фонду, питання, пов’язані з науково-дослідною та
методичною роботою архівних установ, інформатизацією архівної справи.
Правила не розкривають методик і технологій виконання архівних
робіт, що є завданням комплексу нормативно-методичних посібників.
Нормативні вимоги викладено у шести розділах Правил.
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Норми, як правило, мають двох-трьохзначні індекси, під кожним з яких
викладено одне логічне поняття або положення.
Перший розділ «Загальні положення» є вступним, його головною метою
є визначення сфери застосовності Правил, а також розкриття базових понять
сучасної архівної термінології.
Терміни, визначення яких не розкрито в тексті Правил, застосовують у
значеннях, передбачених архівним законодавством, стандартами, сучасними
архівними термінологічними словниками.
Другий розділ присвячений організації формування НАФ, його норми
ґрунтуються на збереженні теоретичних положень вітчизняного
архівознавства щодо експертизи цінності документів, яка є основою якісного
формування НАФ. У розділі викладено основні вимоги до комплектування
архіву, визначено правові основи приймання документів на постійне та
депоноване зберігання, уточнено граничні строки зберігання документів
НАФ в архівних підрозділах юридичних осіб - джерелах комплектування
архіву.
Третій розділ «Управління архівною справою і діловодством у зоні
комплектування архіву» відображає участь архіву в реалізації державної
політики у сфері архівної справи та діловодства, науково-методичному
керівництві іншими архівними установами та контролі за їх діяльністю,
управлінні архівною справою і діловодством юридичних осіб усіх форм
власності, унормовує напрями взаємодії архіву з юридичними особами джерелами формування НАФ у здійсненні функцій управління архівною
справою і діловодством.
У четвертому розділі «Облік документів в архіві» посилено положення
щодо централізованого державного обліку документів НАФ, обліку
унікальних, а також розсекречених документів; повніше розкрито питання
обліку документів, прийнятих на депоноване зберігання; викладено основні
вимоги до ведення облікових документів архіву; докладніше висвітлено
питання обліку документів з кадрових питань (особового складу), обліку
страхового фонду документів НАФ та фонду користування ними.
Текст п’ятого розділу «Забезпечення збереженості документів в архіві»
поданий з найбільшим ступенем деталізації, він унормовує питання
контролю за станом, рухом та наявністю архівних документів . У розділі
наявні положення щодо створення та організації зберігання страхового
фонду документів, страхування архівних документів, організації роботи
архіву під час надзвичайних ситуацій.
Розділ шостий Правил «Використання Національного архівного фонду»
викладено з урахуванням вимог нормативно-правових актів щодо
забезпечення доступу користувачів до документів НАФ; національного
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стандарту ДСТУ 4331:2004 «Правила описування архівних документів»
стосовно підготовки описових статей для архівних довідників та створення
довідкового апарату архіву на принципах багаторівневого описування. У
розділі уточнено та посилено положення щодо підготовки інформаційних
документів архіву.
Додатки до Правил доповнюють їх основні положення, частина з яких
упроваджується вперше (акт повернення документів власнику, акт про
вилучення документів з Національного архівного фонду, картка документів
нефондової організації тощо).
До додатків не включено окремі форми, наявні в інших нормативноправових актах (анотований перелік унікальних документів НАФ, картка
централізованого державного обліку документів архівної україніки тощо).
Застосовувати нові форми документів, наведених у додатках, необхідно з
моменту набуття чинності Правилами.
До списку джерел включено нормативно-правові акти, стандарти,
методичні посібники, використані під час підготовки Правил та чинні на
момент їх прийняття.
Результати порівняльного аналізу діючих на сьогоднішній день наказів
про Правила роботи архівних установ в Україні і, наприклад, в Російській
Федерації виявив відмінності в структурі наказів, їх змісті та
використовуваній термінології.
Так, справжні єдині Правила організації зберігання, комплектування,
обліку та використання документів Архівного фонду Російської Федерації та
інших архівних документів у державних і муніципальних архівах, музеях і
бібліотеках, організаціях Російської академії наук розроблені відповідно до
Федерального закону від 22.10.2004 № 125-ФЗ "Про архівну справу в
Російській Федерації" (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 43, ст.
4169) і поширюються на державні та муніципальні архіви, музеї та
бібліотеки, організації Російської академії наук (архів РАН, наукові архіви
регіональних відділень і наукових центрів РАН, науково-галузеві та
меморіальні архіви РАН, здійснюють постійне зберігання документів
Архівного фонду Російської Федерації) , які відповідно до законодавства
Російської Федерації здійснюють постійне зберігання документів Архівного
фонду Російської Федерації, а також тимчасове зберігання інших архівних
документів, прийнятих від ліквідованих органів державної влади, інших
державних органів, органів місцевого самоврядування та організацій.
У новій редакції Правил врахований фактор широкого впровадження в
діловодство та архівну справу сучасних інформаційних технологій, і в цьому
зв'язку в них включені положення з обліку, експертизи цінності та передачі
на державне зберігання електронних документів, а також є підрозділ, який
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визначає основні вимоги до формування та ведення науково-довідкового
апарату до документів архіву.
Правила висвітлюють нові завдання, що виникли в роботі архівів в
даний час, такі як організація депозитарного зберігання документів,
виконання архівами платних робіт і послуг, вимоги до охоронного режиму
архівів. В розділ "Організація документів" в архіві включений новий
підрозділ "Організація документів з особового складу" .
Нові Правила встановлюють комплекс положень, норм і вимог, що
дозволяють на їх основі виконувати архівами організацій всі їх функції з
формування архівного фонду організації, опису та обліку документів,
забезпечення збереження документів, їх використанню у самій організації, і
за запитами інших користувачів, а також передачі упорядкованих документів
постійного зберігання в державні архіви.
Правила призначені регламентувати роботу архівів державних
організацій незалежно від масштабу діяльності організацій, їх місця в
управлінських структурах та обсягів документації, що зберігаються.
У вступі до Правил йдеться про те, що у недержавних організаціях їх
застосування обов'язково в тому випадку, якщо в архіві цієї організації
зберігаються документи, що належать до державної частини Архівного
фонду Російської Федерації (АФРФ), тобто документи попередньої
державної організації, на базі якої утворилася нова недержавна організація.
У той же час важливо мати на увазі, що відповідно до "Основ законодавства
Російської Федерації про Архівний фонд Російської Федерації і архівах"
(1993) недержавні організації зобов'язані зберігати документи, віднесені до
недержавної частини Архівного фонду РФ і, отже , вести їх облік,
здійснювати пошук документів і документної інформації за запитами
користувачів, реалізовувати відповідно до законодавства доступ до архівної
інформації, для чого необхідно описувати документи і створювати
довідковий апарат до них. Тому недержавні архіви об'єктивно повинні бути
зацікавлені в тому, щоб дотримуватися положень і норм Правил, іноді в
спрощеному вигляді, які забезпечують нормальне виконання архівом своїх
функцій незалежно від того, якій організації належить архів.
З вищевикладеного зрозуміло, що український наказ новіший,
відповідно краще задовольняє потреби сучасності, і лаконічніший за
російський.
Правила, затверджені наказом Міністерства культури і масових
комунікацій РФ від 18 січня 2007 р. не мають принципових новацій, щодо
напрямку використання, в порівнянні з «Основними правилами» 2002 р.
Звертає на себе увагу лише формальна ознака розміщення інформації. У
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«Правилах» 2007 р., на відміну від колишніх, пункти «Довідково-пошукові
засоби (науково-довідковий апарат) до архівних документів», «Загальні
вимоги до опису архівних документів» перебувають у розділі «Організація
використання документів Архівного фонду РФ та інших архівних документів
в архіві », при цьому окремо виділені глави: Опис справ документів,
Путівники, Каталоги, Покажчики та огляди, але глава « Підготовка архівних
довідників до видання» зникла:
8.15.1. Типи, види і форми публікацій документів,
8.15.2. Організація підготовки документальних публікацій,
8.15.3. Формування плану-проспекту видання
8.15.4. Виявлення та відбір документів і передача тексту документів
У зв'язку з відсутністю цих важливих пунктів у нових правилах
доводиться користуватися даними пунктами правил 2002 року.
Зараз у пункті 5.13 російського наказу, присутнє однозначне
формулювання: «По замовленням користувачів, з урахуванням технічних
можливостей архіву, виготовляються копії архівних документів: ксерокопії,
мікрокопії, фотовідбитки, кінокопії, відеокопії, копії фонодокументів, а також
копії на електронних носіях. Не проводиться копіювання документів
архівного фонду РФ, що знаходяться в незадовільному фізичному стані»,
чого раніше не було і тому співробітникам читального залу було складно
відмовити користувачам в їх проханні копіювати документ.
В українському наказі також існує інформація про «Обслуговування
користувачів у читальному залі» під пунктом 4.8.4: «На замовлення
користувачів і відповідно до технічних можливостей архіву виготовляють
ксерокопії, мікрокопії, фотокопії, цифрові копії документів з паперовими
носіями, а також аналогові та цифрові копії кіно-, відео-, фото-,
фонодокументів. Копії документів НАФ можуть бути виготовлені технічними
засобами користувача за умови, що копіювання не завдає шкоди документам
НАФ і не заважає іншим користувачам, а також не порушує авторських та
суміжних прав ».
Але на відміну від російського наказу, в українському вказується, що:
«Надання документів для копіювання технічними засобами користувачів та
копіювання документів архів здійснює на платній основі».
У двох країнах багато в чому схожі правила зберігання архівів: архівна
документація в установах зберігається стільки часу, скільки ці документи
потрібні виробникам для поточного виконання службових обов’язків.
Процедури доступу до архівів і обмежень у їх використанні також ідентичні.
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Український і російський накази можна охарактеризувати як відповідні
сучасним потребам держав, в яких вони використовуються.
Правила регулюють і закріплюють прийнятні для всіх архівних установ
України та Росії, що зберігають документи НАФ, положення й норми,
забезпечують ефективність формування НАФ, його обліку, зберігання та
використання. Правила конкретизують та уточнюють загальні положення
чинних нормативних документів, однак з питань, регламентованих окремими
нормативно-правовими актами, у Правилах подаються лише принципові
положення цих актів.
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Проанализированы
основные
вопросы
функционирования
Национального архивного фонда, с учетом различных форм собственности
на архивные документы. Проведен сравнительный анализ Правил работы
архивных учреждений Украины и Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации.
Ключевые слова: документ, хранения документов, архивный фонд,
архивные учреждения, нормативно-правовые акты
We are analyzes the main issues functioning of the National Archival Fund,
subject to various forms of ownership of archival documents. A comparative
analysis of the rules of archival institutions of Ukraine and the Rules of storage,
acquisition, registration and use of documents Archival Fund of the Russian
Federation.
Keywords: documents, saving documents, archives, archival institutions,
regulations
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УДК 930.23 (477)

Ю.М. Чічіпан

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проаналізовано
організаційну
та
функціональну
структуру
державного архіву Полтавської області; підкреслено важливість реалізації
завдань інформатизації архівної справи та створення веб-сайту архіву.
Ключові слова: державний архів, Полтавська область, організаційна
структура архіва, функціональна структура архіву, інформатизація архівної
справи.
Архівна галузь є важливою складовою інформаційної та культурної
сфер життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні,
правові, технологічні, економічні та інші питання діяльності юридичних і
фізичних осіб, які пов’язані із нагромадженням, обліком, зберіганням
архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться.
Серед архівознавчих питань недостатньо дослідженими залишаються
проблеми формування електронних архівних ресурсів в регіонах України,
зокрема на Полтавщині, в умовах активного розвитку інформаційних та
соціальних комунікацій.
Організація роботи структурних підрозділів Державного архіву
Полтавської області проводиться відповідно до «Основних правил роботи
державних архівів України». Положення про структурні підрозділи архіву
визначають завдання, функції, повноваження й організацію діяльності
підрозділів. Ці положення розробляються на основі положення про архів,
його структуру та з урахуванням примірних положень про структурні
підрозділи архівів, затверджених Держкомархівом України. Структура
архіву зафіксована у документі, що визначає склад структурних підрозділів,
розробляється з урахуванням завдань і функцій архіву та умов і
особливостей його роботи.
Структура Державного архіву Полтавської області, яка затверджена
директором архіву та погодженна з органами вищого рівня, включає такі
відділи: зберігання, обліку документів та науково-довідкового апарату;
організаційної та кадрової роботи; бухгалтерського обліку та господарського
забезпечення; формування НАФ та діловодства; інформації та використання
документів; сектор ремонту та реставрації документів. Кожен відділ має свої
завдання та функції, чітко визначені в посадових інструкціях
функціональних підрозділів. Посадові інструкції прописані на всіх
працівників архіву і визначають їхні обов’язки, права та відповідальність.
Відділ зберігання, обліку документів та науково-довідкового апарату,
наприклад, забезпечує постійне зберігання, охорону, реставрацію,
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консервацію документів НАФ (Національного архівного фонду). До
обов’язків цього підрозділу також відносяться: створення страхових копій
унікальних документів, проведення обов’язкового державного обліку
профільних документів Національного архівного фонду, здійснення
контролю за їх збереженістю, обліком та використанням відомостей, що в
них містяться. Головними завданнями відділу є створення та вдосконалення
довідкового апарату документів архіву та забезпечення автоматизації
інформаційних процесів. А також допомога та науково-методичне
керівництво діяльністю архівів низової ланки, трудових архівів та приватних
архівів з питань забезпечення збереженості, обліку документів та створення
науково-довідкового апарату.
Відділ організаційної та кадрової роботи відповідно до визначених
повноважень виконує такі завдання: розробляє та контролює реалізацію
планів розвитку архівних установ області, забезпечує ведення кадрового
діловодства та підготовку статистичної звітності про їх роботу. У межах
своєї компетенції бере участь у розробленні структури державного архіву та
штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій. Забезпечує
технічне наповнення веб-сайту державного архіву Полтавської області (http://
poltava.archives.gov.ua/) інформацією, організовує передавання та отримання
електронних документів та контролює технічний захист інформації у
державному архіві. Підбір і розстановка кадрів здійснюються керівництвом
архіву за участю керівників структурних підрозділів. При цьому
враховується відповідність працівників кваліфікаційним вимогам, беруться
до уваги їх ділові та особисті якості.
Для визначення відповідності працівників займаній посаді періодично
проводиться їх атестація, для цього створюється спеціальна атестаційна
комісія на чолі з директором архіву.
Для формування НАФ та організації діловодства в архіві існує
спеціальний відділ, який відповідає за облік юридичних та фізичних осіб джерел формування Національного архівного фонду. Відділ проводить
роботи, спрямовані на виявлення, взяття на облік, придбання або відтворення
в копіях документів, які знаходяться за кордоном, та документів іноземного
походження, що стосуються історії Полтавської області. Перевіряє роботу
архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно
від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок,
релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням
законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом
проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним
підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та
107

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

зберіганні документів.
За видачу архівних довідок, копій документів та задоволення інших
запитів фізичних і юридичних осіб відповідає відділ інформації та
використання документів. Завдяки працівникам цього структурного
підрозділу кожен бажаючий може отримати достовірну інформацію в
оперативні строки, в тому числі і по електронній пошті. Не менш важливі
функції виконує сектор ремонту та реставрації документів: проведення
ремонту та реставрації документів Національного архівного фонду з різними
матеріальними носіями інформації, створення страхових копій та копій
фонду користування документів, надання допомоги юридичним і фізичним
особам, які є власниками документів Національного архівного фонду, в
поліпшенні умов їх зберігання, реставрації та створенні фондів
користування.
Саме за допомогою злагодженої роботи усіх структурних підрозділів,
архів Полтавської області виконує свою важливу місію накопичення та
збереження історичної спадщини регіону. Дякуючи досвіду та
професіоналізму всіх працівників архіву кожен бажаючий може
задовольнити свої потреби в архівній інформації, а також ознайомитись з
підготованими виставками та публікаціями історичних документів
Полтавського краю.
Відповідно до програми інформатизації архівної справи, розробленої
Держархівом, передбачається впровадження інформаційних технологій в
архівній галузі через створення спеціалізованих електронних довідкових,
правових, методичних та інформаційних комплексів, поширення інших
електронних архівних продуктів та сервісів. Ведеться робота щодо розробки
теоретико-методичних засад проекту електронного архіву, який базується на
функціонуючому веб-сайті державного архіву Полтавської області.
Проанализирована организационная и функциональная структура
государственного архива Полтавской области; подчеркнута важность
реализации задач информатизации архивного дела и создания веб-сайта
архива.
Ключевые слова: государственный архив, Полтавская область,
организационная структура архива, функциональная структура архива,
информатизация архивного дела.
Organizational and functional structure of the state archive of Poltava region
is analyzed; the importance of implementing of the tasks of informatization of
archives and archive site creation are emphasized.
Keywords: state archives, Poltava region, organizational structure of the
archive, the functional structure of the archive, informatization of archives.
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УДК 347.4:930.2

Н.В. Пархоменко

ДОКУМЕНТУВАННЯ ВИДАВАННЯ ВКЛАДІВ.
РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БАНК. XVIII СТОЛІТТЯ
Висвітлено сучасне визначення поняття депозит (вклад). Окреслено
основні факти створення Російського Державного Банку. Охарактеризовано
всі основні етапи видачі вкладів з описом всіх необхідних документів.
Розглянуто всі можливі варіанти проблемних ситуацій під час видачі
вкладів, наприклад, якщо вкладник сам не міг звернутися в банк, або
вкладником є особа не писемна. А також висвітлено документне
супроводження таких ситуацій для правильного їх оформлення.
Ключові слова: Російська імперія, Російський Державний Банк,
депозит, грошовий вклад, видача грошових вкладів, документне оформлення
видавання вкладу.
Одним з найважливіших аспектів діяльності банків є залучення
грошових коштів на депозити.
Актуальним визначення поняття депозит (вклад) на сучасному
українському просторі є: кошти в готівковій або у безготівковій формі, у
валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх
іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк
зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику
відповідно до законодавства України та умов договору [2].
Історично депозитні функції банків полягали в тому, що вони надавали
своїм клієнтам переважно послуги у вигляді зберігання золотих і срібних
зливків та дорогоцінностей. Потім вони почали залучати грошові кошти
клієнтів на спеціальні депозитні рахунки. Причому, якщо спочатку банки
надавали депозитні послуги лише фізичним особам, то пізніше спектр
банківського депозитного обслуговування поширився і на юридичних осіб.
Державний Банк – був центральним Банком в дореволюційній Росії.
Заснований в 1860 році указам царя Олександра ІІ на основі реорганізації
Державного комерційного банку. Державний банк був найважливішою
ланкою державної системи, органом проведення економічної політики уряду.
Цей банк став центральним і найбільшим банком Російської імперії, основне
завдання якого полягало в регулюванні грошового обігу в країні. Держбанку
було надано право здійснювати облік векселів та інших термінових паперів,
купівлю та продаж золота і срібла, отримання платежів за рахунок
довірителів, прийом вкладів на зберігання, на поточний рахунок і для
отримання відсотків, видачу позик (крім іпотечних), купівлю та продаж
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процентних паперів за рахунок довірителів і за свій рахунок [1].
Основною умовою здійснення операцій банку було їх документування.
Тому всі операції детально задокументовані з урахуванням потреб банку та
клієнтів.
Вимога про повернення всього капіталу або частини, супроводжувалась
пред’явленням книжки на внесені капітали, сучасним аналогом якої є ощадна
книжка.
Сам вкладник, чи особа, яка його замінює, бажаючи отримати частину
або всю суму, записану в книжці, віддавала книжку, оголошуючи скільки він
має намір отримати. Для цього підписувалося «объявленіе о востребованіи»
[4].
Оголошення складало ліву частину бланку, права сторона якого була
призначена для розписки про отримання грошей. Для внесення записів у
який відводилися місця Ці дві сторони ніколи не відділялися одна від одної,
але складалися таким чином, щоб під час підписання правої сторони,
одержувач не міг бачити ліву. Бланк заповнювався від руки.
Якщо вкладник не міг сам подати оголошення про затребування, то
уповноважена ним особа мала пред’явити листа, підписаного самим
вкладником, з поясненням: яку суму він бажає отримати, поточне місце
проживання та місце, де він проживав, коли відкривав рахунок [4].
В проміжку часу між подачею оголошення та виплатою коштів,
здійснювалося перевіряння автентичності підпису вкладника, проставленого
в оголошенні або листі, з підписом його в Книзі Оголошень, якщо підписи
абсолютно тотожний, то проставляється помітка Контролера, у випадку
сумнівів помітка не ставилась.
На заміну книжки, яка у вкладника вилучається, йому видається
«квитанція въ подаче объявленія о востребованіи» квитанція про подачу
оголошення на затребування, в якій зазначається: номер книжки, прізвище
вкладника, сума, яку він вимагає, якщо повертається частина, або згадується
про повернення всього капіталу, число і місяць подачі оголошення та число
назначеного платежу [3].
За вимогами про повернення всього капіталу або частини, складалися
відомості із зазначенням номера книжки, прізвища вкладника та суми.
Незмінним правилом, яке не допускає ніяких виключень, є звірення
підпису вкладника на оголошенні про повернення капіталу з підписом в
Книзі Оголошень, незалежно від суми [1].
У день або час, призначений для платежу, вкладник пред’являв
квитанцію та отримує книжку, приготовану для платежу. Потім він ставив
підпис на правій стороні бланку, тобто розписки. В ній також зазначалися
номер книжки, прізвище вкладника, сума, призначена для видачі, словами та
110

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

цифрами, число та місяць платежу.
Після того як вкладник закінчував заповнювати розписку, документ
розгортували та знову ж таки звіряли підписи на обох частина документу, або
з підписом в листі-дорученні, який додавався до квитанції. Якщо підписи
повністю тотожні, вкладнику одразу ж видавалися кошти [4].
Якщо на оголошення на затребування не було помітки (позначки)
Контролера, з приводу сумнівів в підписах, або ж на оголошенні і є позначка
Контролера, але підпис на розписці не був схожим с підписом на оголошенні,
то для вирішення сумніву, слід на основі інформації, записаної в Книзі
Оголошень, задати декілька питань, які б могли виявити ідентичність особи
вкладника, та допомогли б уникнути помилки або обману.
Коли вкладник не міг особисто прийти до банку, то особа уповноважена
вкладником, мала пред’явити письмове доручення або загальну довіреність.
В обох випадках повірений ставить підпис на оголошенні, до якого
приєднували довіреність, не залежно від того чи згадувалось це в самому
оголошенні.
Випадки не писемності клієнта також були передбачені. Якщо вклад
такого клієнта не перевищував 100 рублів, для отримання грошей йому було
достатньо відповісти на питання, які задавались йому на основі Книги
Оголошень. Коли сума вкладу перевищувала 100 рублів, то крім опитування
по Книзі Оголошень, вкладник мав пред’явити засвідчення особи від Поліції
або Волостного начальства. Звісно були винятки із загальних правил,
наприклад коли вкладник особисто відомий Директору або Управляючому
Відділенням, в цьому разі навіть засвідчення особи пред’являти не потрібно
було. В усіх випадках видачі вкладу не писемному, замість проставляння
підписів за нього по сторонніми особами, процес видачі коштів засвідчується
підписом Директора або Управляючого Відділенням [4].
Взагалі в Державному Банку, Конторах та Відділеннях в роботі по
видачі вкладів при оцінці документів і доказів на право власності на капітал
намагалися збалансувати небезпеку з боку співробітників Банку
припуститися помилки та комфорт клієнтів, яких убезпечували від зайвих
формальностей та ускладнень [1].
Виплата коштів записувалася до книжки словами та цифрами з
обов’язковим підписом Касира. В цей час складалися «ведомости о
платежахъ» (відомості про виплати), в яких відмічався номер книжки,
прізвище вкладника та сума виплати. Ці відомості складалися окремо для
видачі всього капіталу та видачі його частини.
Повністю виплачені книжки здавалися в архів [4].
Отже, у Російській імперії, до складу якої також входила значна
територія сучасної України, в XVIII столітті склалася чітка схема роботи з
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банківським документами, зокрема супроводження вкладів фізичних та
юридичних осіб. Була передбачена робота з різними видами клієнтів, навіть з
не писемними. Важлива увага приділялась безпеці та точності видачі
вкладів, не допускаючи помилок і фальсифікацій, і як зі сторони працівників
Банку, так і зі сторони клієнтів.
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1.

Дано современное определение понятия депозит (вклад). Обозначены
основные факты создания Российского Государственного Банка.
Охарактеризованы все основные этапы выдачи вкладов с описанием всех
необходимых документов. Рассмотрены все возможные варианты
проблемных ситуаций при выдаче вкладов, например, если вкладчик сам не
мог обратиться в банк, или вкладчиком является лицо неграмотная. А
также отражено документационное сопровождение таких ситуаций для
правильного их оформления.
Ключевые слова: Российская империя, Российский Государственный
Банк, депозит, денежный вклад, выдача денежных вкладов,
документационное оформление выдачи вклада.
The modern definition of deposit (deposit). The basic facts of the creation of
the Russian State Bank. Characterized all the main stages of issuing deposits with
descriptions of all required documents. Are considered all possible options
problematic situations when issuing deposits, for example if the depositor himself
could not apply to the bank or the depositor is illiterate person. Also highlighted
documentary support for such situations their proper execution.
Keywords: The Russian Empire, Russian State Bank, deposit, monetary
deposit, issuance of deposits, documenting the issuance of deposit.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА СИСТЕМА
В ДОКУМЕНТАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Розглянуто
інформаційну
та
комунікативну
системи
в
документаційному менеджменті. Представлено визначення понять і види
інформаційної
та
комунікативної
систем
в
документаційному
менеджменті.
Ключові слова: документаційний менеджмент, інформаційна система,
комунікативна система.
Документаційний менеджмент представляє собою управління
документацією організації і персоналом, відповідальним за роботу з
документацією. На сьогоднішній день для найбільш ефективної роботи
підприємства необхідно мати організовану сукупність документів, а також
персонал, який управляє документацією. Якісні інформаційні системи здатні
зробити роботу з документацією більш зручною і продуктивною, а
комунікативні системи впорядковують всі потоки інформації, що надходять і
переміщаються організацією.
Метою статті є розгляд інформаційної та комунікативної систем в
документаційному менеджменті.
На думку В.Г. Спрінсяна, документаційний менеджмент – це
самостійний напрямок документознавста, що покликаний розробити
теоретико-методичні засади функціонування та розвитку динамічної
документно-комунікаційної
системи,
яка
забезпечує
керівництво
документацією, документаційними структурами, процесами і технологіями, а
також працівниками, які їх здійснюють [4, 56].
Метою документаційного менеджменту є ефективне управління
документацією по персоналу, а також посадовими особами та структурними
підрозділами, що несуть відповідальність за роботу з документами з
персоналу підприємства, і на цій основі – підвищення ефективності
діяльності підприємства з управління персоналом в цілому.
Інформаційна система в документаційному менеджменті – це вся
інфраструктура підприємства, задіяна в процесі управління всіма
інформаційно-документальними потоками (а не тільки документами), що
включає в себе безпосередньо саму інформацію, правила по роботі з даними
і підтримці системи, кадри по роботі з інформацією, підтримки та розвитку
інфраструктури, і інструментарій [5, 166].
Інформаційні системи на сьогоднішній день – технології, які все
активніше впроваджуються в життя малого та середнього бізнесу.
Інформаційні системи допомагають автоматизувати процеси на всіх рівнях,
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успішно контролювати роботу компанії, поліпшити якість роботи.
Інформаційна система має задовольняти ряду таких технічних вимог як:
- швидкодія – швидкість при вводі, пошуку, обробці інформації;
- надійний захист від несанкціонованого доступу до даних;
- реєстрація дій персоналу.
Інформаційні системи забезпечують збір, зберігання, обробку, пошук,
видачу інформації, необхідної в процесі прийняття рішень завдань з будьякій області. Їх завдання допомогти в аналізі проблем і створювати нові
продукти [5 ,167].
Сучасне розуміння інформаційної системи припускає використання в
якості основного технічного засобу переробки інформації персонального
комп'ютера. Крім того, технічне втілення інформаційної системи в
документаційному менеджменті саме по собі нічого не буде означати, якщо
не врахована роль людини, для якого призначена вироблена інформація і без
якої неможливе її одержання і представлення.
Інформаційні системи діляться на кілька категорій, кожна з яких займає
певну нішу у виробничому (життєвому) циклі, виконуючи необхідні дії з
інформаційним забезпеченням підприємства [2]. Серед них є такі:
–
EDMS (англ. Electronic Document Management) – система управління
документами підприємства. Завдання даних систем – журнал роботи,
складування та архівування в одному місці якомога більшої кількості
документів, щоб потрібна інформація не губилася в життєвих циклах фірми.
- Workflow (англ. Business Process Management (BPM)) – система відповідає
за документообіг підприємства в комплексі, починаючи від простого
доручення до кінцевих маршрутів і версій використовуваних документів. За
даним типом системи можна розуміти систему, яка оптимізована під існуючі
правила електронного документообігу. Доручення в даних системах
складається з його опису, термінів виконання, списку відповідальних
співробітників, приєднаних файлів та інших властивостей даного доручення.
Доручення є основою для роботи з традиційними документами. Також
workflow,
можна
охарактеризувати
як
повністю
структуровану
(формалізовану) систему ЕД, з жорсткими правилами руху документів,
доручень, створення електронних архівів, і записом вхідної та вихідної
кореспонденції та внутрішніх документів, до того ж зберігається в одному
місці, що значно спрощує пошук необхідних документів і доступ до них.
- Collaboration – система, що відповідає за електронну взаємодію людей, але
не формалізовану, як workflow, і не просто «архів», як EDMS.
- HRM-системи – це автоматизована комплексна система управління
персоналом, який несе відповідальність за роботу з документами. У
порівнянні з іншими системами автоматизації кадрового обліку та
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розрахунку зарплати HRM-система володіє розширеною функціональністю.
Крім системи обліку (кадровий облік, штатного розкладу, документообігу,
обліку робочого часу і відпусток, пенсійного та військового обліку тощо) і
розрахункової системи (зарплати, податкових виплат, надбавок та
відрахувань і т. д.), а також модулів, що обробляють кількісні дані, подібна
система, також включає HR-контур, призначений для роботи з якісними
показниками персоналу [2].
Комунікативна система в документаційному менеджменті – це
система, призначена для управління процесами передачі інформації між
іншими системами. Це система, яка впорядковує всі потоки інформації, що
переміщаються по організації таким чином, щоб жодні дані не губилися [3,
50].
Це система, за допомогою якої йде чіткий розподіл вхідної в компанію
інформації й документації та вихідної інформації й документації.
Сучасні засоби комунікації, які можуть використовувати організації,
являють собою: електронну пошту, голосову пошту, факс, телеконференцію,
відеоконференцію, електронний обмін даними, інтрамережі.
Сучасні електронні комунікації здійснюються за допомогою
комп'ютера, підключеного до мережі. В даний час ділове та особисте
листування здійснюється завдяки різноманітним засобам електронного
зв'язку. Також відбувається обмін документами, файлами та повідомленнями
з колегами за допомогою мережевої системи електронної пошти,
використовується одна або кілька інформаційних служб для контактів з
партнерами і факсимільні повідомлення для зв'язку з людьми і фірмами, які
не мають підключення до електронної пошти
Електронна пошта (E-mail) базується на мережевому використанні
комп'ютерів, дозволяє користувачеві отримувати, зберігати і відправляти
повідомлення своїм партнерам мережею. Тут може мати місце як
однонаправлений зв'язок, так і двосторонній (багаторазовий процес
відправки та прийняття повідомлень електронною поштою).
Аудіопошта являє собою систему зв'язку для передачі повідомлень голосом.
Вона нагадує електронну пошту, де замість набору повідомлення на
клавіатурі комп'ютера відбувається його передача за допомогою телефону,
таким же чином здійснюється і отримання інформації.
Ще одним видом комунікативних систем в організації є факсимільний зв'язок
(це відправка та отримання точних копій документів з одного місця в інше за
допомогою суспільної або приватної телефонної мережі) заснований на
використанні факс-апарата, здатного читати документ на одному кінці
комунікаційного каналу і відтворювати його зображення на іншому.
Аудіоконференція являє собою голосове спілкування кількох осіб, які
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знаходяться в різних географічних точках, за допомогою використання
системи комунікацій, комп'ютерних технологій або телефону [1].
Відеоконференція – система з двостороннім передачею відеозображень.
Дана система зв'язку використовується комунікантами, віддаленими один від
одного на значну відстань. Проведення відеоконференцій здійснюється без
застосування комп'ютера. За допомогою відеоапаратури одночасно з
телевізійним зображенням передається звуковий супровід. У процесі
відеоконференції її учасники, віддалені один від одного на значну відстань,
можуть бачити на телевізійному екрані себе та інших учасників.
Отже, інформаційна система в документаційному менеджменті представляє
взаємозв'язану сукупність засобів, методів і персоналу, використовуваних для
зберігання, обробки та видачі інформації в інтересах досягнення поставленої
мети. Комунікативна система в документаційному менеджменті призначена
для управління процесами передачі інформації між іншими системами.
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виды информационной и коммуникативной систем в документационном
менеджменте.
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communication systems in Documentary management.
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ДОКУМЕНТАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА
ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Висвітлені деякі аспекти документаційної культури як інноваційної
складової документаційного менеджменту.
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культура,
документаційна культура, складові документаційної культури.
Рівень
організації
документаційного
менеджменту
визначає
ефективність організації керування установою і впливає на її
функціонування. Це зумовлює необхідність дослідження організації
документаційного менеджменту через його культуру як складне комплексне
явище.
На жаль, вчені, що займаються розробкою поняття документаційного
менеджменту, не виділяють документаційну культуру як його складову, що
також обумовлює актуальність даної теми.
Метою статті є висвітлення деяких аспектів документаційної культури
як інноваційної складової документаційного менеджменту.
На думку В.Г. Спрінсяна, документаційний менеджмент – «це
самостійний напрямок документознавста, що покликаний розробити
теоретико-методичні засади функціонування та розвитку динамічної
документно-комунікаційної
системи,
яка
забезпечує
керівництво
документацією, документаційними структурами, процесами і технологіями, а
також працівниками, які їх здійснюють» [5,56].
Метою документаційного менеджменту є ефективне управління
документацією, а також посадовими особами та структурними підрозділами,
що несуть відповідальність за роботу з документами, і на цій основі –
підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому [4,162].
Перш, ніж дати визначення документаційної культури, доцільно почати
з визначення культури взагалі, хоча зробити це непросто. Розкриття сутності
документаційної культури повинне базуватися на визначенні поняття
"культура".
Існують різні підходи до розуміння тієї сторони соціальної реальності,
яка стоїть за поняттям культура. На міжнародному філософському конгресі в
1980 році наводилося більше 250 визначень цього поняття. Різні джерела
налічують від 250 до 500 визначень культури [2,389], що свідчить про
активне освоєння дослідницького поля, пов'язаного з даним поняттям, з
одного боку, а з іншого боку, про специфіку поняття культури – та або інша її
концепція вже назавжди вписана в світоглядний контекст конкретного
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історичного типа культури.
Термін «культура» є широко вживаним. Можна без перебільшення
констатувати, що його застосовують у різних значеннях на всіх рівнях
індивідуальної та суспільної свідомості, у різних сферах людської
життєдіяльності.
Семантична багатозначність терміна «культура» дає змогу
використовувати його як характеристику різноманітного спектра об'єктивних
станів, процесів і результатів діяльності, властивих людському буттю. Так,
говорять про культуру суспільства й особистості, про світову і локальну
культуру, матеріальну і духовну, культуру почуттів і культуру землеробства,
про політичну та фізичну культуру, а останнім часом все більше про
інформаційну та корпоративну культуру і документаційну культуру.
Культура – це спосіб організації й розвитку людства, представлений у
продуктах матеріальної та духовної діяльності, в системі соціальних норм та
закладів, в духовних цінностях, у ставленні людей до природи, один до
одного та до самих себе [3,8]. У понятті «культура» фіксується як загальна
відмінність людської життєдіяльності від біологічних форм життя, так і
якісна відмінність історично-визначених форм цієї життєдіяльності на різних
етапах суспільного розвитку в межах конкретних епох, суспільно-політичних
формацій,
етнічних
та
національних
особливостей.
Культура
характеризується також особливостями та досвідом виробничої діяльності
людей у конкретних сферах суспільного життя, це процес створення
людських цінностей [1,8].
Так, накопичений у процесі розвитку суспільства досвід роботи з
документами збагатив людство відповідною документаційною культурою,
тобто культурою виконання певної сукупності процесів, що забезпечують
документування управлінської інформації, та культурою організації роботи зі
службовими документами.
Власне, документаційна культура – це те саме, що й діловодство у
контексті розвитку загальнолюдської культури, якщо вважати культуру
системою наявних цінностей конкретного суспільства, установи чи
особистості. Управління не здійснюється у вакуумі, воно реалізується серед
людей з уже сформованими ідеалами, нормами, правилами. Саме
документаційне забезпечення управління, стан діловодства в суспільстві, як
показник ефективності і якості управлінської діяльності, є своєрідною
цінністю, що відображує відповідний рівень культури [3,9].
Зважаючи на довгий шлях розвитку, розуміння стану документаційної
культури можна звести до стану управління соціальними системами та
здатності членів суспільства використовувати досягнення в організації
процесів створення та роботи зі службовими документами відповідно до
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вимог чинного законодавства і певних умов розвитку.
Таким чином, документаційна культура – це комплекс взаємозв'язаних
заходів, методів і засобів (науково-методичного, техніко-економічного,
соціального та організаційно-правового характеру) щодо роботи з
документами, який забезпечує реалізацію процесів створення і подальшого
функціонування сучасних документно-інформаційних технологій, а також
раціональну побудову діяльності служб діловодства з метою здійснення
ефективного менеджменту.
Зазначене є об'єктивною причиною для виокремлення основних
складових документаційної культури, підсистемами якої можуть бути:
культура документостворення; культура організації руху документів;
інформаційно-технологічна культура; культура служби діловодства; культура
управління діловодством. При цьому, звичайно, йдеться не про суто
механічне поєднання процесів діловодства й керування ними, а про
людиноцентристську парадигму, створення єдиних принципів, правил і норм
комплексного забезпечення досконалості їх виконання (рис. 1) [3,13].

Документаційна культура

Культура
документостворення

Культура організації
роботи з
документами

Інформаційнотехнологічна
культура

Культура управління
службою діловодства

Культура організації
служби діловодства

Рис. 1 Складові документаційної культури

В установі документаційна культура формується за рахунок зовнішньої
адаптації до навколишнього середовища та процесів внутрішньої інтеграції.
Зовнішня
адаптація
здійснюється
через впровадження
новітніх
інформаційних технологій, застосування засобів телекомунікацій сучасної
організаційної техніки, опанування новими підходами до управління,
ознайомлення з останніми нормативно-правовими актами та діючими
стандартами: як вітчизняними, так і міжнародними [3,25].
Внутрішня інтеграція пов'язана безпосередньо з роботою над
вдосконаленням документаційного забезпечення функціонування установи
через створення власної розпорядчої та організаційної документації (наказів,
рішень, положень, інструкцій, правил) та вирішенням щоденних проблем її
функціонування [3,25].
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Отже, якщо в установі низький рівень документаційної культури,
відсутня нормативна база, то в результаті погіршується і саме управління.
Воно завжди залежить від якості й оперативності роботи з документами,
чіткої організації пошуку, зберігання й користування ними, досконалої
постановки роботи служби діловодства, тобто від всіх складових
документаційного менеджменту.
Список використаних джерел
1. Безклубенко, С. Д. Етнокультурологія. Критичний аналіз наукових засад
[Текст] / С. Д. Безклубенко. – К.: Наука-Сервіс, 2002. – 288 с.
2. Ігнатьєва, І. А. Корпоративне управління [Текст] / І. А. Ігнатьєва, О. І.
Гарафонова. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 600с.
3. Палеха, Ю. І. Організація сучасного діловодства [Текст]: навч.
посібник /
Ю. І. Палеха. – К.: Кондор, 2007. – 194 с.
4. Семенова, Е. М. Делопроизводство в кадровой службе [Текст]: учеб.
пособие / Е. М. Семенова. – Орел: ОрелГТУ, 2009. – 199 с.
5. Спрінсян, В. Г. Передумови формування документаційного менеджменту
[Текст]/ В. Г. Спрінсян // Бібліотекознавство. Документознавство.
Інформологія. – 2013. – № 3. – С. 53-58.
Освещены некоторые аспекты документационной культуры как
инновационной составляющей документационного менеджмента.
Ключевые слова: документационное менеджмент, культура,
документационная культура, составляющие документационной культуры.
The article elucidates some aspects of documentary culture as innovative
component of documentary management.
Keywords: Documentation management, culture, documentary culture,
elements of documentary culture.
УДК 651.4/9:681.3

В.Ю. Сікорська, Н.М. Юсупова

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ЯК ОСНОВА
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Розглядається
сучасний
стан
функціонування
електронного
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Розвиток людської цивілізації супроводжується збільшенням обсягу
інформації, що створюється, обробляється і зберігається. Слід зазначити, що
потоки корпоративної інформації надзвичайно різноманітні за джерелами та
формами її подання. Проте їх можна умовно класифікувати за формою
зберігання: на електронні та паперові документи. В даний час тільки близько
30% всієї корпоративної інформації зберігається в електронному вигляді. За
даними DelphiConsultingGroup, обсяг корпоративної електронної текстової
інформації подвоюється кожні 3 роки [4]. Все це свідчить про те, що для
будь-якого підприємства питання організації або оптимізації документообігу
та контролю за обігом інформації має ключове значення.
Саме тому ефективність управління підприємствами та організаціями
не в останню чергу залежить від коректного рішення задач оперативного і
якісного формування електронних документів, контролю їхнього виконання,
а також продуманої організації їх зберігання, пошуку і використання.
Потреба в ефективному управлінні електронними документами і призвела до
створення систем електронного документообігу (СЕД).
Відповідно до статті 9 Закону України "Про електронні документи та
електронний документообіг" Електронний документообіг (обіг електронних
документів) – сукупність процесів створення, оброблення, відправлення,
передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних
документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та, у разі
необхідності, з підтвердженням факту одержання таких документів.
Порядок електронного документообігу визначається державними
органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами
та організаціями всіх форм власності згідно з законодавством [1].
Бєлов С.П. дає терміну «СЕД» наступне визначення – «це
автоматизована багатокористувацька система, що супроводжує процес
управління роботою ієрархічної організації; при цьому передбачається, що
процес управління спирається на документи, які читає людина, містить чіткі
інструкції для співробітників організації, необхідні до виконання» [2].
Таким чином, СЕД являє собою розробку, необхідну для кожного
підприємства, починаючи від малих і закінчуючи великими організаціями
(незалежно від сфери їх діяльності) [2; 3].
Можна виділити ряд умов, при настанні яких має сенс розглядати
можливість впровадження електронного документообігу:
- середній обсяг паперових документів в день, який повинен обробити
співробітник, перевищує певну межу (близько 40 ~ 60 документів);
121

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

- витрати на зберігання архіву паперових документів перевищують
деяку психологічну межу (індивідуальну для кожного підприємства і
залежну від роду його діяльності і масштабів);
- час на передачу документів між користувачами стає критичним для
ключових бізнес-процесів компанії [3].
Отже, впровадження електронного документообігу на виробництві дає
можливість перейти на новий рівень не лише з документами, але й із
інформацією в цілому, пришвидшуючи обробку, обмін, зберігання певної
інформації, водночас не відмовляючись від традиційного паперового
документа, а лише доповнюючи його.
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УДК 021.84

О.О. Панькевич, Н.О. Штогріна

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК В УМОВАХ
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
У статті досліджуються перспективні тенденції впровадження
інформаційних технологій у документаційне забезпечення діяльності
бібліотек. Зроблено короткий огляд сучасних автоматизованих бібліотечноінформаційних систем
Ключові слова: бібліотека, інформаційні технології, АБІС.
Стрімкий розвиток інформаційних і комунікативних технологій є одним
із факторів, що визначають вектор розвитку світового суспільства ХХІ ст.,
пріоритетом якого є створення мережного розподіленого середовища для
забезпечення вільного доступу до бібліотек як до важливих компонентів
інформаційно-ресурсного забезпечення соціокультурної галузі. Знання,
подані в єдиному електронному середовищі, радикально змінюють і спосіб
життя людей, й структуру суспільства в цілому. Бібліотеки покликані
відігравати провідну роль у формуванні інтелектуального ресурсу кожної
нації. Збільшення та інтеграція цих ресурсів, забезпечення до них
віддаленого доступу, сприятиме вирішенню суспільно-значущої проблеми –
перетворення бібліотеки-сховища в сучасний інформаційний центр зі
спеціалістами, що досконало володіють інформаційними технологіями.
Метою статті є виявлення оптимальних інформаційних технологій для
удосконалення документаційного забезпечення бібліотек.
Основними напрямами впроваджень інформаційних технологій у
бібліотеках є: створення інформаційних сайтів та порталів, віртуальне
довідкове обслуговування, оптимізація електронних каталогів, заснування
депозитаріїв
відкритого
доступу,
використання
автоматизованих
інформаційно-бібліотечних систем (АБІС), створення на їх основі
електронних бібліотек. Вони довели свою життєздатність та прогресивність і
стали вже майже «класичними».
Однак, незважаючи на це, більшість бібліотек в Україні, особливо
районні, міські та сільські дуже повільно впроваджують новітні технології у
своїй діяльності. Найпоширенішими причинами такого явища є недостатнє
фінансування, відсутність необхідних спеціалістів, небажання відмовлятися
від усталених порядків.
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Усе це призводить до повільної обробки документів, їх нагромадження,
зайвої втрати часу на пошуки літератури у каталогах й картотеках,
зменшення
молодої
читацької
аудиторії
й
погіршення
стану
документаційного забезпечення діяльності бібліотеки в цілому.
Для вирішення цих проблем ми більш детально розглянули й порівняли
АБІС, які найчастіше використовуються у бібліотеках України. Саме поняття
«автоматизована інформаційна система» означає комплекс програмних,
технічних, інформаційних, лінгвістичних, організаційно-технологічних
засобів і персоналу, призначений для збору, обробки, зберігання, пошуку й
видачі даних в заданій формі або вигляді для вирішення різноманітних
професійних завдань користувачів системи [2; 36].
Таблиця 1
Порівняльний аналіз АБІС
Система

Ціна,
грн
УФД/
Україна, ЗАТ 15760Бібліотека «УФД»
24200
UNILIB

ІРБІС
МАРКSQL

Розробник

Нац.
ун-т 14000
внутрішніх
справ
(Харків)
ДПНТБ Росії 40320
Росія, НВО 54600
«Інформсистема»

Функціональність
Комплектування, обробка, видача,
шаблони
друкованих
форм,
персоніфікація
Комплектування,
книговидача,
обслуговування,
адміністратор,
WWW-сервер
Комплектування,
каталогізатор,
читач, книговидача, адміністратор,
книго забезпечення
Комплектування,
каталогізація,
пошук, абонемент, адміністратор

Розглянувши такі АБІС як «УФД/Бібліотека», «UNILIB» та «ІРБІС»,
«МАРК-SQL», ми з’ясували, що за функціональністю ці системи приблизно
однакові. Найдорожчим програмним забезпеченням (ПЗ) є «МАРК-SQL». З
точки зору оптимальної вартості увагу привертає досить гнучкі та
перспективні системи українського виробника «УФД/Бібліотека» та
«UNILIB». Але потрібно враховувати, що «UNILIB» працює на більш
простій програмній основі, ніж інші, тому не може виконувати занадто
складні операції.
На нашу думку для будь-якої бібліотеки України найбільш
оптимальною є «УФД/Бібліотека», оскільки в цій системі підтримується
механізм пошуку за допомогою деревоподібних тематичних каталогів,
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кількість яких майже необмежена, створені електронні формуляри, існує
можливість збирати повні статистичні дані щодо обслуговування читачів,
використовувати штрих-кодову технологію.
Бібліотекам, які мають комп’ютерне обладнання й тільки розпочинають
впроваджувати інформаційні технології у свою діяльність можна порадити
скористатися певними безкоштовними програмами для полегшення деякої
роботи з документами, як наприклад «Бібліотека 4.02. Програма обліку
книг». З її допомогою можна: забезпечити створення та ведення бібліотечних
електронних каталогів, автоматично створювати повний комплект
каталожних карток у відповідності з ГОСТ 7.1/84; здійснювати пошук
забудь-яким набором пошукових елементів та їх комбінаціям; ввести типові
документи тощо.
Навіть невелика бібліотека може автоматизувати процес видачі книг
читачам. Для цього закладу необхідно придбати принтери для друку
етикеток, термоетикетки, фарбувальну стрічку для друку штрих-кодів та
зчитувач шрих-кодів, що в сумі може скласти приблизно 22836 грн.
Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що на
сьогодні існує досить велика кількість шляхів для вдосконалення як
діяльності бібліотеки в цілому, так ідокументаційного забезпечення закладу.
Їх вибір залежить повністю від напрямків роботи бібліотеки, виду закладу та
фінансових можливостей. Найбільш оптимальними, на нашу думку, є
створення електронної бібліотеки на базі системи «УФД/Бібліотека,
запровадження автоматизації процесу видачі книг читачам, використання
безкоштовних програм для електронного обліку книг.
Впровадження нових технологій допомагає не тільки покращити якість
обслуговування читачів, пришвидшити роботу з обробкою документів, а й
змінити традиційне уявлення про бібліотеку, підвищити роль та статус
закладу у житті громадян, перетворити його на сучасний інформаційний
центр, який зможе дистанційно працювати з користувачами, забезпечувати
безперервний доступ до необхідної інформації. Інформаційні технології
демонструють широкі перспективи й можливості бібліотечної діяльності, яка
повинна постійно розвиватися та удосконалюватися, незважаючи на усі
негативні фактори.
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КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УДК 002+070: 808.1

А.А. Тертычный

РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ САЙТЫ
РУНЕТА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
Главная задача этой статьи – анализ журналистских расследований
коррупции в современной России. Автор описывает опыт таких
расследований на интернет - сайтах. Целью исследования было также
выявление проблем расследования коррупции на интернет – сайтах и писк
путей, способствующих его продуктивности.
Ключевые слова: расследовательская журналистика, коррупция в
России, расследования коррупции на интернет – сайтах.
Коррупция в России является одной из главных социальных проблем.
По её уровню страна приблизилась к таким государствам «третьего мира»
как Ливан и Пакистан [1, 203]. Как отмечает известный российский
журналист А. Константинов «в России взятки брали всегда, но масштаб
сегодняшних злоупотреблений служебным положением уже угрожает
национальной безопасности страны. Государство не может излечить само
себя, потому, что те, кто должны это делать, сами являются носителями болезни» [2, 2]. По данным Национального антикоррупционного комитета,
годовой оборот коррупционной деятельности в стране сейчас составляет
более 300 млрд. долларов. При этом уровень коррумпированности местных
органов власти составляет – 36%, ГИБДД- 32%, полиции -26%, судебной
системы - 21%, медицины - 17%, крупного бизнеса - 14%, образования -12%.
Свой вклад в борьбу с коррупцией, несомненно, может внести и
расследовательская
журналистика.
«Значимость
журналистских
расследований в качестве инструмента антикоррупционного воздействия
объясняется самим характером этого вида деятельности, которая наиболее
ярко характеризует журналистику как средство непосредственного
социального контроля, как средство непосредственной борьбы со
всевозможными недугами (в том числе - и с коррупцией), поразившими
современное российское общество» [3, 203].
Наряду с традиционными
СМИ антикоррупционную борьбу ведут и интернет-издания, которые, как
предполагается, менее уязвимы для воздействия со стороны недовольных
журналистскими расследованиями коррупционеров [4, 212-221]. В
последние годы, их возникло достаточно много, и они обладают разными
содержательными и формальными характеристиками. При этом, все сайты,
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на которых появляются антикоррупционные расследования, можно разделить
на две большие группы:
1) Интернет- издания, которые не специализируются непосредственно на
расследовательской журналистике, но не отказываются от публикации
расследований;
2)
Сайты, специализирующиеся на журналистских расследованиях.
Сайты, как первой, так и второй групп, публиковавшие расследования,
начали возникать в ходе «перестройки» в конце 1990-х годов. Рассмотрим
некоторые, наиболее известные, из них.
Одно из ярких расследовательских изданий в Интернете - «Агентство
журналистских расследований» («АЖУР»), оно находится по адресу:
http://www.investigator.spb.ru.
Рубрики,
открывавшие
сайт,
были
следующими: «В начале»; «АЖУР»; «Расследования»; «Регионы»; «Книги»;
«Гостевая книга»; «Наши контакты». На сайте публиковались материалы из
газеты агентства «Ваш тайный советник». Найти её можно также по адресу:
http://www.vts.spb.ru. Ресурсы были созданы журналистским коллективом,
который возглавил писатель детективного жанра и журналист расследователь, основатель «АЖУРа» Андрей Константинов.
Еще один «расследовательский» сайт «Stringer» (адрес: www.stringeragensy.ru) появился как приложение к одноименному еженедельнику и
публиковал, кроме расследований, горячие новости, которые давались на
сайте раньше, чем в газете, что значительно расширило круг читателей
издания.
Сайт «Lenta.ru»стал результатом сотрудничества Фонда эффективной
политики «Fep.ru»
и интернет-холдинга Рамблер с командой
профессионалов, создавших в декабре 1998 года проект «Gazeta.ru». Это
был, пожалуй, самый посещаемый сайт в Рунете, публиковавший как
журналистские расследования, так и разнообразные новости. Рубрики его
говорили сами за себя: «Медиа-Мост»; «В России»; «В мире»; «Ближний
Восток»; «Чечня»; «Террор»; «Экономика»; «Из жизни»; «О высоком»;
«Интернет»; «Выборы»; «Спорт»; «Авто»; «Кино»; «Медиа-новости».
Интернет - издание «Polit.ru» вышло в свет в 1998 году, оно
специализируется на новостях в сфере политики и экономики, а также
зарубежных сообщениях. Как и аналогичные сайты, «Polit.ru» имел ленту online-новостей, информационные календари. Девиз редакции: давать новости
так, как она их получает.
Популярное электронное издание «Агентство федеральных
расследований - Freelance Bureau (FlB.ru)» было создано в 2000 - ом году
Сергеем Соколовым (основателем телепрограммы «Скандалы недели» на
ТВ-6, экс-заместителем главного редактора газеты «Совершенно секретно»).
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Агентство создавалось для того, чтобы со временем объединить
журналистов, работающих в жанре «журналистского расследования». Оно не
ставило перед собой никаких иных целей и задач, кроме профессиональных.
Помимо расследований, здесь было много новостей и интернет- рекламы.
Сайт «Deadline.ru» - информационно-политический ресурс с множеством
рубрик (его конкуренты «Apn.ru» и «FLB.ru», поэтому новости здесь
практически те же). Много и рекламы. Сайт имел множество рубрик (в том
числе - «Расследования»). Журналистское интернет - агентство «РусГлобус»
было создано на базе газеты «Московский комсомолец». Здесь, кроме всего
прочего, под рубрикой «Проведение расследований» каждую среду
печатались расследования из «МК». Сайт «Oxpana.ru» был посвящен
проблемам безопасности. Кроме разного рода расследований, он публиковал
ленту новостей, а также дайджесты прессы и пр. Ещё один сайт
«Compromat.ru» публиковал компромат на разных деятелей. Принцип
отбора материала был такой: «Весь сор в одной избе». Это означало, что,
если кто-то был интересен аудитории, то на него и собирался компромат.
Иными словами, основатель сайта С. Горшков копировал из других изданий
(разумеется, со ссылкой), в том числе и журналистские расследования,
интересные аудитории. У этого сайта появился затем «близнец» под
названием «Kompromat.ru» под официальным названием: «Открытая база
данных. Все тайное становится явным». На сайте нет авторских разработок,
только официальные материалы газет и журналов, а также «Агентства
федеральных расследований» (FLB.ru).
Сайт «Corruption.ru» был посвящен собственно коррупции в
российских верхах Он выставлял на всеобщее обозрение скандалы и
сенсации, документы, секретные материалы, новости из мира коррупции,
рейтинги наиболее коррумпированных чиновников («кто есть кто» в нашей
власти). Сайт предлагал схемы - кто с кем связан в мире коррупции;
публиковал разоблачительные статьи в виде расследований о связях
чиновников с олигархами и давал «досье» на разных представителей власти.
В 2000-х годах ряд названных выше сайтов закрылся. Однако появились
новые, в том числе и те, которые были нацелены только на разработку темы
коррупции (в том числе - и в форме расследований).
Так в 2009 году во Владивостоке был создан сайт, под названием «Бюро
журналистских расследований «Детектив». Главный редактор и
учредитель сайта – журналистка А. Ю. Скобеева (Загоруйко). Сайт имеет
штатных, а также внештатных авторов. Тексты публикуются не только на
сайте, но и в социальных сетях (вконтакте и твиттере). По словам
учредителя, «Бюро журналистских расследований «Детектив» - это
агентство с определенной спецификой. Под пристальное внимание «бюро»
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попадают новости законодательства, различные юридические ситуации,
правовые "загадки", а также коррупционеры всех родов и сословий,
нарушители закона, правовые коллизии и «темные делишки» власть
предержащих. Бюро журналистских расследований "Детектив" состоит из
информационного агентства, бесплатной юридической консультации и
правовая онлайн – библиотеки. «Мы открыты для сотрудничества и
диалога: с юристами, юридическими конторами и адвокатскими
палатами. С журналистами-расследователями, чьи материалы подтверждены
документальными фактами» [5, 1].
Сайт публикует тексты под рубриками : "На контроле"; "Оборотни в
погонах"; «Корпоративные споры и рейдеры»; «Автомобиль», «Правовые
новости», «Недвижимость и земля», «Коррупция», «Дела бюджетные»,
«Юридическая консультация», «Есть такая профессия...», «Правовая
библиотека»,"Почтовый ящик", "Сарафанное радио". Под рубрикой
«Журналистские расследования » на сайте опубликовано за время его
существования восемьдесят с лишним текстов. Но лишь около одной пятой
из них освещают тему коррупции. Следует заметить, что не только
расследовательские, но и некоторые другие, публикуемые на сайте тексты, в
той или иной мере, также затрагивают тему коррупции.
В том же году было создано новосибирское «Агентство
журналистских расследований». Основными авторами расследований на
сайте являются его главный редактор Виктор Антропов, лауреат
Всероссийского конкурса: "Журналисты против коррупции" и Сергей
Кузьмин, лауреат премии "За честь и журналистское достоинство". Сайт
агентства в основном наполняется материалами своих корреспондентов, в
том числе и работающих в некоторых странах СНГ.
Обосновывая необходимость существования своего сайта, его создатели
исходят из того, что «в стране тотально-повальной коррупции с культом силы
и диктатуры у.е.= $ (под видом диктатуры закона), «четвертая власть» (как
некогда дразнили прессу) зачастую является для униженных и оскорбленных
инстанцией надежд, умирающих, как известно, последними. В смысле: если
и не добиться положительного результата, то хотя бы выговориться... Это по
минимуму. Но жить лучше все же по максимуму — то есть результата
добиваться. Таковы цели. А средства — те самые журналистские
расследования ради огласки происходящего. Вы ведь наверняка заметили,
насколько подлецы и злодеи боятся разглашения своих грязных тайн. Сживая
сограждан со свету, их же еще заодно и уговаривают, чтобы не поднимали
шума. Не доставим злодеям и подлецам такого удовольствия?! Раньше
говорилось: плохих людей меньше, но они лучше организованы. А теперь
баланс сил еще круче. И остается брать пример с героев Дюма. Помните:
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«Один за всех...»? Как вы поняли, наше оружие — слово» [6, 1].
Конечный результат своих расследований журналисты публикуют в
газете агентства под названием «Претензия» [7, 1]. . По словам главного
редактора: «газета сия не новостная, и соответственно, она не ставит перед
собой цели «прокукарекать первыми, а там хоть не рассветай». Наши цели —
в плоскости поиска истины и утверждения ее. Потому мы как бы спорим с
медийными кривляками, проповедующими сомнительные каноны типа:
лезть на баррикады — дурной тон, надо быть над схваткой... Как можно быть
над схваткой в извечном конфликте добра со злом?! И как быть с классикой:
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»? (А.С. Пушкин.
– А.Т.). Чья позиция тут выигрышнее и насколько — покажет время …» [8,
1].
На этом сайте за период его существования, по названной тематике,
опубликовано около сорока журналистских расследований.
В 2010 году в Екатеринбурге РИА «Федерал Пресс» учредило сайт «Агентство журналистских расследований - «Федеральный репортер».
Главный редактор агентства - И. С. Еремин. Данный сайт, по сути, является
общественной интернет - площадкой для всех пользователей сети,
интересующихся жанром расследований, и считающих себя социальноактивными
гражданами
России
[9,
1].
Здесь
публикуются
расследовательские репортажи о каждодневных проблемах жизни в России, а
также о том, как эти проблемы решаются жителями, органами власти,
общественными и коммерческими организациями. Кроме того, на сайте
помещаются "Письма власти", написанные его читателями с целью
призвать к ответу недобросовестных производителей услуг и товаров,
чиновников и бизнесменов. Сайт имеет свои блоги в социальных сетях,
где также размешает свои публикации, которые затем комментируются
пользователями сети. У "Федерального репортера" есть свои собкоры в
двадцати крупнейших городах разных регионов России.
В своей работе, журналисты сайта придерживаются следующих
основных принципов:
«- Цель каждого расследования - раскрыть правду и восстановить права
граждан, если они были нарушены.
- Мы не политическая организация и никакие политические цели нас не
интересуют
- В рамках проводимых расследований мы даем равные шансы каждой
стороне высказать свою позицию.
- Мнение авторов и отдельных участников проекта "Федеральный Репортер"
могут не совпадать с мнением или позицией редакции Агентства
журналистских расследований "Федеральный Репортер".
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–
Мы расцениваем любые органы власти в качестве партнеров и
союзников в деле восстановления законности и справедливости.
–
В каждом расследовании мы выступаем посредником между читателем
и властью, способствуя тем самым налаживанию неформальных
коммуникаций между гражданами и властными институтами в регионах
России.
- Мы против использования нашего проекта в качестве инструмента для
сброса непроверенного компромата или выяснения межличностных
отношений.
- Мы не ставим себе цель "вешать ярлыки" или "наказывать
провинившихся". Наша задача - узнать и донести до общественности Правду,
какой бы она ни была».
За время пребывания в глобальной сети сайтом опубликовано более
пятидесяти расследовательских текстов, связанных с темой коррупции.
В 2011 году в глобальной сети появился интернет – ресурс
«Антикоррупционный комитет им. И.В. Сталина» [10, 1]. Он все ещё
работает в тестовом режиме. Сайт выходит под лозунгом: «Справедливость
есть! За неё надо бороться!». Данный сайт создан политической партией
КПРФ. Этот сайт получает информацию от интернет - ресурса «KPRF. RU»,
а также
«депутатской вертикали партии, в которую включаются все
депутаты фракций КПРФ в Государственной Думе, в Федеральном собрании
РФ, в законодательных и представительных органах власти субъектов
России», ведущие активную антикоррупционную борьбу, а так же - все
неравнодушные граждане Российской Федерации, которые готовы
поддерживать интернет-проект [10, 1].
Создатели сайта рассматривают журналистские расследования лишь
как одно из средств борьбы с коррупцией. По их мнению, её можно будет
реально победить, если будет осуществлен ряд мероприятий на
политическом уровне, а именно:
1) национализация природных ресурсов;
2) создание законодательной базы, которая позволяла бы находить и
подвергать реальным наказаниям всех выявленных коррупционеров, для
чего, прежде всего, необходима ратификация статьи 20 Конвенции ООН,
которая требует ввести в законодательство понятие «незаконное
обогащение»;
3) введение
жесткого
государственного
контроля
над
правоохранительными органами и судебной системой;
4) немедленная демократизация политической системы, в том числе
отмена назначаемости губернаторов и судей;
5) максимальная гласность при расследовании коррупционных дел,
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широкое освещение их в СМИ, максимальное использование их для
контроля в режиме реального времени за прохождением коррупционных
дел гражданами России[10, 1].
Вся информация на сайте располагается под следующими рубриками:
«Главная», «Расследования», «Черный список», «Медиа», «Новости»,
«FAQ». Кроме расследований здесь множество текстов информационного,
аналитического плана (но все они связаны с темой коррупции)
Ещё один сайт - «Первое антикоррупционное СМИ», был создан в
2012 году в г. Москве общественной организацией МОО «Содействие».
Главный редактор его - Е. Васильченко. В разделе «О проекте» можно
прочитать следующее: «Первое антикоррупционное СМИ» – федеральное,
специализированное средство массовой информации, освещающее
антикоррупционную политику в России и за рубежом. В настоящий момент,
реальные эффективные действия и усилия в борьбе с коррупцией зачастую
нивелируются, дискредитируются, либо остаются в тени, становясь
оружием в политических и информационных войнах. Мы уверены –
эффективно противодействовать коррупции, ставшей для страны
проблемой национального масштаба, возможно только сосредоточив
внимание на
положительных
тенденциях,
результатах
и
инициативах, сохраняя политическую беспристрастность, пробуждая и
просвещая общество, анализируя процессы, объединяя усилия и налаживая
коммуникации между органами власти, бизнесом и общественными
организациями. И делать это сегодня и сейчас. Наша цель –
профессиональная
информационная
поддержка
осуществляемой
антикоррупционной политики, направленной на совершенствование и
развитие нашей страны» [11, 1]. .
Свои главные задачи «Первое антикоррпуционное СМИ» определяет так:
– защита и обеспечение безопасности предпринимателей;
– лоббирование их законных интересов;
– развитие региональной сети».
«Первое антикоррупционное СМИ», реализуя свои задачи, публикует,
как расследования, проведенные самими журналистами сайта[12, 1], так и
«авторами со стороны» [13, 1] (причем, расследования «о фактах
противоправной деятельности коррупционной и иной направленности
должностных и иных лиц, а также асоциальном поведении, подрывающих
имидж государственной службы» [14, 1] сайт проводит и «по заказу» на
платной основе).
Кроме того, на сайте выступают известные
государственные деятели и руководители различных организаций,
осуществляющих борьбу с коррупцией в России (вице-премьер
РФ Дмитрий Рогозин, член комитета Госдумы РФ по безопасности и
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противодействию коррупции Илья Костунов, председатель Национального
антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, вице-президент фонда
противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия»
Вячеслав
Красюков,
заместитель
председателя
Межрегиональной
общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией» Ирина
Рукина и др.) [15, 1].
За истекший год на сайте было опубликовано более сорока
журналистских расследований и ста читательских выступлений на тему
коррупции.
В марте 2014 года был создан сайт - «Национальное Бюро
расследований». Его учредила конференция интернет- агентства
«Росбалт», которая решила объединить вокруг этого ресурса журналистов расследователей. В заявлении Бюро говорится: «Коррупция давно
превратилась в реальную угрозу национальной безопасности России. Страна
все глубже погружается в трясину коррупционных процессов, которые резко
снижают эффективность экономики, уничтожая то, что создано честным
трудом граждан, усиливает нищету и социальное неравенство, расширяет
пропасть между обществом и властью, превращает политику в сферу дележа
национального богатства, разлагает нравственные устои общества, наносит
ущерб престижу страны на мировой арене. Коррупционная активность есть
новая форма противоправной и криминальной деятельности - как отдельных
граждан, так и целых организованных преступных групп и сообществ.
Проведение последовательной антикоррупционной информационной
политики, цель которой - противодействие противоправной деятельности,
заменено в СМИ ожесточенной войной компроматов. Факты коррупции
крайне редко становятся основой для материалов, как журналистских
расследований, так и уголовных дел, или просто не доводятся до суда.
Коррумпированность становится одним из условий при назначении на
государственные должности. При этом государственный корпус является
своего рода органом «круговой поруки», защищая коррумпированных
чиновников от ответа - как перед СМИ, так и перед обществом в целом.
Отсутствие механизмов информирования общества о противоправных и
коррупционных проявлениях в обществе может иметь катастрофические
последствия, вплоть до развала российской государственности. Власть
сегодня осознала опасность коррупции для самой себя и для страны в целом.
Но без поддержки общества попытка власти противостоять коррупционным
проявлениям может оказаться всего лишь очередным громким лозунгом. Мы,
представители СМИ, журналисты, общественные деятели, считаем
принципиально важным создание единого информационного союза, задача
которого - создание информационного поля в сфере борьбе с коррупцией и
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проведение независимых журналистских расследований…» [16, 1].
В числе основателей Бюро известные руководители ведомств,
журналисты, общественные деятели из разных регионов России[16, 1]. На
сайте выкладывать журналистских расследования, как уже напечатанные в
каких-то изданиях, так и те материалы, которые по разным цензурным,
политическим, иным причинам не увидели свет. За прошедшее после
основания сайта относительно короткое время, на нем было представлено
более двадцати антикоррупционных публикаций из разных регионов
России.
Все проанализированные нами сайты стремятся активно сотрудничать с
аудиторией. Характер и формы такого сотрудничества у разных ресурсов во
многом совпадают. Так все сайты просят свою аудиторию сообщать о фактах
коррупции, либо по телефону, либо использовать для этого электронную
почту. Кроме того, на сайтах есть форумы, на которых читатели могут
комментировать выступления сайтов. То же самое они могут делать в
блогах, которые у данных сайтов есть в социальных сетях.
Как известно, коррупционные преступления существуют практически во
всех сферах современной жизни России. Однако, наибольшие социальные
последствия влекут за собой те из них, которые происходя в органах
центральной и местной власти, ГИБДД, полиции, судебной системе,
медицине, крупном бизнесе, образовании. Наше исследование показало, что
эти сферы, хотя и по-разному, но представлены на данных сайтах (см.
табл.1.).
Табл.1.
Сферы общественной деятельности, в которых проводятся
журналистские расследованиях, публикуемые на исследуемых сайтах.
№
п/п

1
2

3
4

Сферы Бюро
Агентство
общественной журнажурналистдеятельности листских ских
расрасследоваследований ний.
«Детектив» (г. Новосибирск)
Централь+
+
ная власть
Местная
+
+
(региональная) власть
ГИБДД
+
+
Полиция
+

Интернет - сайты
Агентство
«Антижурналист- коррупских
ционный
расследова- комитет
ний
(г. имени
Екатерибург) Сталина»

«Первое
антикоррупционное
СМИ»

«Националь
ное
Бюро
расследований»

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
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5
6
7
8
9

Судебная
система
Медицина
+
Крупный
бизнес
Образование +
Другие
+
сферы
деятельности

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

Как видно из данной таблицы, один сайт - «Антикоррупционный
комитет имени Сталина» сосредоточил внимание лишь на расследовании
коррупции на уровне проявлений её в органах центральной и местной
властей, как имеющих наиболее тяжкие социальные последствия. Все
другие сайты публикуют антикоррупционные расследования, проводимые
практически во всех сферах деятельности, которые мы выбрали для
анализа. Такая, в данном случае, «всеохватность» расследовательских
публикаций обеспечивается, прежде всего, за счет перепечатки их из
разных СМИ (как региональных, так и федеральных).
Знакомство с характером как представленных, так и не представленных
в данной публикации сайтов, позиционирующих себя в качестве
расследовательских интернет - изданий, не всегда в полной мере
подтверждается их реальным состоянием. Дело в том, что некоторые из них
подменяют журналистские расследования текстами на криминальную тему,
полученными из правоохранительных органов. Кроме того, большая часть
журналистских расследований, помещенных на рассмотренных сайтах,
являются не собственными работами их сотрудников, а перепечатками из
других СМИ. Правда, сайты выходят из щекотливой ситуации, объявляя себя
«архивами» журналистских расследований. То есть, формально они
оправдывают название «расследовательских». Но по существу же,
занимаются дублированием, дистрибуцией уже опубликованных текстов.
Некоторые же расследовательские сайты, известив о своем появлении,
через какое-то время перестают функционировать. И происходит это нередко
потому, что создатели их осознают, что взвалили на себя непосильную
задачу, что одного желания заниматься расследованиями ещё мало.
Мешает сайтам, прежде всего, нехватка опыта, ресурсов,
противодействие тех, чью деятельность пытается расследовать журналист,
разного рода незащищенность и пр. [17 1].
Что может помочь расследователям? В журналистское среде уже давно
бытует мнение, что решить проблему может создание федерального
агентства журналистских расследований при Союзе журналистов России
[18, 262-272]. Предполагается, что в него войдут не только журналисты расследователи, но и представители правоохранительных органов, а также
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бывшие сыщики, юристы, которые будут помогать журналистам решать их
профессиональные вопросы. В первоначальный координационный совет
агентства предварительно согласились войти заместитель министра
внутренних дел Николай Овчинников, первый заместитель министра
юстиции Александр Савенков и заместитель генпрокурора РФ Александр
Звягинцев. Председателем федерального агентства станет глава Союза
журналистов Всеволод Богданов, со-председателями - Борис Резник и
основатель петербургского АЖУРа Андрей Константинов. Одним из
основных направлений деятельности организации станет сформированная
из специалистов «скорая журналистская помощь», которая, которые бы
выезжала бы по сигналу региональных коллег, чтобы помочь реализовывать
сложные и опасные темы, связанные с коррупцией. Кроме того,
предполагается
разработка законопроекта о защите журналистов,
занимающихся расследовательской деятельностью, подобного закону о
защите свидетелей[19, 1].
Насколько рещаем данный вопрос, пока не очень ясно, как не ясно и то,
насколько эффективной будет работа агентства. Но какую-то надежду
журналистам - расследователям, в том числе и работающими в интернет –
изданиях, на улучшение ситуации в их, безусловно, исключительно важной
для современного российского общества деятельности, это дает.
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Надано аналіз журналістських розслідувань корупції в сучасній Росії.
Автор описує досвід таких розслідувань на інтернет - сайтах. Метою
дослідження було також виявлення проблем розслідування корупції на
інтернет - сайтах і писк шляхів, сприяють його продуктивності.
Ключові слова: расследовательскіе журналістика, корупція в Росії,
розслідування корупції на інтернет — сайтах.
The main task of this article is analysis journalistic investigative of
corruption in contemporary Russia. Author descriptions experience of
investigative journalistic on the internet-sites. The aim of research are also
problems to investigative corruption on the internet–sites and search of ways, that
are revealed in the process of corruption investigative.
Keywords: investigative journalistic, corruption in Russia, investigative on
the Internet – sites.
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УДК 659.118

В.В. Хорольский

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА В США И РФ: МАНИПУЛЯТИВНЫЕ
ИГРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 2012 ГОДА)
Статья посвящена управляемым стратегиям в избирательных
кампаниях и манипулятивным технологиям в средствах массовой
информации. Автором рассмотрены и проанализированы самые последние
президентские выборы в России и США Путина и Обамы. Особое
внимание при этом автором уделяется риторическим навыкам Обамы и
потенциалу Интернета относительно связей с общественностью.
Ключевые
слова:
реклама,
избирательная
кампания,
политтехнология, манипулятивная стратегия, медийный текст.
Реклама – это важнейший вид массовой коммуникации в условиях
рыночной экономики, это зеркало каждодневной жизни потребителей
товаров, услуг, имиджей, иллюзий и надежд, это, как правило, «кривое»
зеркало, часто искажающее реальность, но и отражающее эту реальность под
определенным углом зрения. Рекламе присущи многие свойства и
противоречия массовой культуры: банализация жизненных проблем,
клиширование и тиражирование мотивов и идеалов, навязывание ценностей,
элементы развлекательности и т.п. Политическая реклама является
важнейшей составной частью новейшей истории Запада, значительна ее роль
и в культуре современной России.
Политическая реклама стала выгодным бизнесом, но не только. И
теоретики, и практики политической деятельности особенно часто
анализируют специфику выборов и имиджи политиков, что помогает понять
особенности политической борьбы в любом обществе, особенности борьбы
партий и групп населения, которая часто проводится с помощью рекламных
текстов и пиар-акций. Выборы президентов в России и США могут служить
примером
противоречий
рекламной
деятельности
в
условиях
контролируемой либеральной демократии, что легко объясняется важностью
процесса подлинно демократических выборов Президента в условиях
президентского правления и повсеместного искажения норм народовластия.
Имиджи политиков, например, президентов Б. Обамы, В.Путина и др.,
напрямую связаны с их выступлениями в СМИ, с политпиаром. Изучение
роли рекламных текстов в предвыборной гонке особенно полезно в условиях
многопартийности и «контролируемой» демократии, как в России или
Китае. Рекламисты на протяжении многих лет пытаются совершенствовать
имидж политиков. Мы видели в 2012 году открытость полемики, высокое
эстетическое качество плакатов и роликов, активное вовлечение в полемику
масс избирателей и СМИ. Обама победил как политик, реализующий
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ожидания перемен (либеральные ценности).
Политическая борьба в ходе выборов всегда была связана с
рекламированием политических партий и лидеров как брэнда, как
репрезентации чего-то значимого, выборы связаны с созданием имиджей и
футурологических схем. В ходе предвыборной борьбы в США и РФ в 2012
году проявились тенденции слияния рекламы и пиара в единый комплекс
политтехнологий, причем в США в центр предвыборной борьбы за кресло
президента выдвигался сам лидер, а в России политтехнологи из команды В.
Путина в большей мере опирались на партийно-бюрократический аппарат с
его мифологией «сильной руки».
В ходе предвыборных кампаний, как показывают материалы газет
США («Нью-Йорк Таймс», «Уошингтон поуст» и др.) и РФ («Независимая
газета» «Новая газета», «Известия»), а также данные Интернет-сайтов,
посвященные выборам, речи претендентов, плакаты и ролики, другие
медийные тексты, взятые в СМИ 2010- 2012 годов, были проявления
манипулятивных стратегий.
Наиболее сильными приемами рекламы Б. Обамы специалисты
считают: А) ставка на молодых, создание имиджа энергичного парнябаскетболиста;
Б) использование сетевых коммуникаций, регулярное появление
Обамы в Интернете;
В) Опора на цветное население, использование символики черного
цвета;
Г) Музыкальные клипы с участием Б. Обамы;
Д) поддержка лиц нетрадиционной сексуальной ориентации;
Е) Сторителлинг.
Демократы сделали ставку на молодость. Предвыборный рекламный
слоган демократов «Пришла пора перемен». Позже добавился слоган We can
do it. Оппоненты ответили контррекламой - появились плакаты Obama,You
can’t! Обама стал символом перемен. Большинство рекламных плакатов и
роликов изображали Барака Обаму молодым и спортивным человеком,
который рассчитывает на молодое поколение. Но теледебаты прошли почти
при равном счете. Б. Обама выиграл и за счет рекламы в Интернете. Он
активно создавал видеоклипы, причем нередко используя современные
мелодии, графику и т.п.
Путин победил в 2012 году не без труда. Выборная кампания 2011-2012
годов была отмечена эксцессами: до сих пор идут судебные дела, связанные
с протестом населения против итогов голосования в пользу В.Путина и
«Единой России» (Далее - ЕР). Многим эти выборы показались нечестными,
было зафиксировано много случаев вбрасывания нужных бюллетеней,
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«карусельного голосования», жесткого контроля за мыслями избирателей. Г.
Явлинского, по мнению аналитиков, несправедливо удалили с дистанции
политического марафона. Но все равно, победа В. Путина была признана
повсеместно, хотя и без энтузиазма. В 2012 году, в отличие от предыдущих
кампаний, рекламный пафос имиджмейкеров действующего президента
базировался не столько на обещаниях, сколько на НЕГЛАСНОМ слогане
«Все могло быть гораздо хуже». В выступлениях В.Путина, а еще чаще в
статьях, написанных его штабом, сообщалось о страшных угрозах,
которыми грозил мировой экономический кризис 2008-2010 годов. В ход
пошел «лубок», игры в простого парня, участие в поездках по стране и т.п.
Рекламы как искусства было маловато. Манипулятивные игры взяли
верх. В то же время Путин дал хорошие образцы саморекламы в ходе
прямых телемостов, его команда умело раскручивала старый миф о
защитнике Конституции, ссылаясь на вечные традиции патриотизма. В эпоху
телекоммуникаций формировать послушный электорат стало проще:
зависимость от «ящика» стала болезнью масс.
Стаття присвячена стратегіям управління у виборчих кампаніях і
маніпулятивним технологіям у засобах масової інформації. Автором
розглянуті й проаналізовані самі останні президентські вибори в Росії й
США Путіна й Обами. Особлива увага при цьому автором приділяється
риторичним навичкам Обами й потенціалу Інтернету щодо зв'язків із
громадськістю.
Ключові слова: реклама, виборча кампанія, політтехнологія,
маніпулятивна стратегія, медійний текст.
The article is devoted to manipulative strategies in election campaigns and
image-making techniques in mass media. The latest presidential elections in
Russia and USA are investigated, the images of Putin and Obama being the focus
of comparison. Obama’s rhetorical skills and Internet PR potential are underlined
Keywords: advertising, campaign, political technology, manipulative
strategy, media text.
УДК 811.161.1'37.43:659

В.В. Горбань

РЕКЛАМНЫЙ ДИСКУРС КАК ПОЛЕ КРЕАТИВА
Лингвокреативность — своеобразная визитная карточка Homo Ludens.
Являясь частью коммуникативной интенции, лингвокреативность
выполняет волюнтативную функцию в рекламном дискурсе.
Ключевые слова: рекламный дискурс, лингвокреатив, морфология,
деривация.
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Под креативом рекламного дискурса следует понимать отсутствие
автоматизма, банальности, активное творческое начало, эвристичность.
Проявление креатива (в PR креативом называют нестандартные решения
поставленных задач) связывают с лингвокреативным мышлением языковой
личности. Для лингвокреативного мышления характерны: 1) оперирование
языковыми единицами на основе ассоциативных сближений; 2) реализация
языкового потенциала в области варьирования и конструирования форм и
значений; 3) проявление закономерности к нарушению языкового стандарта
в речи говорящего [1, 25].
Обычно лингвокреативность проявляется на уровне слов, предложений,
т.е. в лексике, словообразовании, синтаксисе, в морфологии же — довольно
редко, т.к. единицей морфологии, по утверждению акад. В.В Виноградова,
является форма слова, которая, как известно, всегда постоянна. Морфология
— самый консервативный раздел лингвистики, который не подвержен
изменениям.
В последнее время все больше внимания, как справедливо заметил Б.Ю.
Норман, обращают на языковую форму, ее структурные элементы [3,16].
Можно даже говорить о продуктивности некоторых форм: отдается
предпочтение сравнительной и превосходной степени сравнения
прилагательных (не говоря уже о специфической семантической
наполненности положительной степени: исключительный, превосходный,
непревзойденный, уникальный, удивительный,сенсационный и т.д.),
сравнительной степени наречий (в положительной степени также
употребляются характерные наречия: безупречно, необходимо, очевидно и
т.д.), глагольные формы стоят в действительном залоге, настоящем времени,
повелительном наклонении.
В лингвистике до сих пор говорится о проблеме степеней сравнения
имён прилагательных, т.к. статус этих именных форм остаётся
дискуссионным. И.Г. Милославский и сравнительную и превосходную
степень считает результатом процесса словообразования, относя словоформы
типа добрейший к прилагательным, образованным от прилагательных, слова
же типа добрее, по его мнению, «относятся к неизменяемым
знаменательным частям речи, отличаясь от «классических наречий» лишь
«обычностью своей атрибутивной синтаксической функции [2,119].
«Русская грамматика» компаратив отностит к формообразованию (причём
только синтетические формы), а суперлатив — к словообразованию. Но
многие лингвисты, исходя из формальных особенностей, признают обе эти
формы результатом формообразования.
На наш взгляд, при определении статуса данных словоформ следует
учитывать их функционирование: если в языке, то это — формообразование,
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если в речи — то словообразование, т.к. при языковой игре всегда
происходит отступление от норм.
Деревяннее дерева! (реклама мебели). Лимоннее лимонов (средство для
мытья посуды «Fairy» с лимоном). Ягоднее ягод ( Fairy с ароматом ягод).
Яблочнее яблок ( Fairy с яблочным ароматом). Рекламисты в данных случаях
нарушают
правило:
сравнительная
степень
у
относительных
прилагательных, каковыми являются деревянный, лимонный, ягодный,
яблочный, отсутствует.
Встречаются примеры игры и с превосходной степенью прилагательных:
Найпомiдорнiша томатна паста! Найборщiший борщ! Самый французский
поцелуй! (помада «Pour la vie» от «Буржуа Париж»). Амата. Самый
домашний
компьютер.
(компьютерная
фирма
«Амата»).
Самый
провансальный «Провансаль!» (реклама майонеза «Провансаль»).
Последний пример интересен тем, что превосходная степень сравнения
образована от окказионального прилагательного. Если посмотреть на
семантику всех приведённых форм прилагательных, то видно, что
появляются новые лексические семы «самый лучший», «самый
качественный», а это говорит о процессе словообразования, а не
формообразования.
Как уже говорилось выше, языковая игра в морфологии — это самый
тонкий вид игры, который замечают только грамотные носители языка. Вот
почему копирайтеры отклонение от нормативности делают более
эксплицитным, заменяя «правильное» прилагательное на «неправильное».
Этот
прием
позволяет
значительно
усилить
эффективность
коммуникативности рекламного акта, т.е. достичь максимального
воздействия на потребителя рекламного текста.
Список использованных источников
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Лінгвокреативнiсть - своєрідна візитна картка Homo Ludens. Будучи
частиною
комунікативної
інтенції,
лінгвокреативнiсть
виконує
волюнтатівну функцію в рекламному дискурсі.
Ключові слова: рекламний дискурс, лінгвокреатив, морфологія,
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The linguistic creativity is the original visiting card of Homo Ludens. As part
of communicative intention, the linguistic creativity performs volitional function in
promotional discourse.
Keywords: promotional discourse, the linguistic creativity, morphology,
derivation.
УДК 37:3,163.77

І.Ю. Мельник

ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННИХ МЕРЕЖ ЯК ІННОВАЦІЙНИХ
КАНАЛІВ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Досліджено проблему розвитку технологій електронних мереж як
інноваційних каналів соціальних комунікацій. Виділені базові функції
комунікаційних процесів, розглянуті основні технології додавання,
модифікації, трансформації. Розглянуто основні риси Інтернет-комунікацій
та надані рекомендації в використанні методу проектів, навчання в
співробітництві (cooperative learning).
Ключові слова. Інтернет-комунікації, технології електронних мереж,
віртуальне освітнє середовище.
Сучасний світ переживає комунікаційну революцію, яка обумовлена
перманентним збільшенням обсягів циркулюючої в соціумі інформації,
наростаючою інтенсивністю інформаційних потоків, зростанням значущості
інформаційної сфери, інформаційних технологій та інноваційних каналів
комунікації. Сучасний етап розвитку України це період переходу до
інформаційного суспільства, період активізації інформаційних потоків.
Інтернет – новітній засіб комунікації між джерелами інформації, що формує
віртуальну реальність. В умовах активізації інформаційних потоків
віртуальний простір за своїм впливом стає рівнозначним об'єктивній
реальності. Тому першочергове завдання – представляти в інформаційному
просторі суб'єкти й об'єкти, що функціонують у різних сферах
життєдіяльності суспільства: політиці, економіці, освіті.
Виділимо базові функції комунікаційних процесів в суспільстві:
інформаційна (передача інформації про предмети, їх властивості, явища, дії
та процеси), експресивна (здатність передавати оціночну інформацію про
предмети або явища), прагматична функція (спонукання людини до певної
дії та реакції).
Інтернет-комунікація містить традиційні елементи комунікації, до яких
належать:
- адресант (автор) та адресат (споживач) повідомлення;
- повідомлення, як знаково оформлений носій інформації;
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- канал комунікації, тобто шлях, за допомогою якого відбувається зв’язок
адресанта та адресата;
- комунікативний шум, як сукупність факторів, що перешкоджають та
спотворюють передачу інформації;
- фільтри, які представляють собою обмеження, що накладаються на
інформацію у вигляді внутрішніх чи зовнішніх табу чи цензури;
- зворотній зв’язок, як реакція адресата на повідомлення;
- контекст і ситуація, тобто об’єктивні та суб’єктивні передумови
спілкування.
До числа соціально-комунікаційних технологій відносяться такі
системи маніпулятивних дій-комплексів, які спрямовані як на позитивне так
й на негативне змінення поведінки соціуму. Соціально-комунікаційні
технології як системи дій-комплексів класифікуються як технології
додавання, модифікації, трансформації [1, 27].
Соціально-комунікаційні технології додавання є технологіями, під час
дії яких до сформованого іміджу через часткове змінення моделей поведінки
та світогляду реципієнтів додається невелика частка інформації, що накладає
тимчасовий відтінок на утворений образ.
До соціально-комунікаційних технологій додавання відносяться такі
технології електронних мереж:
1.1) підбір і розміщення новин;
1.2) інформування через підписку про розсилання інформації;
1.3) аналіз тематичних подій;
1.4) підбір тематичної інформації;
1.5) електронний маркетинг.
До модифікаційних соціально-комунікаційних технологій відносяться й
технології електронних мереж: соціальні мережі; словникові технології.
Технологіями інмутації може стати будь-яка технологія мутації, якщо її діюкомплекс спрямувати на негативний результат. Отже, перелічені соціально комунікаційні технології набувають певного спрямування (нейтрального,
позитивного або негативного) згідно з тими намірами, які мають їхні автори
й реалізатори [1, 147].
Новітні комп’ютерні технології створили особливу сферу інформації,
яка багатьма сприймається як альтернатива реальному світу – віртуальний
світ (кіберпростір), що реалізує ефект повної присутності через можливість
безпосереднього впливу на події. Ідея віртуальності запропонувала
принципово нову для європейської культури парадигму мислення, в якій
вміщується складність влаштування світу [2, 17]
Віртуальна реальність простіша, ніж фізична та соціальна, відповідно
дві останні в інтернет-комунікації редукуються до набору окремих ознак.
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Опанувати й вивчити віртуальну комунікацію значно простіше, ніж
спілкування у реальному житті, цим інтернет-комунікація й затягує, цим
можна пояснити частково втечу у ігрову чи іншу (редуковану) реальність.
Інтернет-комунікаціям властиві певні риси:
1. Анонімність, яка може призвести до безкарності, розкутості, і
безвідповідальності поведінки учасників спілкування
2. Добровільність контактів. Користувач добровільно зав'язує контакти
чи може перервати їх у будь-який момент.
3. Стійке прагнення до емоційного наповнення тексту, що виражається
у створенні спеціальних знаків для позначення емоцій.
4. Прагнення до нетипової, ненормативної поведінки. Найчастіше
користувач презентує себе по-іншому, ніж у реальному житті, програє не
реалізовані в діяльності поза мережею ролі, сценарії, і, не знаючи
співрозмовника, створює його образ, відмінний від реального.
5. Більша, ніж у реальному світі, залежність від співрозмовника у
спілкуванні. Наслідком є порушення безпосереднього живого спілкування.
8. Відсутність єдності простору і часу, тобто Інтернет дає можливість
бути одночасно у різних місцях, а також спілкуватися з людьми з інших
годинних поясів.
9. Характер спілкування – майже завжди письмовий.
Все вищезазначене дозволяє зробити наступні висновки: комунікативні
можливості Інтернету не тільки розширюють сферу спілкування й
радикально трансформують сучасний соціокультурний простір, але й
виявляють феномени людського буття як в соціальній, так і в особистісній
проекціях. Зокрема, впливовою є віртуальна компонента організації
Інтернет-простору, яка значною мірою визначає специфіку комунікації в
мережі.
Оцінюючи сильні і слабкі сторони інфокомунікаційних технологій,
зокрема – Інтернету, не можна не визнати, що вони справді відіграють нині
унікальну роль у процесах суспільного розвитку. Інтернет безпрецедентно
розширює масштаби соціальної комунікації та збільшує обсяги і розмаїтість
доступної індивідові інформації. Він уможливлює виникнення нових
ефективних механізмів мобілізації громадян. Зокрема, Інтернет виступає як
засіб дуже оперативної організації і координації дій однодумців.
Серед основних функцій Інтернет-комунікацій відмітимо: поділ
комунікативного простору Інтернету на дві сфери: реальну та віртуальну
(квазі-реальну); надання квазіреальній сфері ознак конвеційності;
розгортання спілкування у межах конвекційної (квазіреальної) площини з
тимчасовим визнанням її реальності; наявність чітко детермінованих, але
обмежених часом правил, які організовують спілкування у межах
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конвенційної реальності Інтернету; майже повсюдний не утилітарний
характер Інтернет-комунікацій, які вважаються формою дозвілля, що
покликана приносити відчуття щастя та радості людині.
Internet – мережа, яка сприяє оптимізації багатьох видів інтелектуальної
діяльності користувачів. Виховати людину готову грамотно користуватися
для отримання нових знань, кваліфікації відкритими для неї просторами
інформаційних, електронних мережевих можливостей – завдання сучасного
навчального закладу. Формування самостійного мислення, критичного й
творчого передбачає цілу гаму інтелектуальних умінь. Це якісно нові задачі,
якісно новий підхід в використанні сучасних інформаційних технологій в
рекреаційно-дозвілєвій сфері. Якщо навчальний заклад і викладач як
особистість зуміють домогтися поставленої мети, то наші випускники
виявляться здібними до самореалізації й сучасні інформаційні технології з
усіма своїми можливостями виявиться їм дуже корисними.
В останній час у в освітній сфері різних країн світу все більше
поширення набуває так званий метод проектів, навчання в співробітництві
(cooperative learning). Причин тому декілька:
- необхідність не тільки передавати студентам сукупність знань, скільки
вчити отримувати ці 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;
- значимість для розвитку студентів умінь використовувати
дослідницькі методи [3, 227].
Специфіка розвитку освітнього простору України як елементу
інформаційного простору у період активізації інформаційних потоків
обумовлена, крім нормативно-правового регулювання, низкою інших
чинників. .Використання технологій електронних мереж надає нові
можливості та перспективи, а саме: нові комунікативні навички та вміння;
широкі людські контакти, знайомства з різними точками зору на поставлену
проблему, із різними культурами.
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Е.А. Зверева

«СТРАТЕГИЯ ЦИФРЫ» И «СТРАТЕГИЯ БУМАГИ»
В ЖУРНАЛЬНОМ БИЗНЕСЕ:
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ
В работе рассматриваются перспективы журнального бизнеса,
связанные с его дуальным развитием – «бумага+цифра».
Ключевые
слова:
журнальный
бизнес,
информационнокоммуникативный аспект, «стратегия цифры», «стратегия бумаги».
Различные концепции, описывающие контуры нынешнего этапа
развития человеческой цивилизации, несмотря на их разнообразие,
объединяются общим понятием – «информация». Наиболее отчетливо тезис
о том, что информация - ключ к пониманию современного общественного
устройства, развивается в теориях постиндустриального общества (Д. Белл,
Р. Арон, У. Ростоу), информационного общества (Э. Тоффлер, Г.М. Маклюэн,
М. Кастельс, А.Д. Урсул) и постмодернизма (Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лиотар,
И.П. Ильин). Именно в рамках постиндустриального общества формируется
постмодернистское сознание, а сам феномен мультимедийной культуры
постмодерна во многом определяется реалиями информационного общества.
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Согласно устоявшейся теории, постмодернизм определяется как «адекватное
духу времени выражение и интеллектуального, и эмоционального
восприятия эпохи» [5, 2] во всех сферах человеческой деятельности.
Постмодерн выдвигает на первый план личное мнение, значимость
мировосприятие любого человека, возвеличивает субъективность и
оригинальность.
И.Г.
Елинер
подчеркивает,
что
«эгоцентризм,
пронизывающий эпоху
постмодернизма, во многом определяет
направленность мультимедийной продукции на удовлетворение инстинктов,
желаний, потребностей человека…» [3, 76].
Кастомизация медиаконтента и совершенствование возможностей
трансляции медийного продукта в постиндустриальном (информационном)
обществе трансформировали сущность аудитории потребителей: со-участие
аудитории в создании контента СМИ позволяет констатировать сочетание в
лице новых потребителей консьюмеров и социальных авторов одновременно
– просьюмеров (от англ. Prosumer - professional либо producer + consumer).
Слово введено Э. Тоффлером в книге Третья волна, где оно употребляется
для обозначения новой прослойки населения – «протребителей»,
самостоятельно конструирующих нужную продукцию, создающих товары и
услуги для себя.
По мнению М.Г. Шилиной, «характеристики «игровой» модели
поведения, потребления и коммуницирования предполагают активную роль
адресата, его высокую вовлеченность и несомненную эмоциональность»
[10]. Есть множество вариантов «игры» с читателем, в ходе которой
консьюмер обретает черты просьюмера и вовлекается в построение своего
небольшого медиа-мира. Возникает объективная необходимость в
использовании новых медиаформатов трансляции контента на различных
платформах: интернет-порталы, социальные сети, мобильная, телевизионная
и ipad-платформы. Новые форматы предполагают максимальное
адаптирование медиапродукта под конкретного потребителя.
Особенный ракурс нашего исследования заключается в том, чтобы
проанализировать имеющиеся на данный момент стратегии журнального
бизнеса, применительно к цифровым или бумажным носителям контента.
Существенные перспективы именно за «открытыми» форматами,
предоставляющими пользователям наборы инструментов для «сотворчества»
по созданию просьюмерского контента. Привлечение к сотрудничеству
читателей, как в качестве уникальных источников информации, так и в
качестве соавторов материалов, позволяет высказаться думающему читателю
и наглядно показывает, что его мнение важно, весомо и услышано.
Обогащение процесса чтения и приоритетное значение интерактивных
материалов позволяет сделать качественный контент более близким
149

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

аудитории, персонифицировать его.
Персонификация контента массовых изданий связана в первую очередь
с необходимостью учитывать возможность адаптации контента под запросы
определенного потребителя. С этой целью развлекательные издания
прикладывают максимальные усилия по разнообразию форм «игры с
читателем» с использованием новых медиаформатов. Приоритетом
становится привлечение аудитории к изданию, предложение многообразия
вариантов проведения «свободного времени» и, естественно, продвижение
прямого и косвенного рекламирования набора lifestyle.
«Стратегия цифры» работает в России весьма активно, большинство
ведущих глянцевых изданий имеет цифровые версии. Например, в 2011 году
скачивание электронных версий российского издания Men’s Health достигло
165 тыс., что составило 6,4% от его общего тиража [6, 28]. Преимуществом
«цифры» становится возможность использования сайта не только как
платформы для электронной версии издания, но и как площадки для
различных проектов. Так, в 2011 году журнал Psychologies (издатель Hearst
Shkulev Media) открывает на своём сайте уникальный проект «Зеленая книга
адресов». Цель проекта, разработанного при поддержке экологического
сообщества Ecowiki, - отмечать все экологически полезные адреса и события
Москвы. Как отмечают авторы проекта, «для осуществления добрых
намерений нам часто не хватает какой-то мелочи. Например, адреса того
места, куда можно сдать макулатуру или батарейки, телефона тех, кто весной
приводит в порядок парки и организует посадку деревьев» [4]. Psychologies
призывает всех, кто следует «зеленым» принципам, участвовать в развитии
некоммерческого проекта, отправляя на сайт информацию о недостающих в
этом справочнике адресах.
Площадка сайта может использоваться и для более меркантильных
целей: журнал ELLE (кстати, того же издателя Hearst Shkulev Media)
предложил аудитории проект собственного онлайн-магазина. Совершать
покупки в перерыве между чтением журнала можно в трех разделах: Concept
Store (одежда и аксессуары молодых дизайнеров), ELLE Jewelry (ювелирные
украшения), lash Sales (распродажи вещей известных марок прошлых
коллекций)[12]. Руководство компании считает этот проект важным для
распространения бренда ELLE и не скрывает, что рассчитывает на
коммерческие предложения торговых марок, для которых есть очень
«лакомый» кусочек - годами сформированная аудитория, доверяющая
мнению журнала.
Несомненно, у цифровых СМИ гораздо больше шансов удержаться на
плаву еще и за счет использования интерактивных форм привлечения
аудитории и социальных сетей. Одним из первых уловил данную тенденцию
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журнал Русский репортер и обзавелся в июне 2008 г. не только собственным
сайтом (сразу же более 2 млн. посещений в месяц), но и страничкой в ЖЖ
(«сообщество журнала Русский Репортер»), ставшей дискуссионной
площадкой, на которой можно «поднять любую актуальную тему и ожидать
обратной реакции» [7]. У журнала есть своя страничка ВКонтакте,
насчитывающая к 2012 г. более 50 тыс. подписчиков, которые получают
новости, анонсы номеров «первого общественно-политического издания для
активного среднего класса России». У пользователя есть возможность
увидеть новый номер журнала, отследить текстовые и визуальные
материалы, вызвавшие наибольший интерес.
Новые медиа привлекают не только в различными форумами,
комментариями пользователей, «подталкивающими» потребителя к участию
в формировании контента. Очень популярны блоги журналистов, которые
содержат в себе необходимые характерные черты журналистики, поскольку
статьи блогеров-профессионалов полностью отвечают требованиям
журналистского текста. Так, на сайте Русского репортера в рубрике
«Колонка» публикуют свои авторские «размышления на тему»
корреспонденты отдела культуры Константин Мильчин, Евгений
Гусятинский и Наталья Зайцева, корреспондент отдела спорта Вера
Михайлова, редактор отдела науки Григорий Тарасевич, заместитель
главного редактора Михаил Рогожников и др. На сайте журнала Огонек в
специальной рубрике «Блог-пост» корреспондент журнала Анастасия
Барышникова комментирует блоги о какой-либо одной новости (Огонек:
http://www.kommersant.ru/doc/1882940). В специальной рубрике «Блог»
корреспонденты издания представляют свои авторские блоги, открытые к
комментариям и рейтинговым оценкам читателей.
Все интерактивные проекты журнала имеют систему взаимных ссылок:
так, прочитав на сайте интересный материал, пользователь может
«поделится» им с друзьями в социальных сетях, а так же традиционно
оставить свой комментарий. На сайте работает форум ИД Эксперт, в
котором любой желающий может запустить обсуждение актуальной для него
«экспертной» темы.
Отражая общемировую тенденцию к сегментации СМИ, издатели
начали формировать специализированные социальные сети для продвижения
своих изданий в сообществах по интересам. Так, ИД Sanoma Independent
Media совместно с мировой социальной сетью для предпринимателей и
менеджеров Viadeo запустили проект ее российской версии. Комментируя это
событие, генеральный директор Sanoma Independent Media Елена
Мясникова отметила: «Этот альянс идеально соответствует стратегии роста
Sanoma Independent Media в сфере интернета, стремящегося занять
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лидирующие позиции в сегменте профессиональных сообществ» [16].
Пример SIM – не исключение: действуя по этому же принципу, ИД
Компьютерра запускает социальную сеть для бизнесменов под названием
«Национальная деловая сеть». По словам владельца ИД Компьютерра
Дмитрия Мендрелюка, «интернет-проект соберет аудиторию больше, чем
любое деловое издание в России» [9] и объединит в себе блоги, соцсеть
и СМИ для генерации специализированного делового контента.
С 2010 года процесс цифровизации вышел на качественно-новый виток
благодаря новому гаджету - платформе iPad. Это явление, получившее
название «планшетизация», порождено, в первую очередь, снижением
интереса читателей к бумажным версиям изданий. Одними из самых первых
в мире подготовили приложения для планшетов журналы Wired, GQ, Vanity
Fair, The New Yorker. В России инноватором выступил Cosmopolitan,
начавший выпускать специальное приложение для iPad, а затем к нему
присоединились Elle, Men`s Health, Здоровье, Худеем правильно. Среди
издательских домов наиболее активная работа по созданию iPad-версий
журналов ведется Sanoma Independent Media.
Одной из самых популярных цифровых версий изданий становится
приложение журнала Афиша для iPhone, запущенное в августе 2011 года. До
этого, с сентября 2009 года, существовала цифровая версия Афиши,
дублирующая содержание бумажной, а на сайте хранился оцифрованный
архив номеров журнала. В ноябре 2010 года было заявлено о том, что версии
по содержанию будут отличаться: «В электронную Афишу будут попадать
некоторые статьи из Афиши бумажной, но остальной контент будет другим.
В интернет-журнале будут представлены посты из афишных блогов и еще
куча статей и фотографий, которые делаются специально для этого журнала.
В отличие от бумажного издания, которое выходит раз в две недели,
электронный журнал будет обновляться несколько раз в день» [1]. Новое
приложение
Афиши
позволяет
использовать
возможности
iOS:
мультизадачность, просмотр трейлеров и списков пользователей, идущих на
определенное мероприятие, автоматическое определение местоположения,
написание рецензий, оценка событий и мест, авторизация через Facebook,
Twitter, Вконтакте, покупка и бронирование мест и билетов [2].
Очевидны
преимущества
iPad-приложения:
интерактивные
возможности подачи материалов и «сканирования» аудиторных интересов
при помощи опросов, дополнительные «приманки» - видеоинтервью и
репортажи со съемочных площадок, музыкальные клипы и трейлеры. Кроме
того, «трендовость» самого планшета делает информацию на iPad-платформе
более привлекательной, провоцирует пользователя на потребление самого
разнообразного lifestyle-контента. Существенное количественное и
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качественное развитие данной информационной платформы неизбежно
побуждает к ее использованию в информационно-развлекательных целях и
становится отправной точкой для презентации новых форм журнального
контента.
Транслирование развлекательной информации в «глянцевых»
приложениях для iPad обладает следующими основными преимуществами:
1. самораспространяемость - интересный контент, даже заведомо
рекламный, замечают и делятся им, рекомендуя друзьям в социальных сетях;
2. многоформатность - для одного сообщения можно использовать
текст, видео, аудио и компьютерную графику, что в принципе невозможно
для модуля бумажного журнала и более сложно реализуется на сайте [8].
Даже издавая бумажные варианты, компании «обыгрывают»
планшетную популярность: журнал Glamour (ИД Condé Nast Россия) с
сентября 2011 года начал выходить сразу в двух форматах – классическом и
новом, размером с iPad. Этот увеличенный вариант на 30% больше обычного
Glamour, идентичен размеру планшета и именуется Glamour Pad [14]. В
Италии, Испании и Франции часть тиража уже выходит в новом формате, что
позволяет выгодно представлять редакционный и иллюстративный
материал, не теряя при этом портативности. Как отмечают в компании Condé
Nast Россия, оба формата, классический карманный формат и Pad-формат,
печатаются и выходят одновременно.
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. В ноябре 2010 года американский
GQ реализовал 11 000 iPad-копий, Men’s Health - 2000, хотя их бумажных
аналогов было продано 120 000 и 246 000 соответственно. Даже на iPadверсию журнала Popular Science к середине 2011 года подписалось всего
16 000 читателей против 1,2 млн подписчиков на его бумажный аналог [6,
29], при том, что аудитория этого издания состоит из технически
продвинутых людей и подходит для iPad много больше, чем аудитория
других журналов.
Теперь издатели активно уговаривают потенциальных подписчиков
перейти в категорию «цифровых» читателей журналов, предлагая с этой
целью как льготы на подписку бумажной версии, так и бесплатную
цифровую версию при оформлении подписки на «бумагу» (например, в ИД
Conde Nast). Но это лишь один из вариантов, единых подходов на рынке
цифровой подписки не существует. Рынок планшетных компьютеров пока
только формируется, поэтому нет единого мнения о том, как лучше
монетизировать цифровой контент и способны ли цифровые журналы в
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принципе генерировать достаточный рекламный доход. По логике вещей,
они должны делать главную ставку на онлайн-коммерцию, однако
большинство издателей, выводя на рынок цифровые медиа, переносят в них
свои старые бизнес-модели, основанные на доходах от рекламы и продаж
журналов по подписке и в розницу.
Издатель журналов Rolling Stone, Us Weekly и Men‘s Journal Ян Веннер
(Jann Wenner) несколько лет назад запустил кампанию «Сила печати» (Power
Of Print), в рамках которой объединил самые разные журналы – от More и
Esquire до Time. Цель кампании – доказать, что журналы по-прежнему
остаются влиятельными, привлекательными как для читателей, так и для
рекламодателей, и, несмотря на предсказания, веб-СМИ не удастся их
вытеснить [11]. В интервью журналу Advertising Age Ян Веннер заявил, что
миграция аудитории из печатных журналов в планшетные займет
десятилетия: «Я считаю, что они (компании – Е.З.) спешат с реализацией
этой идеи и к тому же демонстрируют низкий уровень доверия к своему
реальному активу, которым являются сами их журналы. Планшетная версия
это лишь небольшое дополнение, но никак не новый бизнес» [15]. Однако,
издатель считает, что iPad-издания когда-нибудь окончательно заменят
бумажные СМИ, а издатели начнут получать основной доход от
распространения цифровой периодики. Пока же большинство издателей не
воспринимают iPad-дистрибуцию журналов как бизнес, поскольку продажи
тысячи-двух копий в месяц им неинтересны. Кроме того, само создание
iPad-журналов – занятие вовсе не дешевое, которое может себе позволить
крупный международный издательский дом. Для малого бизнеса
дополнительные несколько тысяч евро на создание цифровых версий
изданий, не считая дополнительных расходов на вёрстку, дизайн и создание
эксклюзивного контента, – весьма обременительны.
Таким образом, хотя запуск журнальных и газетных приложений для
планшетных устройств пока не привёл к прорывным результатам
позитивного свойства, в перспективе эта новинка может превратиться в
серьезную платформу для прессы и рекламодателей.
Многие издательские дома встали на путь активного запуска
разнообразных приложений и специальных изданий прикладного свойства к
своему основному бренду на бумажном носителе: подобная «стратегия
бумаги» позволяет им лучше монетизировать существующую читательскую
аудиторию.
Так сложилось, что инновации в издательском бизнесе в основном
ассоциируются с цифровыми технологиями, iPad-приложениями, но в
последнее время появилось много новых материалов и технологий печати
бумажных журналов, позволяющих издателям создавать из них настоящие
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шедевры. По мнению директора английской компании FusionMedia
Даррелла Кроули (Darrel Crowley), специализирующейся на разработке
медиастратегий, наиболее интересными и перспективными из них являются
[13]:
1. Металлизированные чернила позволяют выгодно акцентировать
внимание читателя на логотипе или фотографии, улучшить визуальное
восприятие издания и элементов его дизайна.
2. Текстурирование УФ-лаком позволяет сделать картинку шершавой
на ощупь, или гладкой, как выделанная кожа, или блестящей.
3. Металлизированная обложка обеспечивает голографическое
изображение обложки/страницы журнала.
4. Аромачернила используются рекламодателями в журналах для
продвижения духов или лосьонов.
5. Термочернила, реагирующие на тепло человеческих рук, помогают
привнести в журнал интерактивность: таким образом в издании может
появиться спрятанная фотография или текст.
6. Фотохромирование. Применение чернил, невидимых при дневном
свете или в лучах ультрафиолета. Напечатанные с их помощью изображения
на солнечном свете постепенно исчезают, создавая красивый эффект.
7. QR–код позволяет дополнить контент бумажного издания ссылками
на веб-ресурсы рекламодателей или самого издательского дома. Для перехода
по ссылке пользователю понадобится планшетный компьютер или хотя бы
смартфон с предустановленным программным обеспечением и выходом в
интернет. Специализированное приложение считывает QR-код и подгружает
заранее созданную страницу из Всемирной паутины. Популярность
использования QR-кода в мире можно назвать взрывной. В США, например,
в первом квартале 2011 года количество выданных QR-кодов увеличилось на
45-49% по сравнению с аналогичным периодом 2010-го.
Новостью 2011 года стало применение QR-кода в прессе, позволяющего
читателю с помощью сотового телефона быстро найти и прочесть
дополнительный цифровой контент. К примеру, в сентябрьском номере
Glamour за 2011 год можно было сфотографировать QR-код, размещенный
напротив фотографии поп-звезды Рианы, и получить для просмотра её
видео-интервью. В журнале также имелось обилие других вставок,
позволяющих таким же образом узнать о скидках и спецпредложениях,
получить иную информацию от редакции или рекламодателей.
Из отечественной прессы технологию QR-кодов осваивают журналы
Сноб, Эсквайр, Русский репортер, Коммерсант-Власть. Например,
продвинутый читатель журнала Эсквайр (имеющий камеру мобильного
телефона, оснащенного программным обеспечением) может сканировать
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QR-код печатной версии и перейти на запрограммированные URL или на
сайт журнала www.esquire.co.uk.
8. В декабрьском номере (2010) журнала Vogue впервые в России была
использована рекламная технология Video in Print («Видео в печати»).
Журнал вышел с встроенным видеороликом «Martini Gold», в котором
снялись Моника Белуччи, Доменико Дольче и Стефано Габбана. Как пишет
Лента.ру, «ролик начинает транслироваться при открытии страницы
журнала, в которую вмонтирован тонкий чип. Ширина страницы с чипом
составляет около 2 миллиметров. Заряда батареи может хватить на 45 минут
просмотра видео. Кроме того, устройство снабжено разъемом для зарядки
mini-USB». Номер журнала Vogue с этой видеорекламой был отпечатан
тиражом 7 тысяч экземпляров, причем все расходы на размещение
видеоролика взял на себя рекламодатель. В мае 2011 года аналогичная
видеореклама «Marlboro» появилась на страницах журнала Playboy, однако в
целом дорогая технология Video in Print пока не слишком активно
используется в российских СМИ.
Таким образом, разработки в этом направлении пока находятся в самом
начале пути. Специалисты, однако, уверены, что в будущем печать
небольших чипов, устройств для воспроизведения звука, flash-накопителей
или анимированных ссылок непосредственно на бумаге станет реальностью,
и таким образом любой лист бумаги имеет все шансы стать печатной платой,
подобной используемых в электронных устройствах. Думается, что стратегия
соперничества бумаги и цифры, когда усилия компаний направлены на
развитие одного направления за счет сокращения другого, явно дает эффект
«отрицательной корреляции», при которой увеличение одной переменной
связано с уменьшением другой. В то время как очевидная перспектива
связана с дуальным развитием бизнеса (бумага+цифра), с установлением
«положительной корреляции», при которой увеличение одной переменной
связано с увеличением другой.
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У роботі розглядаються перспективи журнального бізнесу, пов'язані з
його дуальним розвитком - «папір + цифра».
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The paper examines the prospects for the coffee business associated with the
development of its dual - "paper + digit".
Keywords: coffee business, information and communication aspects, "the
strategy of the digit", "strategy paper".
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Л.С. Прокопенко

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ КОМУНІКАЦІЇ:
МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена вивченню діяльності Міжнародної асоціації
комунікації у напрямі дослідження історії комунікації. Зокрема,
розглядаються наукові проекти Відділу історії комунікації на сучасному
етапі.
Ключові слова: історія комунікації, Міжнародна асоціація комунікації,
міжнародне співробітництво.
У комплексі наукових досліджень комунікації історичні розвідки
займають чільне місце. Традиційно проблематика наукових студій, пов’язана
з історичними аспектами, викликає зацікавленість вчених різних країн. Не
дивлячись на наявність значних напрацювань як зарубіжних, так і
вітчизняних вчених (М. Маклюен [1], Н. Мечковська [2], В. Познін [3], А.
Соколов [4], В. Фурс [5], Ф. Шарков [6] та ін.), сьогодні відзначається
актуалізація вивчення проблем історії комунікації [8].
Метою даного дослідження є вивчення основних напрямів наукових
доробків
Міжнародної
асоціації
комунікації
(ICA,
International
Communication Association) у сфері історії комунікації. Ця організація була
заснована 1950 р. як Американське національне товариство вивчення
комунікації (NSSC). Сьогодні це авторитетна асоціація академічних вчених,
зацікавлених у всебічному дослідженні, навчанні і застосуванні на практиці
всіх аспектів людської і опосередкованої комунікації [8]. Організація
об’єднує більше 4800 представників із 77 країн світу. З 2003 р. ICA офіційно
співпрацює з ООН.
Професійна діяльність ICA здійснюється у рамках 25 відділів та груп за
інтересами.
Вивчення
історичних
аспектів
комунікації
зосереджено
у
спеціалізованому Відділі історії комунікації (до 2012 р. – Група за інтересами
з історії комунікації), який налічує більше 200 учасників із різних країн.
У Статуті відділу визначено, що основні дослідження сконцентровані у
таких напрямах:
– історія комунікації, включаючи історію ЗМІ, – у цьому напрямі
вивчаються практичні аспекти історії комунікації; сьогодні це найбільш
розроблена складова наукових студій історії комунікацій;
– історія наукових уявлень про комунікацію – науковці вивчають
фундаментальні наукові підходи до визначення поняття про комунікацію,
осмислення її значення для розвитку суспільства, зміни в уявленнях людства
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про комунікацію та причини цих змін тощо;
– історія галузі комунікації – цей напрям досліджень зосереджується на
вивченні еволюції комунікації як галузі, її зв’язки з психологією,
соціологією, антропологією, економікою тощо; окрема увага приділяється
внеску основних суспільних інститутів у розвиток комунікації [7].
Метою діяльності відділу є сприяння теоретичним і практичним
дослідженням з історії комунікації, просування професійної світи у цій сфері
[8]. Відділ є міжнародним форумом, який надає можливість обміну
інтелектуальним і методологічним досвідом між науковцями різних країн.
Щорічні зібрання відділу традиційно проводяться впродовж засідань
Міжнародної конференції ICA. Тут заслуховуються доповіді, попередньо
відібранні керівництвом відділу та прорецензовані експертами з різних країн.
Як правило, на засідання відділу подаються до 20 доповідей.
Потужним напрямом діяльності відділу є видавничі проекти. На
щорічній конференції вручаються нагороди відділу за найкращу доповідь (на
конкурс подаються до 100 доповідей) та грошовим призом у 300 $
відзначаються найкращі студентські наукові праці. Вони можуть бути
опубліковані у журналі ICA «Communication, Culture, and Critique» [8].
Таким чином, на сучасному етапі Відділ історії комунікації ICA є
потужним міжнародним осередком співпраці фахівців різних країн світу, у
доробку якого низка фундаментальних напрацювань. Участь вітчизняних
фахів могла б стати ефективним інструментом взаємодії і діалогу з
міжнародною науковою спільнотою.
Список використаних джерел
1. Маклюэн, М. Понимание медиа: внешние расширения человека / М.
Маклюэн, пер. с англ. В.Г. Николаева. – М. : Жуковский, 2005. – 464 с.
2. Мечковская, Н.Б. История языка и история коммуникации от клинописи до
Интернета : курс лекций по общему языкознанию / Н.Б. Мечковская. – М. :
Флинта; Наука, 2009. – 582 с.
3. Познин, В.Ф. От пиктограммы до Интернета : краткий очерк развития
средств информации и коммуникации / В.Ф. Познин. – СПб. : Изд-во СПбГУ,
2001. – 115 с.
4. Соколов, А.В. Эволюция социальных коммуникаций: учеб. пособие / А.В.
Соколов. – СПб. : Обл. пед. ин-т, 1995. – 163 с.
5. Фурс, В.В. История наук об информации и коммуникации : учеб. пособие
для вузов / В.В. Фурс. – Минск : Изд-во Белорус. ун-та, 2001. – 184 с.
6. Шарков, Ф.И. Основы теории коммуникации : учебник / Ф.И. Шарков ;
Акад. труда и соц. отношений. – М. : Перспектива, 2005. – 246 с.
7. Bylaws of the ICA Communication History Interest Group [Electronic resource]
159

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

// Communication History Division : an official division of the International
Communication Association. – Electronic data. – [S. l.], 2013 – … . – Mode of
access : World Wide Web : URL : http://communicationhistory.org/wordpress/wpcontent/uploads/2008/05/CHIGbylaws.pdf. – 5 p. – Eng. – Title from the screen. –
Adopted October 2010.
8. Communication History Division : an official division of the International
Communication Association [Electronic resource]. – Electronic data. – [S. l.],
2013.–
Mode
of
access
:
World
Wide
Web
:
URL
:
http://communicationhistory.org. – Eng. – Title from the screen.
Статья посвящена изучению деятельности Международной
ассоциации коммуникации в направлении исследования истории
коммуникации. В частности, рассматриваются научные проекты Отдела
истории коммуникации.
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The article is devoted to the study of International Communication
Association activities in the field of communication history. Particularly
contemporary science projects of Division Communication History are
considered.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
(на примере киноэкранной коммуникации)
В статье рассматриваются особенности искусства как общение на
примере киноэкранной коммуникации. Авторы анализируют природу кино и
специфику искусства в системе социальных коммуникаций, применяя
междисциплинарный
подход
к
изучению
данного
аспекта
социокоммуникативной деятельности.
Ключевые слова: коммуникация, массовая коммуникация, СМК,
культура, искусство, кино, социокоммуникативная деятельность.
Социокультурная коммуникация является одной из самых
распространенных форм взаимодействия в сфере социокоммуникативной
деятельности между людьми, поскольку искусство, творчество, восприятие
художественных произведений и т. д. представляют собой ничто иное, как
социальный контакт, благодаря которому и осуществляется социальная
коммуникация [1; 247]. При этом следует учитывать и важность этого вида
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общения для людей, т. к. посредством него становится возможным
транслирование от поколения к поколению значимых символов, идей,
ценностей, верований, традиций, норм и правил поведения, что принято
называть емким понятием «культура» [2; 14]. Иными словами, значимость
социокультурной коммуникации состоит в том, что благодаря ей человек
«очеловечивается», приобщаясь к духовным сферам бытия, что, в конечном
счете, отмежевывает его от животных, характеризует его как вид и
становится отличительной степенью его совершенствования в той или иной
сфере социокоммуникативной деятельности. В то же время само искусство
обеспечивает цельность и творческое развитие человека как личности.
Содержанием искусства являются те общественные отношения, которые не
получают отражения в застывших формах языка, в понятийной форме. Они
выступают для нас как личные интересы, личное поведение и
переживаются каждым из нас как свое, интимное, внутреннее [3; 298].
Из всех существующих видов искусств в современном мире кино,
пожалуй, является одним из самых доступных и популярных. Вполне
вероятно, что искусству кино современный человек уделяет больше всего
времени, так как посредством телевидения кинофильмы демонстрируют
почти в каждом доме. А в нынешнюю эпоху высоких технологий фильмы
можно смотреть не только в кинотеатрах и по телевидению, но и в
социальных сетях, на сервисах обмена информации либо иных Интернетсервисах, предоставляющих услуги видеохостинга, используя не только
компьютеры, но и мобильные телефоны, коммуникаторы, планшеты,
электронные книги и т. п. Можно сказать, что современный человек
смотрит кино каждый день. И кинематограф обращает на него своё
«особое» внимание. Степень этого влияния трудно измерить, но само его
наличие отрицать невозможно.
Так в чем же специфика киноискусства как общения? Чтобы ответить
на этот вопрос, нам необходимо рассмотреть понятие «коммуникация»
относительно искусства.
Под коммуникацией в широком смысле понимаются и система, в
которой осуществляется взаимодействие и процесс взаимодействия, и
способы общения, позволяющие создавать, передавать и принимать
разнообразную информацию.
Коммуникация в значении «общение» может быть разной по форме:
межличностной, осуществляться с помощью некого индивидуального
средства, или массовой. Также вербальной и невербальной, устной и
письменной, формальной и неформальной. То есть мы можем изучать ее по
тем признакам, которые нас интересуют в первую очередь [4; 9].
При этом искусство является одним из средств (способов)
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коммуникации. Оно, бесспорно, осуществляет связь между передающим и
принимающим.
Чтобы
воспринимать
передаваемую
средствами
искусства
информацию, надо владеть его языком.
Если произведение искусства что-либо нам сообщает, если оно служит
целям коммуникации между отправителем и получателем, то в нем можно
выделить:
1) сообщение – то, что нам передается;
2) язык – определенную, общую для передающего и принимающего
абстрактную систему, которая делает возможным самый акт коммуникации
[5].
Каким бы не было искусство, оно всегда несет информацию, оно –
специфический канал связи и служит обобществлению индивидуального
опыта отношений и личному присвоению общественного опыта. Еще в
античные времена Аристотель подчеркивал вероятностный характер
информации, содержащейся в художественном произведении. Он считал, что
искусство изображает то, что могло бы произойти (= вероятное). Основатель
кибернетики, Н. Винер утверждал, что сообщение о вероятном в
информативном отношении ценнее сообщения о действительно
происшедшем. Информация, переданная на языке танца, живописи,
архитектуры, скульптуры, прикладного и декоративного искусства, легче
усваивается другими народами, чем словесная. Она не нуждается в переводе.
Информативные возможности искусства широки, так как его язык и понятен,
и выразителен, и гибок [6; 159].
По мнению выдающегося ученого в области семиотики Ю. Лотмана,
искусство является формой передачи межпоколенного опыта, средством
человеческого общения между социальными группами, членами одного
социума и, непосредственно, между автором и зрителем, читателем,
слушателем [5]. Кроме того, с точки зрения ученого, искусство представляет
собой модель жизненных ситуаций, позволяющую приобщиться к важным
культурным феноменам, еще не пережив их в реальной жизни. Это позволяет
нам рассматривать искусство в качестве уникального источника развития
речевых коммуникаций.
Говоря о коммуникативных особенностях искусства, следует отметить
его специфичность как эффекта диалога (дискуса), которая заключается в
том, что читатель, зритель, слушатель всегда обладают определенной
свободой выбора того или иного произведения искусства. Данный выбор
носит субъективный характер, обусловленный рядом устойчивых и временно
действующих факторов. К первой группе факторов можно отнести
жизненный, художественный и общекультурный опыт человека. Временно
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действующими факторами могут выступать настроение, физическое и
психическое состояние человека на момент художественного восприятия.
Таким образом, искусство является коммуникацией потому что:
1) оно осуществляет связь между передающим и понимающим;
2) оно передаёт сообщение от адресанта и то что он хотел выразить
своим искусством;
3) является формой передачи межпоколенного опыта.
Активное участие кинематографа в процессе массовой коммуникации
повышает потенциал его социального воздействия.
Массовая коммуникация – это процесс распространения информации
(знания, духовных ценностей, моральных и правовых норм и т.д.) с помощью
средств печати, радио, кино и телевидения на большие рассредоточенные
аудитории [10; 432].
Кино оказывает мощное воздействие на сердца и умы людей.
Естественно, что к нему привлечено внимание социологов, эстетов,
искусствоведов, теоретиков культуры – всех, кого интересуют проблемы
художественного творчества и восприятия, средств массовой коммуникации,
динамики общественных настроений и т. д.
Кинематограф говорит с нами, говорит многими голосами, преследует
цель приучить зрителя к мысли о существовании киноязыка, дать толчок его
наблюдениям и размышлениям в этой области. В сфере языка необходимо
разделять механизм сообщения от его содержания, как говорят от что
говорят. Естественно, ведя разговор о языке, следует сосредоточиться на
первом. Однако в искусстве соотношение языка и содержания передаваемых
сообщений иное, чем в других семиотических системах: язык тоже
становится содержательным, порой превращаясь в объект сообщения. В
полной мере это относится и к киноязыку. Созданный для определенных
идейно-художественных целей, он им служит, с ними сливается. Понимание
языка фильма – лишь первый шаг к пониманию идейно-художественной
функции кино [7; 72].
В современной научной традиции кино рассматривается с двух точек
зрения:
– с одной стороны, кино – это произведение искусства;
– с другой – средство массовой информации.
Кинематограф является отражением мира, знаковой системой, в
которой структурируется новая реальность – динамическая, документальная
и демократическая.
Например, немецкий социолог массовой культуры З. Кракауэр
утверждал, что произведения кинематографа ценны лишь в том случае, когда
отражают жизнь, как она есть, задача их авторов – зафиксировать реальность
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с минимальным вмешательством, передать с экрана что-то вроде
своеобразного «потока сознания».
Главная фигура экранной коммуникации – режиссер, который является
носителем визуального мышления. Образно говоря, он останавливает время,
прерывает движение жизни и «вырезает» кусочек пространства. Затем
создает новую реальность, опираясь на свои знания, мысли, чувства. Кусочек
пространства – кадр. Процесс конструирования, соединения кусочков –
монтаж (фр. мontage – сборка). Это и есть главные инструменты создания
экранного бытия.
Кадр – это как почерк, по которому можно судить о личности
режиссера или оператора. Выдающийся советский кинорежиссер А.
Тарковский считал, что «кино вполне заключен внутри одного кадра
настолько, что, посмотрев лишь один кадр, можно с уверенностью сказать,
насколько талантливый человек его сняла» [8; 139 – 140].
Монтаж – одно из основных средств киноязыка. Но на чем основан
язык кино (и шире – язык искусства) вообще?
Чтобы ответить на данный вопрос, нам придется проделать
небольшой мысленный эксперимент. Друг Пушкина, поэт Дельвиг однажды
предложил такой сюжет романа: человек ежедневно ходит по улице мимо
окон незнакомого ему дома. Беззвучно, как в немом кинематографе, перед
ним разворачиваются эпизоды чужой жизни. Нельзя не признать, что
замысел Дельвига – готовый стержень интересного фильма. Предположим,
что такой фильм снят. Чем он будет отличаться от простого подглядывания в
чужие окна, даже если предположить, что случайный пешеход увидит за
окном то же самое, что зритель на экране?
Первый, сам приходит в голову ответ: в фильме события будут
разворачиваться по задумке режиссера, а в жизни – «сами собой». Это
означает, говоря другими словами, что в жизни события разворачиваются,
следуя причинно-следственных связей, то есть так, как они должны были
состояться, а в фильме – согласно выбору режиссера, из тысяч,
возникающих в голове вариантов развития события выбирает один.
Замысел есть выбор, принятие одних вариантов и отвержение других.
Для сравнения можно напомнить шахматную партию: чем выше талант и
профессиональная подготовка шахматиста, тем более перед ним
раскрывается вариантов, из которых он должен выбрать «правильную »
стратегию [9; 24 – 25].
Чтобы более детально понять процесс киноэкранной коммуникации,
нам необходимо рассмотреть коммуникативную модель «ИСКП», которая
была предложена американским специалистом в области коммуникации Д.
Берло в 1960 г.
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Основные ее составляющие: ИСТОЧНИК – СООБЩЕНИЕ – КАНАЛ
– ПОЛУЧАТЕЛЬ
Согласно Д. Берло, данная модель должна содержать подробно анализ
каждого из элементов коммуникативного процесса.
Источник и получатель анализируются с точки зрения имеющихся у
них коммуникативных навыков, знаний, их социальной принадлежности,
культурных характеристик. Сообщение рассматривается с позиции его
элементов структуры, содержания и способа кодирования. Каналом
коммуникации, по Берло, являются пять органов чувств, по которым
поступает информация. [10; 138 – 139].
1. Источник – отправитель сообщения. Поскольку главной фигурой
экранной коммуникации является режиссер, то он и будет отправителем
сообщения и создателем новой реальности в кино.
2. Сообщение – это информация, которую передает источник
получателю, то есть режиссер зрителю. Сообщением есть замысел фильма и
непосредственно его текст. Передают сообщения к получателю актёры,
которые осуществляют замысел режиссера.
3. Канал коммуникации – это органы чувств, по которым зритель
получает информацию.
4. Получателями являются зрители, к которым направлено сообщение.
Кинематограф как вид искусства отличается от других своей
синтетичностью. В нем синтезированы эстетические качества литературы,
театра, изобразительного искусства, фотографии, музыки, достижений в
области оптики, механики, химии, физиологии. Кино занимает гораздо
больше социокультурного пространства, выходит далеко за пределы
художественного круга. Если театр, условно говоря, держит себя в узких
рамках искусства, то кино охватывает своим влиянием буквально всё, от
духовных идеалов до этикета и моды.
Фотографию и кино называют новыми или даже новейшими
искусствами.
Но не только короткой историей отличаются эти искусства от других,
более старших. Фотографию и кино называют еще «механическими»
искусствами или «нерукотворными». В других случаях рука художника сама
извлекает мелодию из кларнета или рояля, плавно изгибается в пантомиме
или танце, управляет нитями кукол; комкает влажную глину, превращая ее в
скульптуру, наносит на нотные строчки аккорды скрипичной сонаты.
Безусловно, в иных видах искусства художнику тоже приходилось призывать
на помощь различные технические приспособления. Техника гравюры,
например, возникшей вскоре после изобретения книгопечатания, очень
сложна. Но и здесь, если разобраться, художественное произведение
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создается вполне рукотворно – иглой гравера, наносящей штрихи и линии на
соответствующую пластинку, с которой затем будет снят оттиск.
Фото- и кинокамера с понятием мысленного взора незнакомы. Они
способны запечатлеть только то, что существует физически, во всей
материальной конкретности.
История кино сравнительно невелика, но и она позволяет увидеть, что
искусство кино, как и искусство драмы, искусство танца или искусство
слова, не явилось в один прекрасный день, будто с неба, а длительное время,
через несколько переходных, периодов, складывалось, формировалось,
осознавало в каждодневном пестром опыте и свои возможности, и свои
ограничения [11].
Коммуникативные ресурсы кино безграничны, потому что кино – это
наша жизнь, написанная сценаристом, приукрашенная декоратором,
смоделированная режиссером и сыгранная актерами. Насколько широка
наша жизнь, настолько будет широко в своих возможностях и кино. На этот
счет югославский кинорежиссер с мировым именем Э. Кустурица после
окончания своего мастер-класса на Одесском кинофестивале сказал:
«Современное кино еще не имеет нового языка. Это все – старая речь при
отсутствии умения. Плюс все меньше и меньше пространства для хорошего
кино. А когда я говорю «хорошее кино», я имею в виду художественное
кино, которое также может быть интересным широкой публике. Но места все
меньше из-за огромного количества нововыпущенных фильмов. Многие
находятся под влиянием телевидения; глобализм и коммерция тоже убивают
кино... Я очень надеюсь, что вновь возродится кино, которое дает широкий
спектр отражения сознания персонажа, его политической ориентации, но
настоящий, не политкорректной» [12].
Кино как СМК обладает огромным потенциалом воздействия на
общество. Значение его как средства эффективной пропаганды еще со
времен тоталитарных режимов Гитлера и Сталина (например, фильмы Р.
Рифеншталь, Д. Вертова, С. Эйзенщтейна в данном случае являются
эталонами, поскольку их пропагандистская сила обусловлена величайшим
художественным и техническим мастерством, с которым они были сняты)
нисколько не уменьшилось, а наоборот – еще больше возросло. На
сегодняшний день кино является обязательной составляющей любой
информационной войны. Как бы ни относился зритель к показанному на
экране, по какой бы причине он ни шел в кинотеатр – провести свободное
время, встретиться с друзьями или, наконец, получить эстетическое
наслаждение от произведения искусства, – в любом случае «мир» фильма,
хотя бы одной из своих многочисленных сторон, затрагивает его, меняет его,
зрительское, мировоззрение.
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УДК 81'27-13:168.522

В.В. Горбань, М.А. Шибаева

ФРАЗЕОЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Межкультурная коммуникативная компетентность позволяет
выбирать правильные языковые и речевые средства, соответствующие
социокультурным контекстам, создавать дискурсы, избирать стратегии и
тактики общения, которые являются наиболее эффективными в процессе
межкультурного общения. При этом лингвистическая компетенция
является базовой. Понимание фразеологической картины мира значительно
повышает уровень коммуникативной компетенции.
Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетенция,
лингвистическая компетенция, фразеологическая картина мира.
Профессиональное образование специалиста любого профиля, на наш
взгляд, обязательно должно дополняться формированием навыков
межкультурной коммуникации, которые способствуют успешности и в
современном обществе, и в технологическом производстве. Способность
эффективно общаться с представителями других культур называется
межкультурной компетентностью. «Межкультурная компетентность является
интегративным
компонентом
единой
социально-профессиональной
компетентности специалиста. В основе межкультурной компетентности
лежит способность личности устанавливать взаимоотношения с
представителями других культур, достигать с ними взаимопонимания на
основе признания их культурных ценностей и толерантного отношения к их
отличиям в манере общения, в поведении, одежде, образе жизни, традициях,
обычаях и
т.д.
Формирование межкультурной коммуникативной
компетенции в условиях вузовского и послевузовского образования
повышает общую культуру специалиста, его конкурентоспособность на
международном рынке труда» [1, 87].
Как справедливо отмечает И.А. Зимняя, «особое значение имеют
готовность специалиста использовать общекультурный фонд знаний, его
потребность в продолжении личностного культурного развития, понимание
основных ценностно-смысловых доминант современного мира, страны,
общества, т.е. общецивилизационной культуры» [2, 8].
Изучая феномен межкультурной коммуникации, С. Тинг-Туми
предложила термин «транскультурная коммуникативная компетентность».
По ее мнению, компетентность предполагает трансформацию знаний в
межкультурной области в эффективное и соответствующее ситуации
поведение. Слово «транскультурная» подчеркивает широкий круг ситуаций
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межкультурного общения, которым характеризуется современный мир. Она
выделяет
три
компонента
транскультурной
коммуникативной
компетентности:
1) компонент знаний. Она их называет «культурно сензитивные знания».
Без них нельзя достичь полного понимания партнера и процесса
межкультурного взаимодействия в целом, осознания различий и т.д.
Особо она подчеркивает необходимость знания лингвистических
символов культуры (язык), поскольку это - «ключ к сердцу культуры».
2) компонент осознанности своих собственных убеждений, знаний,
эмоций и убеждений, знаний, эмоций людей из других культур, что
предполагает
рефлексию
межкультурных
различий,
наличие
креативного мышления, готовности к взаимодействию с людьми,
отличающимися от нас.
3)
компонент
умений
обеспечивает
способность
человека
взаимодействовать эффективно, адекватно ситуации и таким образом,
что оно приносит удовлетворение. Идет речь об умениях наблюдать,
слушать, обращаться к собеседнику, сотрудничать с представителями
иных культур [5, 26].
Эффективная коммуникация — это абсолютное понимание собеседника.
Достичь такой уровень общения практически невозможно, но сделать его
максимально адекватным — реально. Чтобы этого добиться, необходимо
выявить причины, снижающие эффективность коммуникации, и
минимизировать их отрицательное воздействие. Главный союзник процесса
обучения — осознанность. Вот почему необходимо изучить те трудности,
которые осложняют процесс коммуникации. Прежде всего — это культурные
барьеры, основывающиеся на различиях культур, к которым принадлежат
коммуниканты. В основе коммуникации в любой культуре лежат правила
поведения, определяемые ценностными ориентациями, убеждениями,
нормами. Принадлежность к одной культуре облегчает процесс
коммуникации, а принадлежность к разным культурам, наоборот, усложняет
ее.
Далее выделяют коммуникативные барьеры, связанные с особенностями
самого процесса коммуникации, что предполагает одновременное
кодирование и декодирование сообщений, которыми обмениваются
коммуниканты, контекстуальность процесса коммуникации, символический
неосознанный
характер
коммуникации.
Существенную
трудность
представляют также культурные различия в стилях коммуникации.
Социокультурные барьеры возникают из-за различных культурных
идентичностей коммуникантов - представителей разных культур, их
различных статусных и ситуативных ролей, различий в возрасте, социальной
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принадлежности и т.д.
Весьма существенны психологические барьеры, основанные на
различиях в восприятии, определяемых в свою очередь особенностями
культуры (ошибки казаульной атрибуции), в ожиданиях, как будет строиться
процесс коммуникации, стереотипах, которыми люди руководствуются и
которые оказывают влияние на отношение к данной группе, этноцентризме,
который имеет место, когда человек свою культуру рассматривает как некий
эталон, правильный стандарт, на этнический предрассудках.
Также важны языковые барьеры, которые связаны с различиями
языковых систем — различия в словаре, грамматических структурах,
фонетическом строе языка, различия в правилах построения диалога,
наличие диалектов и т.д.
Барьеры невербального общения связаны с различиями выражения
эмоций, в тех знаках, сигналах, символах, которые несут определенное
культурой значение, в их интерпретации, в том, как осуществляется контакт
собеседников в процессе общения и т.д. [4, 23]
Безусловно, такое разделение несколько условно, т.к. выделенные
сегменты не существуют изолированно, а связь языка, культуры и
коммуникации не вызывает сомнения. Уже доказана взаимозависимость
«iснування культури i мови на засадах реалiзацiї комунiкативних якостей
мови. При цьому культура розумiється як неуспадкована колективна пам'ять,
а мова є продуктом культури, який не лише вiдображає I моделює свiт, але й
моделює i самого користувача нею. На основi цього формулюємо висновок,
що мова, з культурологiчної точки зору, є первинною феноменологiчною
данiстю» [9, 6]. Подобное структурирование барьеров продиктовано
методическими целями, т.к. осознавание барьеров поможет понять их
природу и выработать стратегию успешной коммуникации.
Чтобы успешно преодолеть все барьеры межкультурной коммуникации,
необходимо знать ее структуру. Но в педагогике пока не существует единого
понимания этого вопроса. Наиболее удачным, как нам кажется, является
выделение следующих компонентов: языковой, речевой, дискурсивный,
социолингвистический, социокультурный, стратегический, социальный.
Языковая компетенция предусматривает знание лексики, грамматических,
фонетических и орфографических правил, а также навыки по их
применению. Языковая компетенция предусматривает сформированность у
студентов языковых умений, которые разделяют на продуктивные (умение
писать и говорить) и рецептивные (умение аудирования и чтения). Языковая
и речевая компетенция — неразделимы, т. к. умение говорить (речевая
компетенция) базируется на грамматических, лексических и фонетических
знаниях и навыках (языковая компетенция). Умение писать требует знаний
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по грамматике, лексике, орфографии и сформированности соответствующих
навыков. Аудирование и чтение требуют навыков подсознательного
распознавания грамматических форм речи, навыков понимания слов и
словосочетаний ( в звуковой или графической форме) [6, 4].
Дискурсивная компетенция — это способность соединять отдельные
предложения в связанное устное или письменное сообщение, дискурс,
используя для этого различные синтаксические и семантические средства
когезии [11].
Социолингвистическая компетенция — это способность понимать и
производить словосочетания и предложения с такой формой и таким
значением, которые соответствуют определенному социолингвистическому
контексту илокутивного акта коммуникации (илокутивный акт —
воплощение в высказывании, порождаемом в процессе речи, определенной
коммуникативной цели; целенаправленность; функция влияния на
собеседника) [12].
Социокультурная компетенция является также одним из важных
показателей готовности студента к межкультурной коммуникации. Т.М.
Колодько определяет социокультурную компетенцию как «интегративное
образование, которое включает краеведческие, лингвокраеведческие,
социолингвистические знания, умения и навыки соотносить языковые
средства с целью и условиями общения; умение организовывать речевое
общение соответственно к социальным нормам поведения, принятым у
носителей языка; умение использовать языковые средства соответственно к
национально обусловленным особенностям их употребления» [8]. Данный
вид компетенции предусматривает владение знаниями о национальнокультурных реалиях зарубежных стран, о нормах речевого и невербального
поведения носителей языка и умение использовать эти знания в процессе
общения.
Стратегическая компетенция — это способность эффективно принимать
участие в общении, выбирая для этого верную стратегию дискурса, если
коммуникации угрожает разрыв из-за шума, недостаточной компетенции и
др., а также адекватную стратегию для повышения эффективности
коммуникации.
Социальная компетенция базируется на системе личностных
психологических особенностей, моральных ценностей и установок
личности, владение этой компетенцией позволяет индивиду успешно
взаимодействовать с обществом и продуктивно выполнять различные
социальные роли [10].
Первые три компонента можно назвать, как нам представляется,
лингвистическими. Большинство методистов склоняется к мысли, что
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наиболее важными в формировании коммуникативной компетенции
являются лингвистическая, социолингвистическая и стратегическая
компетенции. Рассмотрим более подробно первую. Язык, являясь
компонентом духовной культуры, в процессе изучения должен усваиваться
как феномен культуры. Вот почему коммуникативно ориентированное
овладение иностранным языком базируется на понимании языка как средства
познания национальной культуры. Стереотипы поведения этноса
представлены в обычаях, традициях, т.е. в его культуре, а вербализированные
— в языковой фразеосистеме. Х. Касарес утверждал, что «в элиптических
формулах, которые были отшлифованы и оставлены в наследство потомкам,
отражена вся история наших предков, вся психология, частная и
общественная жизнь» [3, 225]. Принято считать, что по сравнению с
лексемами, фразеологизмы как квазистереотипы и квазиэталоны народного
мировоззрения репрезентируют эмпирический, исторический и культурный
опыт языкового коллектива, связанный с его традициями [7, 50].
Вот почему нам кажется целесообразным рассматривать методику
формирования межкультурной коммуникативной компетенции на примере
фразеосистемы.
Актуальность
такого
подхода
соответствует
антропоцентрическим стремлениям современной лингвистики выявить
языковые выражения национальной специфики.
В качестве материала исследования были взяты фразеологические
единицы, характеризующие человека, в русском и польском языках, что
позволит выявить лингвокультурную специфику русского и польского
языкового сознания и выработать стратегию формирования межкультурной
коммуникативной компетенции.
Актуальность обращения к фразеосистеме при выработке навыков
успешной коммуникации очевидна, но из-за недостаточной разработанности
методики применения фразеологических единиц в иноязычной аудитории
возникает ряд проблем. Первая связана с недостаточным включением
фразеологического материала в учебники по РКИ. Пытаясь ее разрешить,
преподаватель сталкивается со второй проблемой: какой объем ФЕ
необходимо включить в учебный процесс, к тому же следует определить
соотношение активной и пассивной части лексикона. Отсутствие системы
упражнений, способствующих выработке навыков употребления ФЕ,
усугубляет круг проблем. Позволим себе предложить возможный вариант
решения. В качестве материала исследования были выбраны русская и
польская фразеосистемы.
Попадая в другую культуру, иностранец чувствует себя некомфортно,
даже имея хорошую лингвистическую подготовку, т.к. постоянно пребывает
в ситуации выбора. Согласно теории Л. Фестинджера, из него возникает
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когнитивный диссонанс, когда возникает осознание несоответствия своего
речевого поведения поведению носителей языка. Для скорейшей адаптации
необходимо найти то, что наиболее близко личности. Поэтому первой
должна быть изучена тематическая группа «Наименования человека».
Вначале проводится работа по формированию лингвистической
компетенции. Прежде всего изучаются ФЕ, при выборе которых
учитываются следующие критерии: 1) частотность ФЕ; 2) стилистическая
ценность; 3) коммуникативная ценность.
Все ФЕ можно условно распределить по 3 группам: эквивалентные,
близкие и безэквивалентные. Фразеологические эквиваленты в русском и
польском языках имеют полное совпадение по внутреннему образу и
семантике. Фразеологические единицы с таким формальным соответствием
называют различные качества человека: глупый, не имеющий собственных
мыслей человек: пустая голова — pusta głowa; глупый, бестолковый человек:
баранья голова — barania głowa; скромный, тихий, смиренный человек,
который не причинит никому вреда: воды не замутит — wody nie zamąci;
безвольный бесхарактерный или человек, имеющий жалкий, подавленный
вид: как мокрая курица — jak zmokła kura; безобидный, добродушный: мухи
не обидит — muchy nie skrywdzi; глуповатый человек со странностями;
ненормальный психически: не все дома — nie wszyscy wdomu. Образ
фразеологизма построен на представлении о доме как единице
упорядочивания мира. Существует пословица: Все вместе – и душа на
месте. Фразеологизм в целом создается «семейной» метафорой,
уподобляющей целостность интеллектуального пространства человека
целостности дома, семьи. Присутствие в доме всех домочадцев означает
порядок, слаженность внутренней жизни; неполнота дома «переносится» на
интеллектуальную «неполноту» человека. Это пример, когда культурные
смыслы фразеологизма, как и особенности его употребления, усиливают, а не
смягчают впечатление о неадекватности кого-либо.
Эквивалентность некоторых единиц нередко мотивирована общностью
их происхождения: в книжных фразеологизмах прослеживается связь с
библейскими, художественными и иными текстами. Рассмотрим несколько
примеров устойчивых выражений библейского происхождения. Единицы
такого типа указывают, в частности, на следующие черты характера:
беспутный, сбившийся с пути человек: заблудшая овца — zbłąkana owca;
выражение встречается в Евангелиях от Матфея и от Луки; лицемер,
прикрывающий свои дурные намерения, действия маской добродетели: волк
в овечьей шкуре — wilk w owczej skórze; это устойчивое выражение мы
встречаем в Евангелии от Матфея: «Берегитесь лжепророков, которые
приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Следует
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отметить, что ФЕ библейского происхождения распространены во многих
языках мира. Зачастую их значение и структура является неизменными
относительно выражения-первоисточника.
Таким образом, фразеологические эквиваленты, характеризующие
человека в русском и польском языках, отмечены общностью семантики,
единством внутреннего образа и функциональной идентичностью. Но даже
при таком максимальном соответствии ФЕ могут иметь лексикограмматическое варьирование или дифференцированную сему, стоящую на
периферии семантики фразеологизма, что позволяет выделить близкие ФЕ:
искренний, доверчивый человек: с открытой душой — z otwartym sercem.
Синонимичным ему является фразеологизм душа нараспашку, которому в
польском языке соответствует высказывание ma serce jak na dłoni (досл.
имеет сердце как на ладони). Слову-компоненту душа русского устойчивого
выражения в польском варианте соответствует компонент сердце. Эту
особенность можно трактовать, опираясь на уникальность мировоззрения и
миропонимания народа. Скорее всего, в польской культуре закрепилось
понимание того, что сердце является центром не только сознания, но и
бессознательного, центром сосредоточения всех эмоций и чувств, центром
мышления и воли, абсолютным центром всего человеческого. Иное
представление имеет русский народ, который связывает все поступки, мысли
и чувства человека с особой силой, обитающей в теле человека — душой.
Душа является носителем некого этического и морального идеала. С
религиозной точки зрения душа связывает человека с высшим духовным
началом,
тем
самым
повышается
ценность
души.
Русской
лингвоментальности характерен высокий уровень духовности. Эти
представления закрепились в языке, а именно во фразеологических
выражениях; человек, у которого отсутствует ясность в представлениях о
чем-либо, беспорядочны и хаотичны мысли: каша в голове — ma bigos
<chaos, mętlik> w głowie. В польском варианте добавлен компонент mieć
(досл. иметь). В сравниваемом языке вместо компонента каша употребляется
слово bigos. Возможно, замена связана именно с тем, что бигос является
традиционным блюдом польской кухни. Его поляки издавна употребляют в
пищу практически ежедневно. Встречаются также варианты словкомпонентов на месте русского каша, такие как chaos (хаос) и mętlik
(неразбериха). При этом значение фразеологизма остается неизменным;
глупый, бестолковый человек: голова соломой набита — ma siano w głowie;
Русский вариант экспрессивно окрашен и несет негативную эмоциональную
коннотацию, выражение личностного отношения, о чем свидетельствуют
пометы в словарной статье и наличие слова-компонента набита. Польский
вариант не имеет ярко-выраженной негативной оценочности, он нейтрален.
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Также в польском фразеологизме появляется дополнительный компонент глагол mieć; легкомысленный, ветреный, несерьезный человек: ветер в
голове — ma wiatr w głowie; в польском же варианте наращивается
дополнительный компонент структуры — глагол mieć в форме наст. времени,
м.р., ед.ч. (ma – досл. имеет); опытный, бывалый человек: стреляный
[старый] воробей — stary wróbel. Наблюдается отсутствие вариативности
одного из компонентов (в польском варианте фразеологизма прилагательное
стреляный не имеет соответствия), но фразеологическое значение
полностью соответствует русскому варианту. Следует заметить также, что в
русском языке вторая часть пословицы сохранилась в качестве
самостоятельного фразеологизма: на мякине не проведешь, чего не
наблюдается в польском языке.
Третий тип - безэквивалентные фразеологизмы. Таковыми являются ФЕ,
представленные лакунами в другом языке. При этом важно учитывать тот
факт, что ФЕ одного языка, являясь безэквивалентными относительно
другого, могут иметь прямые соответствия в иных языках. Среди них ФЕ:
человек, испытавший невзгоды, неудачи и поражения, приобретший богатый
житейский опыт: травленый волк; хитрый человек, ловкач: Лиса
Патрикеевна, гусь лапчатый, продувная шельма. Фразеологизм Лиса
Патрикеевна взят из фольклора, где лиса — символ хитрости и ловкого ума.
«Дополнительный» компонент - Патрикеевна - уточняет, делает более
экспрессивным значение основного компонента. Определение восходит к
имени литовского князя Патрикея, который коварно и хитро посеял вражду
между новгородцами. Выражение известно с XIV-XV вв. В польском языке
есть два фразеологизма, репрезентующих данную черту характера человека:
lisek-chytrusek и chytry lis. Вариант lisek-chytrusek имеет уменьшительноласкательную коннотацию, что выражается добавлением суффикса -ек. ФЕ
исконно-русского происхождения гусь лапчатый не имеет соответствия в
польском языке; предельно, крайне откровенный, непосредственный в
проявлении своих чувств, мыслей, настроений: весь наружу; бедный, ничего
не имеющий человек: гол как сокол;
Устойчивое выражение гол как сокол — исконно-русского
происхождения. Оно возникло от сравнения со старинным стенобитным
орудием, представляющим собой совершенно гладкую болванку,
закрепленную на цепях. Русские воины использовали его для разрушения
каменных стен осажденных городов. Ошибочно полагать, что данная ФЕ
каким-либо образом связана с птицей соколом. В Польше данное орудие
могло быть неизвестным, либо имело другое название, форму и в языковом
сознании не вызвало ассоциаций с бедным, нищим человеком; очень
болтливый человек, пустомеля: бесструнная балалайка; В этом
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фразеологизме актуализируется смысл «никчемность», т.к. если на балалайке
отсутствуют струны, она — бесполезный предмет; человек, отделившийся от
семьи, ставший самостоятельным, либо порвавший с привычной средой,
деятельностью, привычным образом жизни: отрезанный ломоть.
Полученные результаты можно представить в таблице:
Тип соотношения
Эквивалентные ФЕ
Близкие соответствия
Безэквивалентные ФЕ

Количество ФЕ
22,0%
63,0%
15,0%

Как видно из таблицы, преобладают близкие соответствия, т.к. многие
качества в русском и польском языковом сознании вызывали одинаковые
ассоциации. Отличие грамматических форм слов-компонентов связано с тем,
что каждый язык имеет свои особенности. Фразеологизмы, пришедшие в
этот язык, оформляются по его законам. (об этом уже говорилось выше).
Безэквивалентных ФЕ наименьшее число. Но они, безусловно, наиболее ярко
отражают национальный колорит и лингвокультурологические особенности
нации. Если в сравниваемом языке ФЕ не имеет соответствия и представлена
лакуной, можно сделать вывод о том, что данное явление чуждо, незнакомо
другой нации, либо имеет абсолютно иное осмысление и выражение в
сравниваемом языке.
Формирование лингвистической компетенции на базе данной
классификации ФЕ является наиболее удачным, потому что она не только
отражает структуру национальных фразеосистем, но и является хорошим
психологическим средством, которое помогает более быстрой адаптации, т.к.
первый тип ФЕ убирает «комплекс иностранца», второй — позволяет узнать
новое в знакомом, разном, а третий — способствует глубокому погружению в
чужую языковую картину мира.
Изучение тематической группы следует завершить упражнениями,
формирующими понимание системных отношений в фразеосистеме:
1. подберите синонимы к ФЕ (напр.: важная птица, хватать с неба
звезды);
2. подберите антонимы к ФЕ (напр.: голова на плечах);
3. с какой частью речи соотносятся фразеологизмы (напр.: кожа да
кости, видывал виды, олух царя небесного);
Формирование лингвистической компетенции следует дополнять
формированием и других видов. Можно использовать следующие
упражнения:
1. Составьте диалоги по темам: «В магазине», «Как пройти в театр», «На
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именинах» и др., используя фразеологизмы.
2. Опишите друга (папу, маму, соседа), используя фразеологизмы.
3. Продолжите фразеологизмы (напр.: без царя …, пустая …, мухи не …,
душа …).
4. Исправьте ошибки (напр.: волк в овечьей шерсти, как спящая муха,
серая ворона, не от мира этого, за делом в карман не лезет, ни рыба ни
птица)
Работу с русскими фразеологизмами желательно дополнять подбором
аналогичных ФЕ родного языка.
Изучение фразеологии должно продолжаться в течение всего периода
обучения. Сложность и объем заданий должны соответствовать году
обучения и уровню знаний. При изучении идиом (как очень сложного для
иностранцев вида фразеологизмов) желательно использовать наглядный
материал.
Подводя итоги, следует отметить: фразеосистема языка — ценнейший
источник сведений о культуре и менталитете народа. Вот почему процесс
межкультурной трансформации можно считать завершенным, если усвоена
фразеологическая картина мира.
Список использованных источников
1. Закиева, Е.С.
Формирование межкультурной коммуникативной
компетенции как интегративной способности межкультурного общения
специалиста / Е.С. Закиева, И.В. Смирнова // Модернизация подготовки
управленческих кадров России в контексте мировой системы образования. Красноярск: Сибир. Федеральный ун-т, 2012. - Вып. №2. - С. 89-91.
2. Зимняя, И.А. Общая культура и социально-профессиональная
компетентность человека/ И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня
(электронный журнал). - 2005. - Вып.№11. - С. 6-14.
3. Касарес, X. Введение в современную лексикографию / Х. Касарес.- М.:
Издательство иностранной литературы, 1958. - 555 с.
4. Маркина, Л.В. Барьеры и трудности межкультурной коммуникации/
Л.В.Маркина // Межкультурная коммуникация и проф.-ориентир.обучение
иностранным языкам: материалы 4-ой Международной научной
конференции, Минск, 29 октября 2010г/ Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2010. С. 22 — 23.
5. Маркина, Л. В. Межкультурная компетентность и ее компоненты/ Л. В.
Маркина // Межкультурная коммуникация и профессиональноориентированное обучение иностранным языкам: материалы V Междунар.
науч. конф., посвящ. 90-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 28
октября 2011 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. —
177

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

Минск, 2011.— С. 25—26.
6. Реан А.А. Психология и педагогика / А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И.
Розум. - Спб.: Питер, 2007. - 432 с.
7. Денисенко,
С.Н.
Когнітивні
аспекти
фразотворення
/С.Н.
Денисенко//Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності. –
Львів, 1999. – 234 с.
8. Колодько, Т. М. Формування соціокультурної компетенції майбутніх
учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах: автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. Наук: спец. 13.00.04 «Теорія і
методика професійної освіти» / Т. М. Колодько. – К., 2005. – 20с.
9. Кулакова О.М. Функцiя мови як засобу коммунiкацiї: Культурологiчний
аспект: автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / О. М. Кулакова; Харк.
держ. акад. культури. - Х., 2011. - 20 c.
10. Сімкова І.О. Сучасні підходи до формування іншомовної комунікативної
компетенції у студентів немовних спеціальностей / І. О. Сімкова //
Слов'янський збірник .– 2010. - Вип.17 Част.1 . – С. 305-309
11. Kerbrat-Orecchioni C. Les Actes De Langage Dans Le Discours. - Theories Et
Fonctionnement / C. Kerbrat-Orecchioni. - Lyon: PPS, 2005. - 200 p.
12. Myron W. Lustig. Intercultural Competence: Interpersonal Communication
Across Cultures / Myron W. Lustig, Jolena Koester. - USA: Harper Collins
College Publishers, 1996. - 399 p.
Міжкультурна комунікативна компетентність дає змогу вибирати
правильні мовні та мовленнєві засоби, відповідні соціокультурним
контекстам, створювати дискурси, обирати стратегії і тактики
спілкування, які є найбільш ефективними в процесі міжкультурного
спілкування. При цьому лінгвістична компетенція є базовою. Розуміння
фразеологічної картини світу значно підвищує рівень комунікативної
компетенції.
Ключові
слова:
міжкультурна
комунікативна
компетенція,
лінгвістична компетенція, фразеологічна картина світу.
Intercultural communicative competence allows to choose the correct
language and speech means appropriate to the socio-cultural contexts, to create
discourses, to elect communication strategies and tactics which are most effective
in the process of intercultural communication. Herewith the linguistic competence
is the base. Understanding of phraseoloqical picture of the world. significantly
increases the level of communicative competence.
Keywords: intercultural communicative competence, linguistic competence,
phraseoloqical picture of the world.
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УДК 65.012.43.007.1

Н.Г. Кутузова

КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
В работе автор анализирует необходимые качества современного
компетентного руководителя для успешной работы с коллективом.
Ключевые
слова:
коммуникативная
компетентность,
коммуникативная эрудиция, информация, коммуникативная культура.
В современном информационном обществе трудно переоценить роль и
значение коммуникативной компетентности личности. Это особенно
актуально для руководителей различного уровня управления, профессия
которых требует широкого общения. Часто личностный потенциал уже
сложился до приказа о его назначении на должность в предшествующих
этапах социализации.
Эффективная коммуникация возможна при наличии соответствующей
компетенции, предполагающей адекватную оценку ситуации, знание
психологии данного коллектива, понимание сложившихся обстоятельств и
правил общения с данной группой работников, а также определения целей и
задач на определенном этапе деятельности.
В структуре общения выделят три основных компонента:
коммуникативный обмен, взаимодействие и восприятие человека человеком.
В широком смысле коммуникативная компетентность – это компетентность в
межличностном восприятии и межличностном взаимодействии.
Система социального взаимодействия предполагает различные виды
общения: служебное или деловое, ролевое и интимно-личностное, которые
предусматривают разную психологическую дистанцию между партнёрами.
Компетентность в общении предполагает умение строить отношения как на
отстранённой, так и на близкой дистанции, главное, чтобы контакт был
мобильным, гибким и адекватным. Считается, что в области
коммуникативных отношений более компетентны и эффективны женщины,
нежели мужчины. Для мужчин важнее всего дело, работа, а для женщин –
отношения между людьми. Очень часто профессии, требующие
интенсивного общения
по преимуществу феминизированы. Для
руководителей сугубо социально-деловой направленности представляется
полезным иметь в аппарате женщину-заместителя, секретаря, женщинуменеджера по общественным связям. Они смогут гармонизировать как
отношения в процессе производства, так и в морально-психологический
климат в коллективе.
Уровень коммуникативной компетентности руководителя определяет его
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способность делать социально-психологический прогноз ситуации общения,
программировать и управлять его процессом и предвидеть возможные
результаты
общения.
Коммуникативный
потенциал
руководителя
проявляется в умении строить свою программу поведения в общении в
зависимости от предметно-тематических интересов партнёра, эмоциональнооценочных отношений к форме общения, включенности партнёров в систему
коммуникативного
взаимодействия.
Его
программа
определяется
интенсивностью контактов, типом темперамента партнёра, его предметнопрактических предпочтений, эмоциональных оценок форм общения.
Коммуникативная компетентность руководителя формируется на основе
знания социальных норм, языков общения, опыта собственного
межличностного общения, овладения социальными ролями, опыта
восприятия
искусства,
воспроизводящего
разнообразные
модели
человеческого поведения.
На основе коммуникативной компетентности руководителя возникают
коммуникативная эрудиция и коммуникативная культура. Коммуникативная
эрудиция – это определённый уровень самоуважения и самосознания
личности на основе знаний правил общения, искусство адаптации к
ситуации общения, свобода (раскованность) в действиях общения, умение
организовать личностное коммуникативное пространство и выбрать
желаемую индивидуальную коммуникативную дистанцию.
Коммуникативная культура – это развитое творческое мышление, культура
речи, самонастройка на общение, психоэмоциональная регуляция своего
состояния , культура жестов, эмоций, пластика движений, восприятия
коммуникативных действий партнёра по общению.
Успешный в общении руководитель может продемонстрировать не только
большое количество используемых коммуникативных техник, но и
уместность и адекватность используемых приёмов, удачное воспроизведение
чужого опыта. Коммуникативная компетентность руководителя проявляется
также в умении «отрепетировать» акт общения в сознании с последующим
целенаправленным использованием его в виде эвристического, спонтанного,
нешаблонного. Коммуникативная компетентность руководителя – это залог
его успеха в производственных делах, конкурентноспособности, авторитета
и имиджа.
Развитие коммуникативной компетентности выступает приоритетным
направлением в социально-профессиональной деятельности руководителя,
без чего невозможен рост профессионализма. Процесс повышения
коммуникативной компетентности руководителя конкретным образом меняет
обстановку во всей сфере социально-управленческих отношений и позволяет
обеспечить успешную деятельность организации.
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А.Е. Носкова

О СТРУКТУРЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Речь идёт о содержании и структуре коммуникативной компетенции
применительно к профессиональной сфере общения, о теоретическом и
практическом осмыслении профессионального обучения как необходимости
совместить ситуативный и жанровый подход к нему; о правилах
(стратегических и тактических) речевого поведения.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция (содержание,
структура), правила речевого поведения (стратегические, тактические).
Профессиональное обучение – как актуальная модель речевого
поведения специалистов – сложнейший для исследования вид человеческой
коммуникации.
Научный поиск оптимального пути обучения будущих специалистов
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связан с уточнением терминологического аппарата, обслуживающего
понятия «профессиональное, учебно-профессиональное, деловое общение и
коммуникативная компетенция».
В данной статье содержание коммуникативной компетенции
определяется применительно к профессиональной сфере обучения,
включающей универсальные для специалиста ситуации и жанры учебного и
делового общения. Деловой компонент составляет неотъемлемую часть и
учебно-профессионального, и собственно профессионального общения.
Многие ситуации этих типов общения требуют официального
документирования. Документы могут служить поводом для общения и
являться его профессиональным результатом.
Для теоретического и практического осмысления профессионального
обучения и построения грамматик необходимо совместить ситуативный и
жанровый подход к нему как объекту исследования и моделирования. Это
позволит при определении содержания общения не только выявить
коммуникативные потребности обучаемых языку, но и скорректировать
список возможных для них ситуаций общения на основании
лингвистической
иерархии
жанров
речевых
произведений,
функционирующих в учебной и собственно профессиональной сфере
деятельности [1,2,3].
В содержательную структуру коммуникативной компетенции
специалиста необходимо включать совокупность знаний и умений
адекватного речевого поведения и достаточно полного речевого
самовыражения в типичных ситуациях и жанрах, стратегии и тактики
осуществления коммуникативных намерений в ходе реализации
профессиональных задач и получения профессионального результата.
Содержание коммуникативной компетенции имеет ряд своих
составляющих.
Во-первых, это языковые знания и умения (знания языковых единиц и
законов и умения оперирования ими).
В перечень языковых знаний, составляющих соответственную
компетенцию специалиста (необходимую и достаточную), необходимо
включить:
- знание характеристик научной речи;
- знание деловой речи;
- знание типов высказываний, характерных для профессиональной
речи;
- знание приёмов использования речевых средств (традиции и нормы
построения высказываний профессиональной ориентации);
- знание законов и схем построения произведений определённых
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жанров профессиональной речи;
- знание синонимии, вариативности и антонимии единиц данного
подъязыка;
- знание языковых и этикетных норм профессионально общения.
К речевым умениям можно отнести следующие:
- умения стереотипно и творчески выражать определённые интенции;
- умения рационально и эмоционально выражать одну и ту же мысль;
- умения ограниченными речевыми единицами выражать различные
коммуникативные интенции;
- умения различными языковыми средствами реализовать одну
коммуникативную интенцию;
- умения использовать образные средства профессиональной речи;
- умения передавать чужие мысли и речь, строить высказывания в
пределах этикетных норм речевого общения [4,5].
Основным критерием оценки коммуникативной компетенции является
владение участниками общения приёмами рационального и эмоционального
убеждения. Категория убеждения является основной при реализации
коммуникативных намерений в разных типах общения специалистов:
получение профессионального результата в ходе коммуникации невозможно
без целенаправленного влияния на интеллект и эмоции участников общения.
К коммуникативным знаниям в области профессионального общения
относятся:
- предметные знания в различных сферах своей отрасли и за её
пределами;
- знания в отрасли профессиональных интерперсональных конвенций,
принципов и правил поведения;
- знание типичных для профессионального общения стратегий и тактик
поведения.
К коммуникативным умениям относятся стереотипные и творческие
умения, связанные как с интеллектуальной, так и собственно речевой сферой
поведения специалиста в ходе решения им профессиональной задачи
средствами языка.
Весь перечень коммуникативных умений можно разделить условно на
три группы: (1) – умения в области прогнозирования общения; (2) – умения в
области планирования и (3) – умения в области осуществления общения.
Первая и вторая группы систематизируют определённые ряды
интеллектуальных
действий.
Третья
группа
объединяет
ряды
интеллектуальных и собственно речевых действий. Такое объединение
происходит прежде всего на уровне стратегии и тактики речевого поведения
участников общения.
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Стратегия коммуникативного поведения – это способы проведения
основной
линии
поведения
для
достижения
запланированного
коммуникативного эффекта и профессионального результата речи.
Тактика коммуникативного поведения – совокупность используемых
приёмов оперативного маневрирования в ходе выполнения общей и частных
задач профессионального общения.
К стратегическим умениям в области прогнозирования можно
отнести:
- умение оценить и идентифицировать по признакам конкретный
вариант развития ситуации;
- умение составить прогноз относительно оптимального типа своего
коммуникативного поведения для достижения цели общения.
Основными умениями в области планирования общения являются
умения в области определения и корректировки стратегической цели
общения, своей коммуникативной программы, основных этапов своего
коммуникативного поведения.
К тактическим умениям прогнозирования и планирования
профессионального общения можно отнести частные умения по
прогнозированию и определению промежуточных коммуникативных задач
своей речи и направленности речи участников общения.
К стратегическим умениям осуществления задач профессионального
общения относятся:
- умение построить свою речь в соответствии с планируемым
коммуникативным эффектом и профессиональным результатом;
- умение внести в свою речь необходимый и достаточный для
достижения цели объём изменений;
- умение точно устанавливать смысловые и ценностные ориентиры в
речи участников общения;
- умение варьировать приёмы речевого воздействия на оппонента с
учётом речевой реакции аудитории.
Наиболее сложными и требующими достаточных речевых знаний
являются тактические правила речевого поведения. Они связаны с этапами
речевого воздействия, на которых участник коммуникации стремится
изменить информационную структуру знаний адресата или изменить его
отношение к предмету речи.
Эти правила имеют двоякую направленность. Весь перечень
тактических правил коммуникативного поведения – это, с одной стороны,
информационный потенциал речи, и, с другой стороны, средства языка,
вызывающие необходимое отношение к предмету речи и планируемому
результату общения.
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К первому типу тактических правил относятся следующие:
- умение задать определённую последовательность и логику
информирования и вопросов;
- умения вовремя сообщить аудитории новые сведения о предмете речи;
- умение суммировать информацию и представить её с корректной
избирательностью.
Наиболее общими из умений второго типа тактических правил
коммуникативного поведения являются следующие:
- умение прямо воздействовать на собеседника через убеждение;
- умение продемонстрировать своё прямо противоположное отношение
к предмету обсуждения или дискутируемой идее;
- умение выяснить позицию собеседника.
Языковые знания – основной компонент профессиональной подготовки,
важный показатель умственного развития человека, его культурного уровня.
Изучения языковых норм в сфере избранной специальности – это
возможность широкого и системного использования языка в разных формах
общения [6,7].
Лингвистическая образованность основывается на взаимодействии пяти
составляющих: языковая, речевая, терминологическая, коммуникативная,
риторическая компетентность (компетентность – способность мобилизовать
в синтезе и на качественном уровне усвоенные знания для эффективного
решения профессиональных заданий в разных контекстах или ситуациях).
Языковая компетентность проявляется в усвоении категорий языка, их
функций, закономерностей, правил, необходимых не только для восприятия,
но и построения речи специального назначения, в способности понимать и
реализовывать грамматическую природу высказываний.
С понятием языковой компетентности логично связано понятие
речевой компетентности: знания закономерностей функционирования
языковых форм в конкретных речевых ситуациях, использования их в разных
видах профессиональной деятельности.
Следующий образовательный шаг – формирования терминологической
компетентности – ключевой для профессиональной деятельности.
Коммуникативная компетентность – это общественно и исторически
детерминированное социальное наведение, которое реализуется в речевых
действиях и служит целям взаимопонимания, взаимовлияния и
самореализации.
Следующим логическим звеном в парадигме профессионального
образования необходимо назвать риторическую (лингвокультурологическую)
компетентность – это те знания, которые отвечают за построение
коммуникативных стратегий и ситуаций с эстетической доминантой.
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Таким образом, техника коммуникативного поведения представляет
собой логически организующийся набор коммуникативных приёмов,
объединённых конкретными мотивами, целями и речевой манерой
участников общения. Владение элементами этой техники представляется
необходимым компонентом общей речевой культуры участников
коммуникации. Уместность и целесообразность применения тех или иных
элементов техники диктуется законами жанра и сферой общения.
При всей сложности структуры коммуникативной компетенции
специалиста в ней можно выделить уровни усвоения и ориентировать на них
процесс обучения языку, речи, общению, сделав тем самым этот процесс
целесообразным и эффективным.
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This article as i the contents and structure of communication competence in
professional communication, on theoretical and practical awareness of
professional education as necessary to combine situation and genre approach to
it; on rules of strategy and tactics of communication.
Keywords: communication competence (contents, structure), rules of
communication (strategy and tactics).
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УДК 316.773.4

С.П. Мельник, І. Компанієць
СПЕЦИФІКА ПРИКЛАДНОГО АСПЕКТУ
МІФОЛОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Розглядається

аспект практичного застосування міфокомуникації.
Автори аналізують особливості міфологізованої природи інформаційнокомунікативних процесів стосовно реклами, PR, ЗМІ та інших видів
соціокомунікативної діяльності.
Ключові слова: комунікація, міф, архетип, міфологема, реклама, ПР,
засоби масової комунікації, соціокомунікативна діяльність.
На сьогоднішні міфологічна комунікація (або міфокомунікація) мало
вивчена, незважаючи на те, що численні архетипи та міфологеми, які є
фундаментальним елементом цього виду соціокомунікативної діяльності,
грають у сучасній масовій свідомості величезну роль, і їхнє значення не
можна переоцінювати.
Міфологічна комунікація націлена на забезпечення постійного
керування свідомістю суспільства; формує взаємини усередині суспільства;
здійснює «контроль свідомості», думок, відносин і поводження; проводить
оцінку впливу тих або інших ритуальних процедур на суспільство, з її
допомогою здійснюються спеціальні зміни у відносинах і поводженні з
метою підтримки традиційних відносин.
Міфологічна комунікація ґрунтується на міфах.
Обґрунтування міфологізованої природи комунікативних процесів,
вивчення політреклами, політпіара, пропаганди та інших видів
соціокомунікативної діяльності як методу й дії, які спрямовані на
забезпечення соціальної гармонії, не можна уявити без розуміння природи
сучасного неоміфологічного мислення, зокрема, у медіа-текстах, у PR- та
рекламних кампаніях.
За останні роки різко зросла увага до міфокомунікації, що розглядається
як особливий вид комунікації, при якій міфи виступають інструментом
впливу комунікатора на аудиторію [1; 340]. Тому міфологічна комунікація
становить особливий інтерес для реклами, PR та ЗМІ. Особливістю
використання такої комунікації, як зазначає Г. Почепцов, «дозволяє
спиратися на неусвідомлювані явно аудиторією інформаційні структури» [1;
343]. Адже, «аудиторія не може відкинути їх як з причини їх не
усвідомлення, так і причини неспростовності через автономність існування,
що не залежить від окремої людини» [1; 344]. Однією особливістю міфу є
його простота, тому що «спрощений варіант подання ситуації, звичайно, має
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більше шансів на виживання, оскільки з легкістю може захопити масову
аудиторію» [1; 344].
В структурі міфокомунікації є 4 головні елемента: комунікатор, цільова
аудиторія, повідомлення та канал комунікації.

Комунікатор – особа яка здійснює комунікацію для задоволення своїх
цілей які не співпадають з цілями аудиторії.
Цільова аудиторія – це адресат комунікації, на кого націлене
повідомлення.
Повідомлення є важливим елементом в комунікації, адже призначений
для передачі висловлювання, тексту, зображення тощо. В даній моделі,
повідомлення слід представити як зосередження ряду особливостей впливу.
Канал комунікації – це засоби або шляхи, за допомогою яких і по яких
передається повідомлення (Інтернет, ТБ, радіо, газети, біг-борди, листівки
тощо).
Коли йдеться про специфіку міфологічної комунікації, те слід зазначати,
що при цьому виді комунікації на відміну від інших різновидів сфер
соціокомунікативної діяльності (ділова комунікація, навчальна комунікація,
соціокультурна комунікація тощо) процес кодування особистісних змістів у
повідомлення може бути уявлено як міфотворчість, продуктом якої будуть
рекламні звернення, PR-звернення, або просто медіа-тексти. Особистісний
зміст комунікатора стає універсальним змістом (досвідом) колективного,
того, що стає особистісним досвідом кожного, кому він адресований, за
рахунок трансформації його в архетип. Тому не дивно, що реклама, бренди,
слогани, серіали, художні й документальні фільми як повідомлення масмедіа містять у своїй основі метазнаки (метасимволи) – архетипи.
При цьому мусить мати на увазі, що «міфологема» як й архетип – це
окремий фундаментальний елемент або мотив будь-якого міфу. Це якась
первинна сюжетна схема (метасюжет) або якась кроскультурна ідея, що
зустрічається у фольклорі різних народів та переходить з міфу в епос і
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чарівну казку, потім у лицарський роман, потім уже в сучасне оповідання.
Поняття «міфологема» має амбівалентну природу: це й міфологічний
матеріал, і ґрунт для створення нового матеріалу.
У міфокомунікації міфологемою є повідомлення, мотив якого, тема або
її частина запозичені в міфу. Іншими словами, міфологема позначає свідоме
запозичення комунікатором міфологічних мотивів, тоді як несвідома їхня
репродукція, постульована К. Юнгом, як правило позначається поняттям
архетип.
Найпоширенішими серед них є такі архетипи/міфологеми як:
Правитель, Герой, Мудрець (Мудрий старий, Мудра баба), Змієборство,
Шукач, Дитина (Золота дитина, Чудесне дитя), Коханець, Славний хлопець,
Хоронитель, Рятування від чаклунства, Бідна сирітка (гнана пасербиця,
гнаний пасинок), Золота дитина (Чудесне дитя), Вічний юнак, Добровільна
жертва, Свята родина (Щаслива родина), Мандрівка, Жінка-Доля, Золоте
століття (Рай), Пекло тощо.
Сучасні рекламні технології передбачають знання цих метасимволів і
вміння їх використовувати як механізмів впливу на масову свідомість.
Архетипи в рекламному тексті – це ряд пізнаваних ситуацій, персонажів та
образів, які при грамотній подачі викликають певні (потрібні) асоціації.
Процес формування міфологічних образів (архетипів та міфологем) у
свідомості відбувається постійно і завдання фахівця з рекламної та PRдіяльності – скористатися об'єктивними законами їх виникнення та
створювати необхідні міфи відповідно до потреб аудиторії і використовувати
існуючі механізми їх побудови.
Якщо ми проаналізуємо рекламні ролики, які транслюються на
українському ТБ, то можемо виявити один з найбільш поширених сучасних
міфів у рекламі – це модель щасливої родини, що складається з молодого
здорового подружжя і, як правило, двох життєрадісних дітей. Герої такої
реклами, зазвичай у повному складі, посміхаються нам з екранів телевізорів,
поїдаючи різні йогурти, сирки «Данон», суп «Маггі», сир «Хохланд», курку
«Нашої ряби» тощо. Ефект подібної реклами розрахований на цілком
природне прагнення до наслідування її героям.
Рекламні кампанії часто використовують міфологему (або архетип,
якщо це застосовується несвідомо самим автором реклами) дитини,
провокуючи, тим самим, потенційного покупця на довірливе ставлення до
товару чи послуги. В рекламі соків «Фруктовий сад», «Наш сік» та рекламі
продуктів дитячого харчування «Агуша», «Нестле» використовують дітей
(або дитинство), що споживають натуральні корисні продукти.
Образ Хранителя можна зустріти в рекламі лікарських засобів.
Наприклад, Гевіскон, Доктор Мом та інші. Образ Героя – в рекламних
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роликах засобів для прибирання Містер Пропер чи в рекламі Comfy.
Типовим є використання міфу в політиці, адже він виступає основою
політичної орієнтації аудиторії. Політичний міф – перетворена форма
політичної свідомості, в якому знання і розуміння фактів політики
заміщається образами, символами, вигадками, легендами і вірою в них [2;
207]. Політичні міфи були відомі ще за часів Стародавнього Сходу.
Стародавні грецькі тирани і римські імператори складали «чорні» міфи про
своїх попередників для покращення своєї репутації, це ми можемо виявити,
наприклад, читаючи поему Вергілія «Енеїда» або історичне дослідження
Светонія «Життя дванадцяті цезарей». А в часи правління королів
створювалися «свої» міфи про ангелів на троні і навколо нього, про чорних
демонів, що прагнуть їх знищити.
Використовувані як інструмент політичної боротьби, міфи роблять
колосальний вплив на суспільство. Ідеологи використовують політичні міфи
для створення ілюзії реальності з метою інтерпретації дійсності в бажаному
для них напрямі [3; 125]. Центральною фігурою в політичному міфі є
сильний лідер, носій верховної влади, потреба в якому виникає в кризові
моменти історії. Будучи засобом навіювання, міф підпорядковує, групує і
направляє людей, формуючи при цьому прихильність до певної політичної
сторони [3; 126].
Зараз в Україні під час виникнення конфлікту з Росією, та бойових дій
на Сході країни популярною є міфологема змієборства. Це героїчна боротьба
зі змієм, драконом (антидемократичною владою), відрубавши одну голову, в
нього виростає інша (скинувши одного правителя на його місце приходять
інші).
Міф про змову – це певні дії сил темряви, які спрямовані на завоювання
або знищення групи, суспільства, держави. Так, наприклад, одні вважать ЄС
темними сила, інші – Росію, треті – Сполучені штати.
Міф про «золотий вік» (Рай): обравши нового президента України або
вступивши до Європейського чи до Митного союзу на нас чекає «світле»
майбутнє.
Найважливішим інструментом реалізації політичних стратегій на
інформаційному ринку є засоби масової інформації. Як тільки вони з’явилися
в Західній Європі в XVI столітті, одразу перетворилися в найефективніший
інструмент впливу на цільову аудиторію [4; 25]. Вони стали кращим каналом
поширення соціальних та політичних міфів на широкі маси людей. Через
мас-медіа й досі міфи створюються для того, щоб тримати людей в покорі
або для контролю за їх діяльністю, а спеціальні методи передачі інформації
робить цей процес ще більш ефективним.
PR, як особлива сфера інформаційно-комунікативної діяльності,
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спрямована на створення і впровадження образу об'єкта в ціннісний ряд
соціальної групи з метою закріплення цього образу, виконує свої завдання за
допомогою спеціальних технологій і прийомів. Залежно від напрямків
інформаційно-комунікативної діяльності PR має свою специфіку, однак набір
інструментів залишається переважно тим же. І міф є одним з них [2; 206].
Часто міфи використовують власно за професійним спрямуванням,
наприклад, на підприємстві. Корпоративна культура виробляє досить
різноманітну міфологію яка існує у вигляді метафоричних історій, анекдотів,
заходів. Зазвичай вони пов'язані із засновником підприємства і покликані в
образній формі довести до службовців цінність компанії. Чільне місце
відводять історії створення підприємства, адже свого роду це також певний
міф.
Видимими проявами корпоративної культури є ритуали які
проявляються в певних формах: присвяти, презентації, урочисті збори та
інші заходи. Вони слугують засобом для наочної демонстрації ціннісних
орієнтацій фірми, вони покликані нагадати співробітникам про стандарти
поведінки, нормах взаємовідносин у колективі, які від них очікуються
компанією.
Завдяки PR створюють не лише імідж організацій, а й окремих осіб,
особливо, власників великих комерційних фірм та компаній, суспільнополітичних діячів, лідерів партій тощо. Так, наприклад, Віктор Ющенко в
своїй політичній діяльності виступав в образі батька і ставши президентом
різко відрізнявся підкресленою увагою до сімейних питань.
Віктор Янукович на президентських виборах 2010 року втілював образ
чоловіка (Анімус) з його діловою хваткою, силою і сміливістю, а ставши
президентом він закріпив за собою образ Царя-мудреця.
Цікавою є зміна архетипових образів Ю. Тимошенко. Коли Юлія
Володимирівна співпрацювала з Віктором Ющенко, вона була то дружиною
на межі розлучення (і втілювала ще й міфологему (архетип) Тіні-руйнівниці),
то покірною дочкою, то турботливою енергійної мамою. Згодом, під час
передвиборчої кампанії, вона остаточно вийшла на архетип МатеріБатьківщини (слоган «Вона працює... Вона – це Україна»).
Аналізуючи вербальний образ, то можна зазначити, що одним з
основних інформаційних приводів для підігрівання інтересу до власної
персони Юлія Володимирівна використовує періодичну зміну зовнішнього
вигляду. Довго експериментуючи над зачісками, вона обирає косу, і не дивно,
адже це стиль Лесі Українки. Завдяки цьому ступінь впізнаваємості
Тимошенко стає вищим, ніж у будь-якого іншого політика або бізнесмена. Як
було зазначено, то на початку політичної діяльності Тимошенко
використовує образ Матері-Батьківщини. Вона щосили позиціонує себе як
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чесного політика, що бореться з корупцією, як людину з простій сім'ї. Згодом
її образи змінюються, то вона «сталева жінка» Маргарет Тетчер або Жанна
Д’Арк. З часом, вона хранителька цінностей. Іноді її навіть називали Леді Ю
(по аналогії з Леді Ді – харизматичною англійською принцесою Діаною). Не
менш важливим є момент звільнення з під арешту на початку 2014 року, адже
це був тріумфальний виступ на Майдані перед тисячами людей. Образ
жінки-мучениці в інвалідному візку з тремтячими руками та зі слізьми в
голосі, викликає жаль. Таким чином, візуальний образ Юлії Володимирівни
являє собою текст, в якому поєднуються різні міфологеми (архетипи). PRфахівці дуже вдало попрацювали над іміджем Тимошенко, адже її впізнають
не тільки на вітчизняній арені, а й за кордоном.
Не менш цікавим є міфологема (архетип) Віталія Кличка. На початку
боксерської кар’єри він позиціонує себе як архетипичний образ Анімуса або
Героя. В казках – це образ Богатиря. Ставши політиком цей архетипичний
образ змінився, тому що в політичній діяльності він уособлює образ Іванадурака («Сила є – розуму не треба!»). Навіть в українському мультсеріалі
«Казкова Русь» його відображають не з кращого боку, адже харизматичний
оратор – це явно не про нього. Особливо, якщо говорити доводиться
експромтом, без підготовки. Це є прикладом поганої PR кампанії, коли не до
кінця попрацювали над образом.
Не менш важливою є програма політичних лідерів, адже вона
побудована за класичними канонами міфологічного мислення, що включає
наступну структуру:
– есхатологічне залякування мас у програмах партій і лідерів;
– пред'явлення масам персоніфікованого «образу ворога» як
пояснювальної моделі труднощів і приводу для зняття відповідальності;
– персоніфікований «образ героя»;
– використання архаїчної символіки (трансформовані образи батька і
матері, образ самості у вигляді образів держави, батьківщини тощо);
– апеляція до минулого як до «золотого віку» [5; 19].
Отже, міфологічна комунікація частіше всього використовується в
прихованому впливі на людську свідомість та поведінку людей з метою
примусити їх діяти всупереч їх власним інтересам. Міфокомунікація має
широке поширення та високу соціальну значимість. В усіх розглянутих
прикладах ми бачимо наскільки вміло використано міф і при такому впливі
«люди виявляються не здатними до заперечення і приймають запропоновану
їм ідею, навіть якщо спочатку вона не відповідала їх переконанням». Якщо
врахувати всі ці аспекти, то під усім цим криється страшніша трагедія
нашого часу [6; 157]. Головним завдання людини навчитися розпізнавати
міфи і прихований вплив.
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РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНОСТЬ: ПРАВОВІ ПИТАННЯ
Розглядаються основні правові питання, щодо рекламної діяльності
сучасної України.
Ключові слова: реклама, порівняльна реклама, маніпуляція суспільною
свідомістю.
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Перехід України від планово-адміністративної до соціально
орієнтованої ринкової економіки викликав істотні зміни у всіх сферах
суспільного життя. В умовах відмови від адміністративно-командної системи
управління економікою, усунення жорсткого централізованого планування,
стимулювання і регулювання діяльності підприємців, зростає роль реклами.
Трансформація до ринкової економіки в Україні привела не тільки до
значного зростання ролі реклами, але одночасно до необхідності її
державно-правового регулювання. Правове регулювання реклами націлене
на запобігання і припинення несумлінної реклами, яка здатна завдати шкоди
як майновим, так і немайновим правам.
Практика показує, що в умовах інтенсивного розвитку правової бази
рекламного бізнесу до учасників рекламного ринку пред'являються
підвищені вимоги в правовій сфері. Відділи реклами підприємств, рекламні
агентства і засоби масової інформації повинні дотримувати не тільки
ключового закону рекламного законодавства - Закону України «Про
рекламу», але і цілого ряду законодавчих і нормативних актів, пов'язаних з
рекламною діяльністю.
Недосконалість Закону України «Про рекламу» створює умови для
ухилення порушників від надання документів, необхідних для розрахунку
штрафних санкцій, від сплати коштів за розміщення реклами, чим
знижуються надходження до державного бюджету України.
Розповсюдження несумлінної реклами та недотримання вимог щодо її
змісту порушують права споживачів на необхідну, достовірну і доступну
інформацію про товари, роботи та послуги і наносять їм матеріальну і
моральну шкоду.
Відсутність коштів на проведення робіт по збиранню доказів, важелів
впливу у наданні необхідних документів, не дає змоги зібрати достатню
кількість доказів для доведення вини сторін по справі, що надає змогу
порушникам Закону ухилятися від відповідальності.
Незадовільний стан дотримання вимог Закону України «Про рекламу»
суб'єктами рекламної діяльності вимагає посилення контролю"державних
контролюючих органів та органів місцевої виконавчої влади у роботі по
виявленню та припиненню порушень Закону.
Нововведенням є поняття «порівняльна реклама». Відносини, які
виникають у зв'язку з порівняльною рекламою, регулюються законодавством
України про захист від недобросовісної конкуренції, але, на жаль, на
сьогодні ці правовідносини врегульовані не в повній мірі. Порівняльна
реклама, з одного боку, може бути досить ефективним, а з іншого - досить
небезпечним інструментом, оскільки вона, як правило, позитивно впливає на
рівень реалізації товарів та послуг суб'єкта, який її використовує, але й може
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негативно вплинути на рівень реалізації товарів та послуг конкурента [5,
с.47].
Всі правопорушення пов'язані з прихованою рекламою знаходяться не
на поверхні, й потребують глибокого аналізу для виявлення відхилень від
норм Закону України «Про рекламу». Однак слід врахувати, що реклама
зачіпає емоційну і чуттєву сторону людського життя і конкретних та чітких
обмежень на цю сферу також досі ще немає в жодному законодавстві.
Отже, національне законодавство забороняє приховану рекламу в будьяких її проявах. Однак стан засилля прихованої реклами в ЗМІ (на
телебаченні, радіо, у пресі), відсутність чіткого визначення поняття
«прихована реклама», недосконале законодавство, що відстає від сучасного
рівня розвитку засобів масової інформації, нерозробленість проблеми в
журналістикознавстві, зумовлюють актуальність порушеної проблеми.
Застосування прихованої реклами як маніпуляція суспільною
свідомістю заборонена законодавством у багатьох демократичних державах.
Однак першість з особливого контролю за рекламною діяльністю слід
віддати Сполученим Штатам Америки.
Рекламне законодавство Сполучених Штатів Америки свою історію
веде з недавніх часів, з прийняттям в 1914 році першого Закону «Про
федеральну торгову комісію». В США існує Федеральна торгова комісія
(РТС) - орган, що відповідає за інтерпретацію реклами, що вводить в оману,
прихованої реклами та правове регулювання недобросовісних методів
конкуренції. В законодавче регулювання реклами включені також інші
федеральні органи США. Нині у США налічується більш як 20 центральних
відомств, до функцій яких належить регулювання реклами. Найважливішими
з цих органів є Федеральна торговельна комісія, Управління з контролю за
якістю продуктів харчування, медикаментів і косметичних засобів, Поштове
відомство, Бюро внутрішніх податків, Федеральна комісія зв'язку та ін.
Законодавство США розглядає рекламу не як реальну пропозицію щодо
продажу, а як заяву про намір продати певний товар чи надати послуги за
зазначеними в рекламі цінами.
В цілому, конструкція Закону України «Про рекламу» відповідає
основним принципам і положенням законів розвинутих країн. Така
відповідність спостерігається в ряді принципово важливих інституцій, таких, приміром, як заборона неналежної і прихованої реклами. Водночас
закони містять і ряд розбіжностей, найбільш важливими з котрих є
визначення термінів «прихована та неналежна реклама», не враховані
важливі етичні норми та принципи, не розкриті вимоги до регулювання
прихованої реклами, не обумовлено формування необхідних контролюючих
органів з питань порушення рекламного законодавства тощо. Це ті
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мінімальні проблеми українського рекламного законодавства, на які варто
звернути пильну увагу.
Висновки. Підсумовуючи вищезазначене можна зробити наступні
висновки.
На нашу думку, варто закріпити в українському законодавстві поняття
«споживача реклами» - як відокремлений суб'єкт від інших суб'єктів
рекламної діяльності, що дасть змогу індивідуальним споживачам та їх
об'єднанням відігравати більш активну роль у правовому регулюванні
рекламної діяльності.
Відносини, які виникають у зв'язку з порівняльною рекламою,
регулюються законодавством України про захист від недобросовісної
конкуренції, але, на жаль, на сьогодні ці правовідносини врегульовані не в
повній мірі. Тому цілком очевидною є необхідність внесення відповідних
змін і доповнень до законів про рекламу та недобросовісну конкуренцію, які
б встановили об'єктивні критерії для регулювання правовідносин, що
виникають у сфері рекламної діяльності.
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КОМУНІКАТИВНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Розглядається комунікативний аудит «персоніфікованої» організації з
деякими атрибутивними рисами як параметрами аналізу та відзначається
можливість сприйняття сформованого комунікативного потоку як
цілісного інформаційно-комунікативного простору.
Ключові слова: комунікативний аудит, інформаційно-комунікативний
простір, інформаційні потоки, структурний аналіз, інформаційне
повідомлення
Перетворення
інформації
в
основний
ресурс
розвитку
постіндустріального суспільства зумовлює високі темпи розвитку
інформаційного ринку. Успішно функціонувати в його умовах зможуть лише
ті інформаційні служби, які зможуть забезпечити конкурентоздатність своїх
продуктів та послуг. Така продукція є інформаційним відображенням
реальної дійсності у цікавому для користувача аспекті, та завжди двояко
спрямована, виступаючи посередником між навколишнім світом і суб’єктом,
що його пізнає. Тобто виникає наступний ланцюжок: знання автора –
інформаційне повідомлення – знання споживача [1, 191].
У практиці інформаційної діяльності для оцінки якості обслуговування
використовуються два критерії: 1-й – релевантність (об’єктивно існуюча
відповідність між змістом інформаційного запиту та, виданою у відповідь на
нього, інформацією) і 2-й – пертинентність (суб’єктивно оцінювана
споживачем відповідність змісту інформації його інтересам). При цьому
відповідність системи інформаційного обслуговування споживачів першому
критерію є обов’язковою, а другому – бажаною, що визначає напрямок
розвитку і вдосконалення цієї системи.
Тому доцільним, на нашу думку, видається продовження дослідження
інформаційно-комунікативного простору організації взагалі та, зокрема,
діяльності інформаційної служби підприємства саме з огляду на результати
комунікативного аудиту [2].
Комунікативний аудит є однією з сучасних форм комплексного
контролю та оцінки окремих аспектів діяльності організації на основі аналізу
особливостей її мовної комунікації. Структурний аналіз змісту та форм
мовного обміну, що використовується в системі документообігу організації, в
ході реалізації PR-акцій, повсякденному спілкуванні та ін. є базовим методом
комунікативного аудиту. Об’єктами досліджень можуть бути елементи
робочого іміджу й репутації організації, що сформувалися в уявленнях
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різних груп громадськості та працівників даної організації.
Таким чином, комунікативний аудит – це процес виявлення й аналізу
зовнішньої та внутрішньої інформації стосовно організації, яка
безпосередньо або неявно характеризує репутацію закладу (фірми, установи
тощо), його образ, що сформувався в уявленнях різних груп громадськості та
персоналу [1, 248].
Вважаючи організацію самовідтворюваною, самореферентною та
операційно-замкнутою системою [3], можемо її описати сукупністю таких
ідентифікаційних ознак і атрибутів, що дозволять сприймати й оцінювати її
як особистість. Атрибутивні риси як особистості, так і колективу, – вміння
налагоджувати стосунки, удосконалювати власний комунікативний стиль,
готовність взяти на себе відповідальність, креативність, здатність до
спостереження й сприйняття, наявність власної життєвої позиції, терпимість,
відкритість – все це можливі параметри аналізу у ході проведення
комунікативного аудиту.
Організація в рамках такого підходу «персоніфікується», а
комунікативний потік, що формується у результаті, сприймається як цілісний
інформаційно-комунікативний простір. Застосовуючи методи його
структурного аналізу, складається уявлення про різні аспекти діяльності
організації, її реальний імідж, назріваючих конфліктах і можливих способах
вирішення. Сукупний аналіз змісту інформаційних потоків діяльності
організації дасть змогу виявити приховані проблеми та потенціал її розвитку
[4].
Професійне застосування методик комунікативного аудиту дозволяє
підвищити ефективність різних організаційних форм управління, виявити
спрямованість колективу на систему дій або систему знань, визначити рівень
особистої та соціальної компетентності.
Проводять комунікативний аудит власне організації та незалежні
експерти. При цьому передбачається максимально повне виявлення й аналіз
змісту текстової, візуальної та аудіальної інформації, що міститься в трьох
інформаційних потоках: зовнішньому, вихідному і внутрішньому.
Значну увагу, на нашу думку, потрібно приділити аналізу форм подачі
матеріалу та використаним засобам сервісного обслуговування сайтів
організацій, зважаючи на стихійність формування мережевого простору
шляхом
індивідуальних/колективних
експериментів
із
сучасними
комунікаційними технологіями.
Етапи проведення комунікативного аудиту:
1-й: відбір зовнішніх матеріалів, що безпосередньо або неявно
присвячені діяльності організації;
2-й: аналіз повідомлень, що розповсюджуються від імені організації;
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3-й: вивчення внутрішньої інформації, призначеної для організаційних
цілей.
На першому етапі аналізуються статті, рекламні матеріали з періодичної
преси, записи радіопередач і зустрічей на телебаченні, повідомлення, що
поширюються через комп'ютерні мережі, матеріали рейтингів тощо.
На другому етапі аналізуються повідомлення, які розповсюджуються
від імені організації: інформація, розміщена на web-сайтах, рекламні
матеріали, іміджеві публікації, доповіді співробітників на різних
конференціях і нарадах, статті в професійній пресі та ін.
На третьому етапі вивчається внутрішня інформація: малотиражні
газети або журнали, що випускаються в організації, окремі організаційнорозпорядчі документи, колективні договори, кодекси честі тощо. Однак, як
правило, аналізом цих матеріалів аудит внутрішньої інформації не
обмежується.
Важливою ланкою в системі оцінок комунікативного середовища є
опитування, тестування співробітників даної організації. Опитування у
формі анонімного або іменного анкетування може виявити абсолютно різні
характеристики досліджуваного об'єкта і суттєво вплинути на результати
дослідження. Переваги використання анонімних форм для комунікативного
аудиту безсумнівні. Однак більш точна оцінка досягається співставленням
результатів анонімного та іменного опитувань. Всю зібрану інформацію
доцільно розміщувати в робочих таблицях, фрагменти аналізованих текстів
приводити в авторських формулюваннях, уникаючи сумнівних імпровізацій,
що іноді виникають у момент передачі основного змісту чужої мови.
Оцінюючи можливості комунікативного аудиту, потрібно зазначити, що
це комплексний засіб оцінки, контролю та управління діяльністю організації,
який дозволяє отримати відповіді на стратегічні питання управління
організацією, узагальнюючі висновки якого можуть використовуватись також
при підготовці щорічних звітів, для організації рекламних та іміджевих акцій
тощо.
Таким чином, методи комунікативного аудиту дозволяють не тільки
підвищувати інформованість керівництва та співробітників організації про
результати діяльності, про ефективність застосування іміджевих технологій,
а й запобігати можливим конфліктним ситуаціям, застосовуючи різні методи
аналізу подій, що сприяє підвищенню авторитету організації й загальної
результативності колективної діяльності .
Підсумовуючи можемо зазначити, перспективним, на нашу думку,
видається подальше дослідження трансформації знакової форми
інформаційного повідомлення саме з огляду на результати комунікативного
аудиту організації.
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Т.А. Волошина, М.Г. Якубовська

ВЕРБАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ РЕКЛАМНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
ЯК ЧИННИК ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ
Авторами було проведено дослідження, у результаті якого було
виявлено, що на стилістичному та композиційному рівнях рекламних
текстів, створених для різних гендерних груп простежується різниця
аналогічна різниці між фактичним та емоційним підходами до створення
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рекламного оголошення. При створенні рекламних текстів треба
враховувати що більшість чоловіків є раціоналістами, а більшість жінок
інтуїтивісти.
Ключові слова: реклама, психологія реклами, гендер, психолінгвістика.
За останні десять років з’явилися дослідження, присвячені соціальній
природі гендера і його зв’язкам з мовними структурами, а також
дослідження, спрямовані на осмислення особливостей чоловічої та жіночої
вербальної поведінки. Деякі дослідники пишуть про новий період розвитку
лінгвістичної гендерології, і перехід від початкового періоду до більш
глибокого теоретичного та методологічного осмислення проблем, висунутих
лінгвістичною гендерологією перед мовознавцями. Зокрема про це зазначає
завідувач першої в Росії лінгвістичної лабораторії гендерних досліджень,
доктор філологічних наук, професор Кириліна Алла Вікторівна [10] у своїх
роботах (включаючи енциклопедичну статтю «Гендерна лінгвістика»).
Взагалі сам термін «гендер» або соціокультурна стать людини існує на
позначення сукупності соціальних очікувань і норм, цінностей і реакцій, які
формують окремі риси особистості.
Гeндeрний пiдxiд є нaдзвичaйно вaжливим при створeннi рeклaмниx
тeкстiв. Eфeктивний вплив нeможливий бeз точного розрaxунку того, нa яку
сaмe aудиторiю будуть впливати тi чи iншi рeклaмнi тeксти. Рeклaмa,
нaписaнa «взaгaлi», бeз урaxувaння соціально-демографічних (передусім
статі і віку), суспільно-психологічних та індивідуально-особистісних ознак
людeй – споживaчiв товaру i рeклaми, без урахування бажань цих
споживачів, їхніх уподобaнь i можливостей – навряд чи будe eфeктивною.
Взaгaлi, нa мовну компeтeнцiю впливaє вeличeзнa кiлькiсть рiзниx фaкторiв,
тому рeклaмнi тeксти склaдaються з урaxувaнням соцiaльного стaну,
профeсiї, вiку, стaтi.
У бaгaтьоx рeклaмниx тeкстax дифeрeнцiaцiя сфeр дiяльностi жiнок i
чоловiкiв прeдстaвлeнa вiдповiдними гeндeрними стeрeотипaми. Рeклaмнi
тeксти, присвячeнi сплaтi подaткiв i сфeрi бiзнeсу, спiввiдносяться з
дiяльнiстю чоловiкiв i бeзпосeрeдньо звeрнeнi до чоловiчої aудиторiї, a
рeклaмнi тeксти, присвячeнi плaнувaнню сiм'ї тa дiтородiння, вкaзують нa тe,
що цe сфeрa дiяльностi жiнок, нeрiдко оцiнюючи її в кaтeгорiяx морaлi
[5,143].
Тaкож у мовi рeклaмниx повiдомлeнь, признaчeниx для жiнок,
нормaтивнi, спeцiaлiзовaнi тeрмiни зустрiчaються вкрaй рiдко, коли бeз ниx
нeможливо обiйтися, тодi як у повiдомлeнняx, признaчeниx для чоловiкiв,
зустрiчaються бiльш грубi вирaзи тa тeрмiнологiчнa лeксикa, особливо якщо
рeклaмa спрямовaнa нa продaж aвтомобiлiв, комп’ютeрної тexнiки aбо
спортивного iнвeнтaря [3,170].
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Для бiльш яскрaвого розкриття рeклaмного тeксту як чинникa
гeндeрниx вiдмiнностeй ми провели дослiджeння, мeтою якого було
виявлeння особливостeй сприйняття рiзниx тeкстiв рeклaмниx повiдомлeнь
чоловiкaми тa жiнкaми тa, зокрeмa, пiдбиття пiдсумкiв щодо вiдмiнностeй у
сприйняттi зaлeжно вiд гeндeрниx особливостeй. Крiм того, мeтою було
проaнaлiзувaти особливостi рeклaмниx тeкстiв, спрямовaниx нa жiночу тa
чоловiчу aудиторiю.
Для провeдeння пeршого eкспeримeнту було створeно фокус-групу з 8
осiб, з ниx четверо чоловіків i чотири жiнки. Вiковий фaктор для нaс нe був
важливий; бралося до увaги тe, що учaсник є сeрeдньостaтистичним
споживaчeм бeз вiдповiдної спeцiaльної освiти у сфeрi рeклaми i, отжe, мaє
стaндaртнe сприйняття рeклaмного тeксту.
Кожному з учaсникiв було зaпропоновaно 4 пiдготовленi зрaзки
друковaної гeндeрно нe мaрковaної рeклaми, тобто рeклaми товaрiв якими
користуються як чоловiки, тaк i жiнки. Ми знaємо, що двi рeклaми взято з
жiночиx журнaлiв, a двi – з чоловiчиx, aлe учaсникaм eкспeримeнту цe знaти
було нe потрiбно, для того, щоб вони могли нeупeрeджeно сприймaти дані
рeклaми.
Пiсля увaжного пeрeгляду зрaзкiв рeклaми учасниками ми провели
опитування учaсників фокус-групи за наступними питаннями:
Питання № 1. Чи привернула Вашу увагу ця реклама?
Питання № 2. На що Ви звернули увагу в даній рекламі в першу чергу?
Питання № 3. З чим у Вас асоціюються кольори в даній рекламі?
Питання № 4. На що Ви звернули увагу в зображенні в даній рекламі?
Питання № 5. Чи уважно Ви вивчили рекламний текст при першому
погляді на рекламу?
Питання № 6. Як Ви оцінюєте текст рекламного повідомлення?
·
Легкосприйнятний
·
Тяжкосприйнятний
·
Об'ємний
·
Незрозумілий
Рeзультaти провeдeного eкспeримeнту узaгaльнeнi в нaступнiй таблиці:
Тaблиця 1
Гeндeрнi особливостi сприйняття реклами
Жiнки
Ознaкa
Чоловiки
Слогaн, exо-фрaзa
Композицiйнi
Логотип, брeнд,
eлeмeнти, якi крaщe цiнa
вiдтворюються
Eмоцiонaльний
Стилiстичний
Рaцiонaльний
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пiдxiд,
що
крaщe
сприймaється
Вiзуaльнa
Тип iнформaцiї,
Тeкстовa
нa який звeртaється
бiльшa увaгa
Тло
Увaгa
при
Фiгурa
(пeрсонaж)
вiзуaльному
(товaр)
сприйняттi
Обрaзнi вислови,
Бaжaний eлeмeнт
Цифровa,
звeрнeння,
в рeклaмi
прaгмaтичнa
прикмeтники вищого,
iнформaцiя
нaйвищого
ступeнiв
порiвнянь
Бaгaто короткиx
Xaрaктeристикa
Тeкст
логiчно
eмоцiйниx фрaз
висловлювання
послiдовний, розбитий
нa мaркeри
Aбрeвiaтури
Труднощi
Aбрeвiaтури
iнозeмною мовою
iнозeмною мовою
Другe дослiджeння полягaло в порiвняльному aнaлiзi зрaзкiв
запропонованої рeклaми тa визнaчeннi зaлeжностi стилiстики тa композицiї
рeклaмного тeксту вiд гeндeрної xaрaктeристики цiльової aудиторiї.
Узaгaльнeнi рeзультaти нaвeдeнi в тaблицi:
Тaблиця 2
Зaгaльний aнaлiз рeклaмниx тeкстiв
Нaймeнувaння критeрiю
Лeгкiсть читaння
1.Зaгaльнa кiлькiсть рeчeнь в
тeкстi рeклaми
2. Зaг. кiлькiсть слiв в тeкстi
3.Сeрeдня кiлькiсть слiв в
рeчeннi
Кiлькiсть склaдниx фрaз
Композицiйнa
оргaнiзaцiя тeксту рeклaми

Рeклaмa для
жінок

Рeклaмa для
чоловiкiв

4-5

7-8

40-50
8

60-70
10

1
aбо
3-4
жодної
Зaголовок,
Слогaн, зaголовок,
пiдзaголовок,
основний тeкст, цiнa,
основний тeкст, логотип
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Логiчнiсть тeксту

exо-фрaзa,
логотип
Бaгaто
нeзaкiнчeниx,
нeповниx тa
пeрeрвaниx
крaпкою речень

Рeчeння цiлiснi i
логiчно зaвeршeнi,
чaсто зустрiчaються
склaднi пiдряднi i
суряднi рeчeння

Розподiл зa видaми
iнформ.:
30%
45-60%
1. Когнiтивнa
35-50%
15-25%
2. Eмоцiйнa
20-35%
15-40%
3. Eстeтичнa
Дeтaлiзaцiя тeксту
Нe
Дeтaлiзовaний
дeтaлiзовaний
Синтaксичний aспeкт зa Короткi
Склaднi
мeтою висловлювaння
пeрeвaжно
розповiднi нeокличнi
окличнi рeчeння, рeчeння
зустрiчaються
зaпитaльнi
речення
У рeзультaтi провeдeного дослiджeння було виявлeно, що нa
стилiстичному тa композицiйному рiвняx рeклaмниx тeкстiв, створeниx для
рiзниx гeндeрниx груп простeжуються як спiльнiсть (структурнi eлeмeнти,
дотримaння прaвил створeння зaголовкiв, aкцeнтувaння увaги нa брeндi тa
нaзвi продукту, нaявнiсть окличниx рeчeнь тощо) тaк i певна рiзниця, якa в
принципi aнaлогiчнa рiзницi мiж фaктичним тa eмоцiйним пiдxодaми до
створeння рeклaмного оголошeння. Особливу увaгу потрiбно звeрнути нa той
фaкт, що чоловiки в пeрeвaжнiй своїй бiльшостi є рaцiонaлiстaми: слiдкують
зa xодом думки, дотримaнням логiчної aргумeнтaцiї, звeртaють увaгу нa
тexнiчнi xaрaктeристики тa цифри, нaвeдeнi у тeкстi, люблять структуровaну
iнформaцiю, зaпaм’ятовують виробникa, a жiнки – iнтуїтивiстaми:
приймaють спонтaннi рiшeння, рeaгують нa всe яскрaвe i оригiнaльнe,
обожнюють «знижки» тa всe «бeзкоштовнe», додaтковe, при цьому нe
порiвнюючи цiни нa aнaлогiчну продукцiю, довiряють рeкомeндaцiям
симпaтичниx їм людeй.
Отжe, при створeннi рeклaми для жiнок вaрто обирaти стилiстичнi тa
композицiйнi прийоми притaмaннi eмоцiйному пiдxоду нaписaння тeксту
рeклaмного повiдомлeння, a для чоловiкiв – прийоми притаманні
фaктичному підходу. Зокрeмa, для жiнок вaрто нaголошувaти нa слогaнi тa
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exо-фрaзi, a тaкож збaгaчувaти тeкст eкспрeсивними словaми тa
мнeмонiчними мовними зaсобaми, тaкими як eпiфорa, aнaфорa, aлiтeрaцiя,
aсонaнс. В чоловiчиx рeклaмax вaрто нaголошувaти нa нaзвi фiрми, товaру,
подaвaти дeтaльнi тexнiчнi xaрaктeристики тa вкaзувaти цiну [9,31].
Крiм того рeклaмнe повiдомлeння для жiночої aудиторiї можe бути
бaгaтознaчнe, з нaтякaми i eмоцiйно зaбaрвлeнe, a для чоловiчої –
повiдомлeння повинно бути як спонукання до дiї, мають містити чiткi тa
логiчнi фaкти.
Гендерний фактор, який враховує природну стать людини та соціальні
«наслідки» приналежності певній статі, є однією з істотних характеристик
особистості людини. Тому не випадково гендерний чинник широко
використовується в рекламі, орієнтованій конкретно на споживача-чоловіка
або споживача-жінку.
Список використaниx джeрeл
1. Про рекламу : Закон України від 03. 07.1996р. №270/96 // Відомості
Верховної Ради України. – 1996. – № 32. – С. 11-24.
2. Aвeрчeнко Л.К. Псиxология рeклaмы [Елeктронний ресурс] / Л.К.
Aвeрчeнко. – М.: ЭКО, 1995. – 370с. – http://evartist.narod.ru/text14/111.htm
3. Aжгиxинa Н.Д. Гeндeрныe стeрeотипы в соврeмeнныx мaсс-мeдиa.
Гeндeрныe исслeдовaния [Тeкст]/ Н.Д. Ажгихина. – 2000. – 273 с.
4. Aлимджaновa Д. Понятиe гeндeрa [Тeкст]/ Д. Aлимджaновa. – М.: МЦГИ,
2002. – 459с.
5. Бaрлeттa М. Кaк покупaют жeнщины: чeм мaркeтинг для жeнщин
отличaeтся от мaркeтингa для мужчин [Тeкст]/М. Барлетта. – М.: Вeршинa,
2004. – 272 с.
6. Бeрн Ш. Гeндeрнaя псиxология [Тeкст]/ Бeрн Ш. – СПб.: ПрaймЄврознaк, 2001. – 533с.
7. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR: Учебное пособие [Тeкст]/ Б.Л.
Борисов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 365с.
8. Волкова А.И. Основы психологии рекламы [Тeкст]/А.И. Волкова. – Ростовна-Дону: Феникс, 2005. – 428с.
9. Горошко
E. И.
Мужчинa
и
жeнщинa (или кaк мы сeбя
видим чeрeз призму гeндeрa) [Тeкст]/ Е.И. Горошко. – М., 1997. – 57 с.
10.Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты [Тeкст]/ А.В. Кирилина.
– М., 1999. – 146с.
11. Шуванов В.И. Психология рекламы [Тeкст]/ В.И. Шуванов. – Ростов-наДону: Феникс, 2005. – 326с.

205

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

Авторами было проведено исследование, в результате которого было
обнаружено, что на стилистическом и композиционном уровнях рекламных
текстов, созданных для различных гендерных групп прослеживается
разница аналогична разнице между фактическим и эмоциональным
подходами к созданию рекламного объявления. При создании рекламных
текстов надо учитывать что большинство мужчин являются
рационалистами, а большинство женщин интуитивисты.
Ключевые
слова:
реклама,
психология
рекламы,
гендер,
психолингвистика.
In this research the authors proves that at stylistic and compositional levels
of advertising texts written for different gender groups, one can trace the
difference similar to that one between the actual and emotional approaches to
creation of advertising information. When writing advertising texts one should
take into account that the majority of men are rationalists while the majority of
women are intuitionists.
Keywords: advertising, psychology of advertising, gender, psycholinguistics.
УДК 659.44

А.Ю. Горчева

КРАУДСОРСИНГ – ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
PR-КОММУНИКАЦИЙ
Краудсорсинг – один из инновационных инструментов PRкоммуникаций. Он влечет за собой новые правила ведения бизнеса,
выстраивание коммуникаций с общественностью. Ресурсы общества –
социальные и профессиональные – получают возможность быть
реализованными более эффективно.
Ключевые слова: краудсорсинг, коммуникации, общественные связи,
инновация
Укрепление гражданского общества влечет за собой возможность
более эффективного использования интеллектуальных ресурсов общества.
Эти ресурсы развития предоставляет маркетинговая коммуникация краудсорсинг. Она дает возможность реализовывать неисчерпаемый
потенциал привлечения людей для решения многих проблем. Краудсорсинг
- передача некоторых производственных или социальных функций
неопределенному кругу лиц. Например, в Интернете появляется
приглашение обсудить некую проблему. В это обсуждение вовлекается
множество специалистов и не только профессионалов. Так создается
информационный пласт о проблеме, выявляется отношение к ней со
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стороны огромного (как правило) количества пользователей. Решение
проблемы становится возможным - оно оценочно проанализировано
добровольцами, втом числе специалистами.
Термин "краудсорсинг" впервые появился в Англии - он придуман
писателем Джеффом Хау и редактором журнала "Wired" Марком Робинсоном
в2006 году. Он возник как противостояние аутсорсингу, при котором
определенные виды деятельности компания передает профессиональным
исполнителям (за договорную плату). Но краудсорсинг - не разновидность
аутсорсинга. Отличия: у краудсорсинга нет юридической договорной
документации, не обязательны денежные выплаты, но тем не менее велика
возможность решить ту или иную техническую, социальную, политическую
проблему. Суть краудсорсинга - привлечение общественности к процессу
оценки и анализа выпускаемой продукции, или решению возникших
технических или технологических проблем в научном или производственном
процессе, для чего используются коммуникации с целевыми аудиториями,
информировании компании о подобном опыте в других субъектах.
Краудсорсинг может быть реализован через объявленные конкурсы,
когда исполнители и заинтересованные лица присылают свои идеи о
способах решения проблем. Разумеется, добровольные участники в этой
ситуации получают дополнительный профессиональный опыт, огромный
материал для изучения и возможность выбрать вариант решения проблемы.
По
сути,
это
полномасштабная
маркетинговая
деятельность
заинтересованных субъектов. Причем - и это важно - общественность,
сообщая свое мнение и анализируя проблему, не обязательно рассчитывает
на
денежное
вознаграждение.
Они
поступают
как
граждане
демократического государства, в котором происходит динамика
коммуникационных изменений.
Главная мысль Д. Хау о том, что общественный труд может оказаться
куда более эффективным, чем труд только корпоративный. Главный аргумент
автора: лучше всего работу выполнит тот, кто хочет и может ее выполнить.
Главная причина появления краудсорсинга - глобализация, характеристика
общества как информационного, использование коммуникационных
технологий, который прежде не существовало. Имеется в виду появление
Интернета - одного из великих достижений человечества. Он помогает
стирать границы для более открытого общения пользователей, помогает
совместно решать очень многие проблемы.
Главная функция краудсорсинга - открытая и постоянная сеть
информационных связей по всей стране и за ее пределами. Этот
коммуникационный обмен приобретает глобальный характер и эффективно
влияет на улучшение работы многих предприятий. Эта информация
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свободно распространяется по нескольким адресам: к гражданскому
обществу от субъекта отправления (властные структуры, бизнес-компании,
политические организации) и обратно. Эти коммуникации не только
формируют информационно-коммуникативные потоки, но и ставят
проблемные организации перед необходимостью корректировать свой курс,
найти и реализовывать идеи решения проблем, опираясь на мнение людей и
их предложения.
Но самое главное предназначение краудсорсинга - коммуникативноинформационные потоки от граждан к субъектам управления. Общественное
мнение граждан и специалистов, предлагающих тот или иной способ
решения проблем, дает похожесть на функции обратной связи, а, с другой
стороны, дает возможность проблемным субъектам не только узнать мнение
людей о их деятельности, но и ставят их перед необходимостью либо
корректировать свой производственный курссогласно выраженному запросу
общества, либо полностью его изменить. Конечно, информационный поток в
рамках краудсорсинга должен быть свободной коммуникацией, ведущей к
более эффективному результату, потому что выраженное мнение
большинства пользователей опирается на профессиональный анализ
специалистов, сделавших свою работу, как правило, на безвозмездной
основе. В этом мнении нет цензуры, давления на выражение своего
предложения - и это отражается, в частности, в журналистских текстах,
оповещающих читателей о краудсорсинге.
Наибольшее влияние краудсорсинговых коммуникаций проявляется и
через СМИ, и через Интернет: если появляется высококачественный сайт, то
каждый пользователь может свободно размещать свое мнение. Итак,
краудсорсинг - это мобилизация интеллектуальных ресурсов общества для
решения серьезных задач, стоящих перед государством, бизнесом,
политикой. Он эффективен в социальной сфере (например, сбор средств для
строительства детсада или ремонта дорог), в политической (например,
Навальный собирает информацию о депутатах, скрывающих свою
собственность) и т.д. Краудсорсинг эффективен тогда, когда необходимо
голосование по какому-то важному вопросу (например, место для платной
стоянки автомобилей), когда есть объективная необходимость в создании
контента (например, армия пользователей создала Википедию), когда
возникает острая необходимость решить те или иные научные проблемы. Во
всех этих направлениях важны маркетинговые исследования, которые и
основывают появление определенных краудсорсинговых технологий и
помогают выбрать способы решения проблем.
Отцом-основателем краудсорсинга в России считается А.Ослон,
российский социолог, президент фонда "Общественное мнение". В июне
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2008 года А.Ослон и С. Корелов, председатель совета Лиги независимых
экспертов в области информационных технологий, приняли решение создать
проект Witology, который и предложил услуги для решения сложных бизнесзадач с использованием краудсорсинга. Также было введено несколько
краудсорсинговых проектов, обнародована технология участия в их решении.
Первый краудсорсинговый проект назывался "Совершенствование схемы
работы онлайн-агента для группы Ренессанс Страхование". Коммерческая
задача была полностью решена - в проекте приняли участие около 300
участников из 17 городов России.
Еще пример. Сбербанк с августа 2012 года активно использует эту
технологию: здесь открыт доступ к мнению пользователей, изучаются все
поступившие предложения по улучшению работы банка. Многое изменяется
в Сбербанке. В отчете о корпоративной ответственности Сбербанк
подчеркивает роль краудсорсинга как метод ценной связи с клиентами,
экспертами и просто с социально активными людьми. Также интересна и
полезна работа сайта «Яндекс-Пробки». Здесь можно увидеть в любое время
суток загруженность дорог и, что интересно, большая часть информации о
дорожных происшествиях сообщается добровольцами по собственному
телефону. В октябре 2013 года в Москве состоялась шестая ежегодная
"Неделя Российского Интернета", в рамках которой обсуждались наиболее
актуальные тренды и технологии Рунета. Интерактивная дискуссия «Толпа
работает или толпа отдыхает. Краудсорсинг в России» вызвала большой
интерес участников конференции. Модераторы дискуссии – президент
компании WitologyА.Малюков и вице-президент по маркетинговым
коммуникациям Т. Голубовская. С их участием были обсуждены способы
применения краудсорсинга, а также прогнозы рынка краудсорсинговых
коммуникаций в России.
В этом же месяце состоялась конференция, специально посвященная
теме краудсорсинга. Докладчики: А. Ослон (фонд "Общественное мнение"),
Т.Свидунович (Сбербанк России), А.Северина (благотворительный фонд
"Галчонок"), Ф.Краснов (фонд "Сколково") и др. рассматривали
краудсорсинг как эффективный инструмент корпоративного управления и
как серьезное коммуникативное явление. То есть мы видим, что
краудсорсинг стал настолько важным инструментом PR- деятельности, что
он требует обсуждения технологий, способов применения и т.д.
Нельзя упустить и такую часть краудсорсинга, как краудфандинг. Речь
идет о привлечении финансирования от большого количества людей нового
запуска продукции или товара. Это коллективное финансирование проектов,
которые оплачивают его будущие потребители. Например, архитектор
В.Злоказов, автор блога "Живые улицы", собрал деньги для реализации своей
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идеи - создать более удобные места в городе для отдыха жителей.
Также население собирает средства для многих социальных проектов.
Эффективность этих акций высока только тогда, когда есть не только
предлагаемые инновационные технологии, но и информационная поддержка
со стороны средств массовой информации и Интернета. Также существует и
подтип краудсорсинга - краудинвестинг. Здесь ключевую роль играет
финансовое вознаграждение для инвесторов, вкладывающих деньги в проект
с момента его разработки и которые в будущем могут получить процент от
прибыли. По этой технологии работает сайт innobos.ru. Таким образом, мы
можем утверждать, что в России очень серьезное отношение к
краудсорсингу, который, по мнению специалистов, эффективен и имеет
большое будущее для дальнейшего развития.
Правительство Москвы запустило специальный краудсорсинг- проект «Наш
город». Главное в проекте – услышать все предложения москвичей, сделать
их общение с госорганами максимально комфортным. Например,
запущенный ресурс «Мой офис госуслуг» рассчитан на получение от
москвичей предложений, идей, которые позволят упростить получение
государственных
услуг
в
мегаполисе.
Был
открыт
сайт
www.crowd.mos.ru/mfc, на котором идет масштабная дискуссия. Авторы
проекта предполагают, что эти коммуникации преобразуются в детально
проработанные услуги.
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Краудсорсінг - один з інноваційних інструментів PR-комунікацій. Він
спричиняє нові правила ведення бізнесу, вибудовування комунікацій із
громадськістю. Ресурси суспільства - соціальні і професійні - одержують
можливість бути реалізованими більш ефективно.
Ключові слова: краудсорсинг, комунікації, звязки з громадськістю
інновація
Crowdsoursing is one of the innovative instruments of PR-communications.
210

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

In brings forth new rules of business behavior, new interrelatioships with public
sector. Societal resourses - communal and professional - are realized more
effectively.
Keywords: crowdsourcing, communications, public relations, innovation.
УДК 316.77

Д.А. Довбенко
РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ФОРМИРОВАНИИ
СТИЛЯ ЖИЗНИ МОЛОДЁЖИ

Статья раскрывает проблему влияния рекламы на молодёжь.
Особенное внимание уделяется факторам формирования стиля жизни
молодого поколения.
Ключевые слова: стиль жизни, молодежь, слоганы, образ жизни,
гедонизм.
Ритм жизни ускорился, и молодежь не отстает. С ранних лет молодые
люди работают, чтобы купить всё необходимое: средства связи, велосипеды,
одежду и даже машины. Тенденции моды диктует реклама. Ситилайты,
рекламные ролики и флайеры, баннеры в интернете и прочие средства
рекламы демонстрируют молодому потребителю не сам товар, а тот образ
жизни, который он купит вместе с товаром.
Насыщенность
жизни
современного
человека
рекламными
сообщениями очевидна. Ни одно культурное событие, открытие магазина,
выпуск новой линии продукции не смогут обойтись без информирования
потенциальных потребителей.
Реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни, сопровождая нас как
в транспорте, так и в сети Интернет. Современному человеку сложно
представить жизнь без рекламы. В свою очередь, она влияет на способ жизни
социальных групп, навязывая потребителям систему ценностей, стереотипы
поведения.
Народная мудрость гласит: «С кем подружился – от того и научился». И
это актуально в сегодняшних реалиях, ведь рекламные образы формируют
мировоззрение и стиль жизни. Молодое поколение получает представление
об окружающем мире, о принципах построения жизни, затем, в ходе
социального опыта личность полностью формируется. Глянцевые образы
хорошо запоминаются и становятся примером для подражания. [3, 167]
Молодежь – социальная группа, которая быстро воспринимает и
усваивает новую информацию, часто без критического осмысления.
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Молодые люди очень любознательны, они хотят быть модными и
востребованными. Чаще всего они отзываются на красочную и яркую
картинку, которая привлекает внимание и выделяется из общей массы
рекламной информации.
Было проведено анкетирование для выявления степени влияния
рекламы на молодую аудиторию. В анкетировании принимало участие 140
человек (молодые люди от 16-22 лет). Исследование показало, что основным
источником рекламной информации является телевидение, на втором месте
оказался интернет. Примечательно, что именно интернет был указан как
самый надежный источник рекламной информации. Связано это с высоким
уровнем доверия к интернету и возможностью мобильно просмотреть
отзывы о товаре. Около 78% молодежи считает, что реклама информирует о
модных товарах и услугах; 74% опрошенных хотя бы раз в жизни покупали
рекламируемый товар (лидирует ответ «техника», «косметика»). Около 80%
респондентов запоминали рекламные слоганы, и могли воспроизвести их во
время проведения анкетирования.
По результатам анкетирования, можно утверждать о сильном
воздействии рекламы на молодёжь и её самовыражение. Телевидение попрежнему занимает лидирующие позиции по степени популярности среди
источников рекламной информации. Стоит отметить, что конкуренцию
телевидению составляет интернет. С возрастанием материальных благ в
обществе возрастает уровень информатизации и компьютеризации. Всё чаще
молодежь получает рекламную информацию из интернета, это связано
активным развитием технологий и ускорением ритма жизни.
Реклама является источником жизненных ориентаций молодежи, она
призвана выполнять не только информационно-коммерческую, но и
моральную, эстетическую функции, которые, в свою очередь, ориентируют
молодежь на истинные нравственные ценности и поведение.
Цель рекламы заключается в создании потребности и предоставлении
возможностей её удовлетворения. По данным исследовательской компании
"Teenage Research International", занимающейся проблемами воздействия
рекламы на молодежь, средний объем еженедельных трат молодых людей в
США на покупки, инспирированные рекламой, составляет 116 долл. в
неделю.
Опираясь на исследования Сафаряна А.В. можно выделить следующие
группы молодежи по стилям жизни:
Первая группа ориентирована на деловую карьеру, успех и здоровый
образ жизни. Представители этой группы не сентиментальны, сфера чувств
не
развита.
Личные
качества
характеризуются
собранностью,
целеустремлённостью. Ценят хорошую пищу и одежду, любят хорошо
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выглядеть. Деньги рассматривают как сверхцель существования.
Пример рекламных слоганов для этой целевой аудитории:
«Volkswagen. Представительский автомобиль для тех, кто не нуждается
в представлениях»
«Назол. Держи простуду под контролем»
Вторая группа ориентирована на гедонизм. Характерен и для юношей и
для девушек, огромное внимание уделяют себе, любят развлечения. Личные
качества: узкий кругозор, «смех без причины», эгоизм. Среди таких людей
можно встретить «тусовщиков», они предпочитают прогулки, общение с
друзьями, сплетни и обсуждения.
Пример слоганов:
«Сок "Тонус".Витамины в твоём активе»
«Bounty. Райское наслаждение»
Третья группа ориентирована на образованность и творчество. Такие
люди эмоционально ранимы, зависят от чужого мнения. Личные качества:
амбициозность и эрудированность. Они любят учиться и учить, ценят
хорошую литературу и кино, а телевидение для них выступает в роли
источника новой информации.
Пример слоганов:
«Prime. Означает лучший»
«Max Factor. Советуют профессионалы»
Четвертая группа ориентирована на экстрим. Чаще всего встречается
среди юношей, стремящихся к личным достижениям. Любят всевозможные
испытания «на прочность», так как они нуждаются в адреналине. Получая
все это, они ощущают “вкус жизни” и чувствуют себя счастливыми. [5, 16]
Пример слоганов:
« Sprite, жажда подскажет»
«Snickers. Умножь энергию!»
Одной из функций рекламы, не входящей в коммерческое поле,
является пропаганда стиля жизни. Реклама предлагает готовые образцы
поведения со своими нормами и ценностями. Для различных стилей жизни
характерны определённые признаки: макияж, одежда, внешний вид,
характеристики мобильных телефонов, жизненные приоритеты. Именно эти
признаки меняются под влиянием рекламы.
Реклама держат нас в курсе новинок, помогает не отставать от времени
и получать большие возможности для комфортной жизни, она
распространяет стиль жизни, характеризующийся гедонизмом или
экстремизмом. Рекламодатели призывают к расслаблению, они показывают,
как нужно наслаждаться жизнью. Гедонизм всё чаще сопряжен со здоровым
образом жизни. Стал повышаться престиж активного отдыха. Успешность
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стала нераздельна со здоровьем.
Таким образом, рекламе отведена важная роль - направлять
человеческую личность в своём развитии. Но на пути к этому у человечества
должно сформироваться культурное самосознание, ведь именно оно
помогает современному человеку взаимодействовать с окружающей средой.
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The article exposes the theme of influence of advertisement on young people.
The special attention is spared to the factors of forming of lifestyle of the young
generation.
Keywords: lifestyle, young people, slogans, way of life, hedonism.
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РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
Раскрыты особенности функционирования интернет-рекламы,
проанализированы самые распространенные виды рекламы в социальных
сетях и предложена их сравнительная характеристика. Кроме того,
автором установлены основные преимущества и недостатки размещения
рекламы в социальных сетях.
Ключевые
слова:
интернет-реклама,
социальные
сети,
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таргетирование, баннерная реклама, контекстная реклама, скрытая
реклама.
В современных условиях уже довольно сложно представить себе
развитие общества без использования такого блага цивилизации, как
Интернет. Грамотно подобранные ресурсы выполняют очень важную роль в
том или ином виде бизнеса [4, 7]. Знающие предприниматели и руководители
компаний осознают, что без освоения просторов всемирной паутины
практически невозможно добиться хороших результатов. Реклама в
Интернете сегодня признана одним их самых прогрессивных, самых
комфортных в использовании и наиболее эффективных видов продвижения
товаров и услуг. По данным Научно-информационный центр статистических
исследований (г. Киев), объем украинского рынка рекламы в средствах ее
распространения в 2013 г. составил почти 300 млнгрн., что на 13% больше,
чем в предыдущем году [5, 16]. Интернет вышел на вторую позицию по
объему рекламы, при этом в 2011 г. он занимал третье место после
телевидения и печатных СМИ (рис. 1). По темпам прироста интернетреклама остается самым динамично развивающимся сегментом рынка, так
как за 2012 год его прирост в развитии составил +35%, против +9%
телевидения и +2% печатных СМИ.

Рис. 1. Место интернет-рекламы в общей структуре украинского рынка
в 2013 году

Быстрый рост интернет-рекламы предопределяется активизацией
деятельности
рекламных
агентств,
дизайн-студий
и
компаний,
предоставляющих услуги хостинга. Их деятельность постоянно расширяется
и трансформируется, что приносит новые черты в интернет-рекламу [1]. Как
показал анализ, современная интернет-реклама имеет следующие
особенности:
1) отсутствие одностороннего видения товара либо услуги
(графические, звуковые, текстовые, видеовозможности плюс гиперссылочная
составляющая позволяют наиболее полно представить информацию
потенциальному клиенту и в случае заинтересованности дальнейшее
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самостоятельное ознакомление, что в свою очередь благотворно сказывается
на продвижении товара);
2) возможности варьировать воздействие на количество пользователей
от конкретного человека до всего интернет-сообщества;
3) оперативность, полнота и наглядность в подведении итогов
рекламной компании;
4) реальность возможностей активного воздействия на потенциального
клиента в результате применения информационных технологий,
предоставляемых Интернетом;
5) высокая повторяемость и насыщенность рекламных материалов: в
поле зрения активного пользователя в течение часа оказывается в несколько
раз больший объем рекламы, чем у читателя СМИ или телезрителя.
С ростом желания контактировать посредством телекоммуникационных
связей огромную популярность приобретают социальные сети, которые
явились продуктом, удовлетворяющим потребность людей общаться в
неформальной обстановке. Посетители охотно вступают в группы не только
для обмена личными сообщениями, но и для ведения общих дел, обмена
опытом, размещения публикаций тематических материалов, научных статей
и пр. В Интернете социальные сети объединяют пользователей по интересам,
увлечениям, формируются тематические группы по профессиональным
интересам.
Особенности рекламирования в социальных сетях обусловлены, с
одной стороны, спецификой сетей как совершенно особенной сферы
общения между интернетпользователями, а с другой – неординарным
характером самого процесса рекламирования и предмета рекламы, так как
это не только товары и услуги, но и музыка, идеи и т.д. К ним применяется
термин «продвижение» [3, 258].
На украинском рынке социальных сетей лидируют российские
социальные сети. Мировой гигант Facebook, который имеет колоссальную
аудиторию, составляющую более чем один миллиард человек, занимает в
Украине лишь четвертое место по популярности, однако его доля постоянно
растет. По состоянию на 2013 год наиболее значимыми и популярными с
точки зрения интереса для рекламодателей Украины являются следующие
социальные сети: 1) «В Контакте» – ежемесячная посещаемость 29,143
миллиона человек; 2) «Одноклассники» – 25,265 миллиона человек; 3) «Мой
Мир@Mail.Ru» – 22,831 миллиона человек; 4) Facebook – 15,404 миллиона
человек [6, 65].
Среди крупных социальных сетей выделяют также: YouTube, Yahoo,
Twitter и др. В качестве деловых сетей, в которых осуществляется поиск
партнеров, работы и происходит взаимодействие в бизнесе, являются сети
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LinkedIn и Friendster [7, 64]. Основным инструментом продвижения товара
посредством социальных сетей является интернет-реклама. Уникальность ее
в данной среде состоит в том, что она обладает высокой степенью доверия.
Участники общения, находясь в неформальной дружественной обстановке, в
значительной степени готовы к восприятию информации, в том числе
рекламного содержания. Кроме того, любые сведения, полученные «из уст в
уста» от собеседников в социальной сети, производят большее впечатление,
чем безличная традиционная реклама.
Существуют следующие факторы успеха рекламы в социальных сетях:
- четкое понимание задач рекламы, её возможностей;
- определение рекламодателем целевой аудитории с высокой степенью
адресности;
- правильный выбор методов подачи рекламы;
- искренность и доверительность всех, кто участвует в процессе
рекламирования в социальных сетях;
- избегание открытой рекламы (информация размещаемая в сети,
должна носить «завуалированный» характер) [2, 45].
Наиболее распространенными типами продвижения товаров, услуг и
проектов в социальных сетях выступают:
1. Баннерная реклама. Такой вид рекламы дает наибольший эффект,
когда необходима раскрутка того или иного товара, услуги или проекта. Она
создает имидж, привлекает взгляд и вырабатывает узнавание у аудитории. В
то же время пользователь вряд ли станет целенаправленно искать баннер в
сети, тогда как контекстная реклама может находиться по ключевым словам,
набираемым пользователем в поисковике.
Баннеры – графическое изображение определенного формата. Баннер
может быть статичным или анимированным. Баннеры могут изготавливаться
с применением различных технологий, но в единую группу их определяют
по неизменности размера в ходе демонстрации и статичность
местоположения на странице.
Reach-media баннеры – тип рекламных носителей, в которых может
использоваться видео, звук, интерактивные элементы. Они могут быть
эффективны для работы с аудиторией уже на стороне рекламной площадки –
пользователь непосредственно на носителе может подписаться на рассылку,
заполнить анкету или поучаствовать в лотерее. В него может быть встроен
калькулятор для рассчета стоимости автомобиля или страхового полиса.
Когда рекламодатель размещает баннерную рекламу, он платит не за
количество кликов (когда пользователь нажимает на баннер и оказывается на
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странице рекламодателя), а за количество показов. При этом пользователь
спокойно может проигнорировать яркий и красивый баннер. Этим баннерная
реклама схожа с традиционной рекламой в печати и на телевидении. Однако
визуальный образ, особенно при частом мелькании все же обращает на себя
внимание, и даже если пользователь в данный момент не воспользуется
моментом и не приобретет товар или услугу, то, как минимум, запомнит. И
тогда уже в реальной жизни с большей вероятностью обратит внимание на
продукцию компании.
2. Контекстная реклама. Контекстная реклама нацелена на продажи.
Размещается главным образом на поисковых системах («Яndex», «Rambler»,
«Google») и информационных сайтах. После того как пользователь набирает
определенные слова или словосочетания, на странице с результатами поиска
вместе со ссылками на сайты появляется и текстовое сообщение, кликнув по
которому пользователь попадает на страницу рекламодателя. Особенность
контекстной рекламы – посетители, пришедшие на сайт, заинтересованы в
приобретении рекламируемых товаров и услуг или получении информации
по данному коммерческому предложению (они ведь ввели в строке поиска
наименование товара или услуги). К тому же реклама показывается
посетителям только тех регионов, которые рекламодатель рассматривает как
рынок сбыта. Также высокая оперативность вызывает доверие – рекламную
кампанию можно начать и закончить в любой момент, в содержании и в
ключевых словах для рекламных объявлений можно вносить коррективы уже
в процессе ведения кампании. Контекстная реклама – менее привлекательна
по отношению к баннерной, но обладает одним преимуществом – она не
блокируется пользователем сети Интернет. Она выглядит как текстовый
блок, имеющий гиперссылку на сайт рекламодателя.
3. Скрытая реклама. Подобный маркетинговый прием является
особенностью социальных сетей. Это может быть обусловлено спецификой
организации общения в социальных сетях. Во-первых, посетители подобных
сайтов нацелены на свободное общение и имеют дружественный настрой. В
таком состоянии люди открыты для восприятия любого вида информации.
Во-вторых, социальные сайты создают некую иллюзию единства для своих
посетителей. Каждый пользователь ощущает себя среди друзей, людей со
схожими интересами, привычками, проблемами. Естественно, в такой
обстановке любая информация расценивается не как прямая реклама, а как
дружеский совет.
Сравнение баннерной и контекстной рекламы в Интернете по основным
признакам представлено в табл. 1.
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Таблица 1
Сравнение баннерной и контекстной рекламы в Интернете
по основным признакам
Вид рекламы
Отличия

Баннерная

Контекстная

Применение

для привлечения
конкретных продаж

для увеличения
узнаваемости бренда или
компании;для привлечения
покупателей и
потенциальных клиентов

Оформление

графическое
объявление о
изображение рекламного
предоставлении
характера, способное
возможности приобрести
содержать анимированные товары или услуги
элементы с гиперссылкой на
сайт

Преимущества

низкая конкуренция;
практически не
на пространстве баннера нет оказывает негативного псиникаких отвлекающих
хологического влияния на
внимание конструкций
посетителя ресурса;
реклама воспринимается
адекватно

Недостатки

высокий уровень
высокая конкуренция
раздражающего воздействия рекламодателей в борьбе за
целевую аудиторию;
низкая при-влекательность
для целевой аудитории

Итак, баннерная реклама подходит для повышения узнаваемости
бренда или компании. Продажи товаров или услуг при помощи этого вида
рекламы пользуются большим успехом, по сравнению с контекстной
рекламой, которая представляет особый интерес для тех рекламодате-лей,
которые стремятся в ходе рекламной кампании достичь не повышение
рейтинга и улучше-ния имиджа фирмы, а конкретных продаж. Реклама в
социальных сетях обладает рядом уникальных преимуществ.Предже всего
это
возможность
демонстрации
информации
непосредственно
заинтересованной целевой аудитории – таргетинг. (от англ. target – цель) –
механизм, позволяющий выделить из всей аудитории ту часть, которая
удовлетворяет заданным критериям, и показать рекламу именно ей, что ведет
к повышению эффективности рекламного сообщения» [4, 113].
Таргетирование рекламы строится на таких принципах:
- географическом (позволяет показывать рекламу только пользователям
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из определенного географического региона);
- временном (позволяет показывать рекламное объявление только в
указанные часы и дни недели);
- Тематическом (осуществляет показ рекламы на площадках, имеющих
специфическую тематику (например: страхование, строительство, финансы,
погода и т.п.). Как правило, такими площадками являются web-страницы
каталога. Тематический таргетинг обеспечивает качественное покрытие
аудитории, заинтересованной в определенной теме.
Кроме того, в соцсетях можно работать с группами пользователей,
объединенных по таким параметрам, как тема, возраст, география, пол,
социальное положение (студент, место работы).
Причинами, сдерживающими эффективное продвижение товаров, услуг,
проектов в социальных сетях, являются следующие:
- отсутствуют правила работы владельцев брендов в социальных сетях,
вследствие чего нередко рекламные кампании далеки от совершенства не
только содержательно, но и по форме, бывают навязчивыми и лживыми;
- нет достаточного объема наработанного позитивного опыта
продвижения товаров, услуг, общественных проектов в социальных сетях,
соответствующей культуры ведения специально подготовленных дискуссий,
квалифицированно представленных просмотров и т.д.;
- высок риск вкладывания компаниями средств, предназначенных для
рекламы, по существу, в другие компании. Так, никто не гарантирует, что с
помощью контента конкретного рекламодателя другая компания не создаст
для себя «информационный капитал» без каких-либо усилий.
Таким образом, в настоящее время существует общая тенденция
усиления роли интернет-рекламы на рекламном рынке Украины и мира, что
несомненно, расширяет возможности продвижения в социальных сетях
разнообразных продуктов, услуг и проектов. Социальные сети, являясь
малозатратным видом рекламы, могут принимать различные формы: от
традиционных рекламных баннеров до хорошо спланированных скрытых
рекламных компаний, что дает возможность рекламодателю выбрать
наиболее для него удобный вариант.
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Л.В. Прокопович

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАРОДИЯ В ДИСКУРСЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Литературная пародия, рассматриваемая как форма творческой
дискуссии, как вид художественной критики, является эффективным и
плодотворным способом коммуникации между писателями или поэтами. Не
менее активным участником данной художественной коммуникации должен
являться и читатель. Однако в последнее время наблюдаются определённые
трудности в актуализации произведений этого жанра. Это приводит к
поиску новых форм взаимодействия, позволяющих пародии оставаться
действенным средством социокультурной коммуникации.
Ключевые слова: литературная пародия, жанр, критика, творческая
дискуссия, социокультурная коммуникация, художественная коммуникация,
массовый читатель.
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Введение. В условиях современного социокультурного пространства
наблюдается существенное усложнение взаимодействий внутри системы
художественных коммуникаций.
Если под художественными коммуникациями понимать “систему
взаимодействия между художником, произведением искусства, корпусом
критики, различными художественными институциями и, главное —
реципиентами, воспринимающими искусство” [1, 70], то проследить
усложнение этих взаимодействий можно на примере литературных пародий
и их оформления в печатных изданиях.
Анализ последних исследований и публикаций. Литературная
пародия, рассматриваемая как форма творческой дискуссии, как вид
художественной критики, является весьма эффективным и плодотворным
способом коммуникации между писателями или поэтами [2, 112 — 113].
Однако, если всё же говорить о системе художественной культуры, то не
менее активным участником этих коммуникаций должен быть и читатель.
Ведь пародия, какие бы цели она не преследовала и какие бы формы не
принимала, в конечном итоге является художественным произведением,
предназначенным для широкого круга читателей.
Но насколько активными участниками данной художественной
коммуникации являются современные читатели? Насколько полно и верно
им удаётся прочитать литературную пародию именно как пародию, а так же
актуализировать её как культурный текст с определённой смысловой
кодировкой?
Изложение основного материала. Литературная пародия — это, как
правило, самостоятельное произведение: рассказ, повесть, стихотворение,
сценка и т.п. И в ней же неявно присутствует и другой текст — тот, который,
собственно, и стал объектом пародии. Обнаружить этот другой текст —
второй план пародии — бывает весьма затруднительно. Но именно это и
составляет суть пародии: читатель должен всё время соотносить оба текста.
Если такого соотнесения нет, то пародию можно принять просто за смешной,
а порой нелепый или даже беспомощный рассказ.
Например, пародия на творчество И. Анненского [3] выглядит довольно
простеньким, незамысловатым стихотвореньицем, в котором автор
демонстрирует узость колористического восприятия мира (“Это не поэзия”,
— вынес вердикт один из критиков):
С соблазном пурпура
Пурпурные рассветы,
Пурпурные закаты…
Пурпурные штиблеты,
Пурпурные заплаты…
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Пурпурный цвет опять
Пурпурит мне зрачки…
Может, стóит снять
Пурпурные очки?

Чтобы это стихотворение воспринималось не просто как шуточное (или
претендующее на таковое), а как пародия, его необходимо соотнести со
множеством (!) стихотворных строк Иннокентия Анненского, среди которых:
Облака плывут так низко,
Но в тумане всё нежней
Пламя пурпурного диска
Без лучей и без теней.
*
Раззолочённые, но чахлые сады
С соблазном пурпура на медленных недугах…
*
Как тускло пурпурное пламя,
Как мертвы жёлтые утра!
*
И дети бледные Сомненья и Тревоги
Идут к нему принять пурпуровые тоги

и многие другие [4]. Тогда нарочитая цветовая однобокость пародии из
откровенной слабости превращается в острый стилистический акцент на
характерной черте пародируемых текстов. Да и сознательное упрощение
образного ряда тоже вполне соответствует жанровым признакам пародии.
Восприятие пародии может затрудняться и в случае, когда объектом
пародии является творчество не какого-то конкретного автора, а нескольких
авторов. Так, в повести “Скатерть-самобранка” [5, 99 — 121] пародируется
не только рассказ Роберта Шекли “Необходимая вещь” [6, 338 — 346], но и
произведения других фантастов-футуристов. Такие пародии — не редкость, и
лишний раз доказывают, что этот жанр, как и вся литература, тяготеет к
обобщению. А это не только полезно с точки зрения критики, поскольку
позволяет выявлять тенденции и “моду” в литературе, но и существенно
расширяет круг социокультурной коммуникации, вовлекая в него
дополнительных участников.
Впрочем, даже в том случае, когда количество пародируемых объектов
ограничено одним произведением, незнание этого объекта может
заблокировать восприятие пародии именно как пародии.
Наглядный пример — знаменитое двустишие Михаила Векслера [7]:
Войдёт ли в горящую избу
Рахиль Исааковна Гинзбург?
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Сама по себе постановка такого вопроса кажется весьма странной и
неоправданно жестокой. Первый план этого текста можно (с некоторой
натяжкой) отнести к чёрному юмору. А его название — “Славянофильский
вопрос” — вообще уводит читателя в другую сферу человеческих
взаимоотношений. И лишь при сопоставлении его со стихотворением
Н. Некрасова “Есть женщины в русских селеньях” [8] обнаруживается его
пародийный характер:
…В игре её конный не словит,
В беде — не сробеет, — спасёт;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт!..

Впрочем, о пародиях, написанных на это стихотворение, следует
говорить отдельно. Их огромное количество (только по запросу в Google их
обнаруживается не менее полусотни) свидетельствует об особом месте в
литературе и самого стихотворения, и пародий на него. А в дискурсе
социокультурной коммуникации их можно рассматривать и как
определённого рода феномен.
Приведённые примеры доказывают, что для восприятия пародии
требуется предварительное знание. Иначе второй план пародии не будет
прочтён, и, следовательно, читатель не выйдет и на третий план —
сопоставление первого и второго планов.
Причём относится это не только к пародиям, выступающим в качестве
самостоятельных произведений, но и к пародиям, вписанным в тексты в виде
аллюзий.
Например, когда Н.В. Гоголь в “Повести о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем” сообщает, что голова Ивана Ивановича
напоминает редьку хвостом вниз, а голова Ивана Никифоровича — редьку
хвостом вверх [9, 301], то большинством читателей это воспринимается
всего лишь как забавные штрихи к портретам миргородских помещиков. И
только те читатели, кто знаком с трудами Плутарха, и знает его манеру
рассказывать сразу о двух исторических личностях, сравнивая их и
противопоставляя, способны уловить в повести Гоголя пародийные нотки.
Результаты. Всё это указывает на то, что литературная пародия
выступает не просто как жанр комический, но и интеллектуальный. Именно
поэтому пародии, даже самые весёлые, читать трудно: здесь нужна
определённая эрудиция, культура.
Можно приводить ещё много примеров, и все они будут указывать на те
или иные трудности, связанные с выходом на третий план пародии. Однако
необходимо отметить, что в последнее время эти трудности заметно
усугубились. Причины известны и давно в социокультурном дискурсе
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обсуждаются: во-первых, массовый читатель становится всё менее
массовым, и, во-вторых, читатель, который всё ещё остаётся таковым,
физически не в состоянии охватить весь объём существующей и
лавинообразно появляющейся на свет литературы. Поэтому читатель,
сталкивающийся с очередной новой пародией, не всегда и не сразу может
“опознать” объект пародии.
В середине XIX века авторам, пишущим под псевдонимом Козьма
Прутков, не нужно было никому объяснять, что их стихотворение “В альбом
красивой чужестранке” [10, 24] — это пародия на стихотворение Алексея
Хомякова “Иностранка” [11, 205]. Произведение было достаточно известным
как в писательских, так и в читательских кругах.
Да и Гоголь, описывая своих Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича,
определённо рассчитывал на то, что его экивок в сторону Плутарха будет без
труда распознан.
Иногда, правда, поэты-пародисты помогали читателю с определением
объекта пародии, прямо указывая его в заголовке, как, например, Сергей
Марин [12, 105]:
На сочинение И.И. Дибича
“О воинской науке”,
или же, делая уточняющую ремарку под заголовком, как Пётр Шумахер
[12, 166]:
Кто она така?
В pendant к “Картинке” Майкова.
Однако в целом это не сильно меняло дело, поскольку в те времена не
было Интернета, и читатели этих пародий не могли в мгновение ока
ознакомиться с текстами указанных объектов пародий. Предполагалось, что
они с ними уже знакомы.
Теперь же поэтам-пародистам приходится сначала знакомить читателей
с объектом пародии, а уж затем представлять и саму пародию.
Это привело к тому, что при публикации пародий в печатных изданиях
надёжно закрепилась практика оформлять пародируемые тексты так, так
обычно оформляется эпиграф или буколика.
Примером тому могут служить сборники стихов одесских поэтов —
Александра Становского “Энциклопедия души” [13, 223 — 226] и
Владимира Гураля “Что-то с чем-то” [14, 32 — 47]. Да и в электронных
ресурсах наблюдается та же картина, например, на сайте “Литературные
пародии” [15].
Это лишний раз доказывает, что поэты-пародисты не намерены
ограничивать круг своих читателей исключительно коллегами по цеху и
критиками, и не представляют себе художественную коммуникацию без
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массового читателя.
Выводы. Таким образом, исследования показывают, что, несмотря на
серьёзные трансформации в современном социокультурном пространстве,
литературная пародия всё ещё остаётся действенным средством
взаимодействия в системе художественной и социальной коммуникаций.
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певні труднощі в актуалізації творів цього жанру. Це призводить до пошуку
нових форм взаємодії, що дозволяють пародії залишатися дієвим засобом
соціокультурної комунікації.
Ключові слова: літературна пародія, жанр, критика, творча дискусія,
соціокультурна комунікація, художня комунікація, масовий читач.
Literary parody, considered as a kind of creative discussion, therefore as a
form of art criticism, represents an effective and powerful way of communication
between writers or poets. The reader also should be an active participant of this
artistic communication. Recently, however, there arise certain difficulties in this
genre works' actualization. This involves the search for new interaction forms,
allowing parodies to remain an effective means of social and cultural
communication.
Keywords: literary parody, genre, criticism, creative discussion, sociocultural communication, artistic communication, mass reader.
УДК 316.77: 070

М.Ю. Малькевич

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В РЕКЛАМЕ
Рассмотрена

сущность
гендерних
стереотипов,
которые
используются в современной рекламе не только как часть коммерческой
стороны жизни, но и как культурная составляющая, которая способствует
созданию общепринятых стандартов современной жизни общества.
Ключевые слова: гендер, стереотипы, гендерные стереотипы,
женские образы, мужские образы, дискурс.
В отечественной науке изучение гендерных стереотипов началось
сравнительно недавно. На сегодняшний день существует большое
количество толкований этого понятия, но наиболее точным и полным, на наш
взгляд, является определение: «Гендерные стереотипы – это упрощенные,
схематизированные, эмоционально четко окрашенные устойчивые образы
мужчин и женщин, распространяемые обычно на всех представителей той
или иной гендерной общности, независимо от личных особенностей тех или
иных представителей». [5, 81]
Важно отметить, что в каждой рекламе есть гендерная роль. Гендерная
роль – это социальные ожидания, которые вытекают из понятий, которые
окружают гендер, а также определенное соответствующее поведение.
Современная реклама, как правило, представляет собой завершенную
картину, посредством которой создатель пытается донести до реципиентов
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не только информацию о рекламируемом продукте, но и определенную
мысль, образ, чувство или настроение. И чем точнее создатель рекламы
использует приемы по созданию у аудитории определенного представления,
тем более эффективно она действует на ту самую аудиторию и тем
«безболезненнее» и естественнее достигает цели и получает желаемый
результат. Из этого следует, что в каждой рекламе есть два, так называемых,
дискурса – «первичный» и «вторичный». Предложения о товарах или
услугах составляют «первичный дискурс» рекламы, а конструкты об
обществе и взаимоотношениях в нем, т.е. существующих социальных,
гендерных или полоролевых стереотипах, — ее «вторичный дискурс».
Именно «второй план» играет важную роль в рекламе, он отсылает
реципиента к не явному, не очевидному, и на первый взгляд, не имеющему
первостепенное значение. [4, 17]
«Первичный дискурс» дает информацию о товаре или услуге и
показывает преимущества от использования рекламируемого. Для каждой
категории товаров целесообразно выбирать определенные образы.
Правильно подобранный образ главного героя рекламного ролика помогает
сделать рекламу не только более зрелищной и интересной, но и
эффективной. Изучение гендерных рекламных образов позволяет провести
анализ стереотипов, внедряемых в сознание потребителей, а также тех
социальных ролей и моделей поведения, которые «навязываются» рекламой.
Реклама часто воздействует на сознание людей путём использования
гендерных стереотипов, способствующих более эффективному построению
рекламной коммуникации. В итоге такое рекламное сообщение способствует
хорошим результатам рекламной кампании, резко повышая её успешность.
[1, 341] Образы мужчин и женщин в рекламе должны быть носителями или
максимально приближенными к представлению о «мужественности» и
«женственности».
Женские образы в «женской» рекламе можно разделить на несколько
групп:
Образ беззаботной девушки (романтический образ). Один из самых
распространенных образов в рекламе. Это молодая, энергичная,
жизнерадостная девушка. Она не обременена семьей и рабочими делами.
Девушка из такой рекламы стремится быть красивой и успешной, привлекать
внимания противоположного пола и вызывать зависть у соперниц. Зачастую
к этому образу прибегают в рекламе косметики, напитков, ювелирных
украшений, парфюмерии, отдыха и развлечений.
Образ матери и жены (хозяйки дома). Деятельность этого персонажа
направлена на благополучие в семье, создание и поддержание уюта в доме,
заботу о здоровье близких людей. Персонаж в такой рекламе действует,
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ориентируясь на мужчину, на его мнение, на его потребности. Как правило,
полагается на внешнюю оценку. Женщина действует так, поскольку
стремится соответствовать ожиданиям от женской роли в семье. А своими
действиями она пытается заслужить одобрение и похвалу со стороны
мужчины-главы семьи. К этому образу чаще всего прибегают при
рекламировании продуктов питания, разнообразной бытовой техники,
товаров для детей.
Образ деловой женщины (бизнес-леди). В этой группе рекламы на
первый план выходят такие качества, как уверенность в себе, независимость,
самодостаточность, контроль над ситуацией. Наиболее стандартная форма
изображения деловой женщины – женщина, работающая за компьютером.
Этот образ используют в рекламе офисной техники, автомобилей,
парфюмерии, косметики. Довольно часто этим образом пользуются, когда
рекламируют модную женскую одежду.
В «мужской» рекламе выделяют образы глупенькой девушки,
домохозяйки, сексуальной женщины. В каждом из случаев будет делаться
акцент на привлекательность девушки. Рассмотрим эти типы женщин:
Образ глупенькой, недальновидной девушки. Довольно часто в этом
образе можно увидеть молоденькую блондинку, нуждающуюся в совете или
помощи сильного пола. Этот образ используют для рекламы автомобилей,
техники.
Образ любимой женщины. Один из наиболее часто встречающихся
образов. Женщина заботится о мужчине. Как правило, визуальный ряд такой
рекламы – пара, в которой женщина смотрит влюбленными глазами на
своего мужчину.
Образ сексуальной женщины. Самый главный и часто
встречающийся образ в «мужской рекламе». Залогом успеха такой рекламы
является ее искушающий и соблазняющий характер. Реклама не столько
обещает получение удовольствия, сколько формирует само желание. Важным
шагом на этом пути является создание желаемого объекта. Чаще всего это
женщина или женское тело. [3, 181]
В настоящее время, менталитет мужчин в большинстве таков, что они
не готовы ассоциировать себя с женственным мужским образом. Поэтому в
товарах массового потребления, например, средства по уходу за телом,
используется общепринятый образ «настоящего» мужчины - защитник,
сильный и мужественный. Кроме образа защитника, можно выделить
следующие образы:
Образ авантюриста, героя. Чаще всего, в образе авантюриста
предстает мужчина в хорошей физической форме, с «искрами» в глазах,
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который готов повести за собой, ввязаться в любую авантюру. Соответствует
потребности мужчин в лидерстве и применяется в рекламе парфюмерии,
косметических средств по уходу за телом.
Образ соблазнителя. Представляет собой молодого человека, который
занят уходом за своим телом, развлечениями, общением с друзьями. Образ
используется в рекламе мужской косметики (дезодоранты, средства для
бриття и т.д), напитки, продукты питания, одежды и т.д.
Образ делового мужчины. Мужчина средних лет, уверенный в себе,
успешный. Чаще всего в деловом костюме, на рабочем месте, в окружении
коллег или в неформальной обстановке, в окружении друзей. Товар помогает
ему в достижении власти и могущества. К образу делового мужчины чаще
всего прибегают в рекламе наручных часов, элитного алкоголя. Образ
используется в рекламе пива, телефонов, наручных часов.
Образ спортивного парня. Немного самовлюбленный, с идеальной
фигурой, хорош собой. Чаще всего используется для рекламы спортивных
товаров, нижнего белья, товаров по уходу за телом. Так же может
использоваться для рекламы спортивных мероприятий.
Образ семьянина. Мужчина средних лет, который занимается работой,
но дома, например, уборкой, приготовлением пищи или присмотром за
детьми. Следовательно, образ используется в рекламе бытовой химии,
товаров для детей, продуктов и т.д.
К мужским образам довольно часто прибегают в рекламе продуктов
питания. Это можно объяснить тем, что мужчины едят «вкусно», в отличие
от женщин, которые манерничают и считают калории.
Проанализировав мужские и женские образы в рекламе, а так же
основные стереотипы, мы можем сделать вывод, что образ женщины
пользуется большей популярностью, нежели образ мужчины, не только у
создателей рекламы, но и у потребителей, независимо от пола, возраста и
социального положения. Образы женщин в рекламе делят на два вида: для
мужской аудитории и для женской. Для мужчин это образ глупышки,
любимой женщины и сексуального объекта. Для женщин – образ хозяйки,
романтической девушки и бизнес-вумен. Каждый вид имеет свои
особенности. Образы мужчин делятся на образы героя, соблазнителя,
спортивного парня и образ семьянина. К мужским образам прибегают не
только для рекламы спортивных товаров, средств по уходу за телом, но и для
продуктов питания. На наш взгляд, тема гендерных стереотипов в рекламе
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требует более пристального внимания как в связи с постоянно меняющимися
требованиями к рекламе, так и в связи с меняющимися стандартами красоты,
роли мужчины женщины в обществе и ценностям самого общества в целом.
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В.В. Лавренюк, С.С. Шпірна
МИСТЕЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ БЕСІДИ

Розкривається важливість розвитку умінь і навичок у студентів
університету проводити ділові бесіди.
Ключові слова: ділові бесіди, орієнтування в ситуації і людях,
правила етикету.
Інтенсивний розвиток ринкових відносин у нашій країні, що
спостерігається на всіх рівнях підприємницької комунікації внаслідок
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прогресу у сфері інформатики, зумовлюють необхідність швидкого і
безперешкодного поширення ділової інформації, а отже й організації та
проведення інноваційних форм ділового спілкування, таких, як презентації,
“круглі столи”, прес-конференції, збори, брифінги, виставки і ярмарки нових
товарів тощо.
Однією з найпоширеніших форм і чи не найскладнішою з усіх жанрів
усного фахового спілкування є ділова бесіда. Пояснюється це тим, що бесіда,
тобто розмова двох чи більше осіб з метою отримання певної інформації і
вирішення важливих проблем, - це значною мірою експромт, а для нього, як
відомо, потребується величезний запас професійних знань (теоретичних і
практичних), досконале володіння мовним етикетом і наявність значного
життєвого досвіду.
У діловій сфері бесіди виконують такі функції:
- обмін інформацією, спілкування людей під час виробничих завдань;
- підтримання контактів між діловими партнерами на рівні підприємств,
регіонів, держав;
- стимулювання думки в новому напрямі, пропозиція та оперативна
розробка виробничих ідей;
- розв’язання морально-етичних проблем, конфліктних ситуацій, що
виникли;
- контроль і координація вже розпочатих дій.
Бесіда є найбільш сприятливою і часто єдиною можливістю
переконати співрозмовника й обrрунтувати свої позиції (щоб він із ними
погодився і підтримав). Крім цього, бесіда – процес творчий, то треба вміти
передбачити всі найнесподіваніші її повороти. Тому до неї слід готуватися
заздалегідь, - ретельно й професійно. До речі, навчати цього слід вже в
середній школі (гімназії, ліцеї), а в університеті – вдосконалювати набуті
вміння і навички, підносячи їх на значно вищий рівень. І в першу чергу учні
й студенти мають засвоїти “золоті правила” ведення бесіди взагалі і ділової
зокрема, за яких не можна:
- виявляти ознак переваги чи зневаги до партнера;
- створювати психологічних бар’єрів (особливо під час критики його
позиції);
- принижувати співрозмовників;
- нетактовно обривати співрозмовника на півслові;
- ігнорувати чи висміювати аргументи;
- висловлювати підозри;
- різко критикувати.
Разом із тим, наріжним каменем поведінки мають стати елементарні
вміння:
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- уважно слухати і чути співрозмовника;
- природно переходити від монологу до діалогу;
- надавати змогу співрозмовникові спокійно висловлювати свою думку;
- викладати свою інформацію чітко і послідовно;
- добирати слів, способів і засобів аргументування залежно від
індивідуальних особливостей співрозмовника (рівня його загальної культури,
мислення, віку, статі, типу темпераменту тощо);
- викладати докази коректно й тактовно.
Крім того, студенти мають запам’ятати ряд важливих чинників (на яких
наголошують дослідники Карлофф Б., Карнегі Д., Кесон Г.Н., Мастенбрук
В., Зигерт Г., Данилюк І.Г., Загнітко А.П., Лозниця В.С., та ін.), що
сприяють успішному проходженню ділової бесіди:
- професійні знання дають можливість для реалізації високої
об’єктивності інформації, а також для ефективного володіння ситуацією;
- ясність допомагає уникнути двозначності й непорозуміння;
- наочність – це максимальне використання ілюстративних
(документальних) матеріалів, що знижує абстрактність викладу інформації;
- постійна спрямованість – уміння тримати в пам’яті основні завдання
бесіди і поступово доводити їх до відома співрозмовника;
- ритм – підвищення інтенсивності бесіди в міру наближення її до
завершення;
- повторення – повторення основних положень і думок допомагає
співрозмовникові сприйняти інформацію;
- елемент раптовості – являє собою продумане, але несподіване для
співрозмовника поєднання деталей і фактів;
- динамічність міркувань – вміння стежити за тим, щоб у ході бесіди
чергувалися “злети”, коли від співрозмовника вимагається максимальна
концентрація, і “спади”, що використовуються для перепочинку і
закріплення думок у співрозмовника;
- рамки передачі інформації – вміння “зберігати інтригу”, не
розповідати все;
- гумор і іронія – доречні залежно від ситуації, якщо сприяють підняттю
духу співрозмовників, їхньої готовності сприймати й неприємні аспекти
бесіди.
Готуючись до бесіди, слід пам’ятати, що бесіди поділяють на такі
різновиди:
- за метою спілкування та змістом (ритуальні, глибинно-особистісні
та ділові);
- за професійною спрямованістю (управлінські, педагогічні, правові,
медичні тощо);
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- за кількістю учасників (індивідуальні та групові).
Надзвичайно важливо виконувати такі правила етикету:
- кожну бесіду провордити так, щоб вона переросла в подальшу
співпрацю;
- заздалегідь треба знати тему зустрічі;
- призначаючи зустріч, треба чітко домовитися про дату і час,
повідомити клієнтові, як краще до вас дістатися;
- секретар має знати ім’я, по батькові, прізвище клієнта, гідно зустріти
його, в разі потреби – замовити перепустку;
- колилієнт зайде, організаторові зустрічі потрібно підвестися,
потиснути йому руку, запропонувати зручне місце;
- розпочинати бесіду потрібно точно в призначений час;
- перед собою організатор повинен мати візитівку клієнта;
- у кабінеті годинник має бути розміщений так, щоб його добре бачили
як господар, так і клієнт, це допоможе організуватися в часі;
- потрібно намагатися менше говорити, а більше слухати
співрозмовника, щоб його зрозуміти;
- якщо пропозицію клієнта прийнято, потрібно йому про це сказати і
домовитися про те, як розвиватимуться надалі ділові стосунки;
- клієнтові потрібно чітко сказати, коли буде дано остаточну відповідь;
- якщо пропозиція клієнта не влаштовує, потрібно одразу йому про це
сказати;
- прощаючись із клієнтом, організатор зустрічі має встати з-за столу,
подати руку, провести до виходу, побажати успіхів у справах і висловити
надію на майбутнє співробітництво.
Оскільки бесіда – процес творчий, то треба вміти передбачити всі
найнесподіваніші її повороти. Тому надзвичайно важливе значення має
орієнтування в ситуації й людях, що передбачає врахування власного
емоційного стану, стану співрозмовника й особливостей довкілля. Не можна
навіть розпочинати розмови з роздратованим співрозмовником. У ділових
бесідах слід бути оперативними, дипломатичними, творчими, гарними
психологами. Виділяють дев’ять типів співрозмовників:
1) химерна людина – нетерпляча, збуджена. З такою людиною необхідно
бути витриманим, спростовувати її твердження, не виходячи за рамки
професійного спілкування;
2) статечна людина – доброзичлива і розважлива в розмові. Під час
підбиття підсумків їй слід надати слово, можливість виявити себе;
3) всезнайко – завжди на все має свою думку і не цікавиться думкою
співрозжмовника. З такої людини необхідно збити пиху, ставлячи їй складні
запитання;
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4) балакун – любить говорити сам, не слухаючи співрозмовника, часто
його перебиваючи. Таких людей необхідно тактовно і вчасно зупиняти;
5) боягуз – часто відмовчується у розмові через страх виявити
некомпетентність і не виставити себе на посміховисько. З такою людиною
слід поводитися особливо тактовно, прислухаючись до її думок;
6) неприступна людина – виглядає так, ніби все, що відбувається
навколо неї, не варто її уваги та зусиль. До такої людини потрібно виявляти
інтерес, залучати до роботи, підкреслюючи значення її досвіду і знань;
7) незацікавлена людина – усіляко демонструє незацікавленість до
всього, що відбувається навколо неї;
8)“велике цабе” – характеризується надзвичайно високою думкою про
себе, не визнає жодної критики. З такою людиною треба бути вкрай
обережними і в розмові з нею використовувати прийом протиставлення,
наприклад: “Так, ..., проте”, “Так, ..., однак”;
9) чомучка – зазвичай людина творча, і, перш, ніж виконувати щось,
ставить багато уточнюючих запитань. Проте, часто буває, що чомучка завжди
запитує про все і про всіх. Такій людині рекомендують ставити подібні
запитання, змушуючи її розмірковувати над проблемою, яку винесено на
обговорення.
Отже, бесіда в усіх її видах є винятковою формою порозуміння між
людьми, виховного впливу в сім’ї, школі, вищому навчальному закладі, в
управлінській сфері, на підприємстві тощо. Час, витрачений на засвоєння
правил і прийомів ведення бесіди, обов’язково принесе користь у розв’язанні
багатьох проблем.
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Раскрывается важность развития умений и навыков у студентов
университета проводить деловые беседы.
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The article deals with the importance of developing skills in university
students hold business discussions.
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КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗВЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Тези присвячено комунікативному аспекту інформаційної діяльності
майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю.
Ключові слова: информационнаядеятельность, одностороння модель
PR-комунікації, двостороння модель PR-комунікації.
За своєю сутністю людська діяльність є соціальною. На думку
провідного вітчизняного науковця С.Максименка «діяльність людини – це
свідома активність, що виявляється в системі дій спрямованих на досягнення
поставленої мети» [3, 53]. Розглядаючи інформаційну діяльність, як один із
різновидів людської діяльності важливо зазначити, що згідно статті 9 Закону
України «Про інформацію» «основними видами інформаційної діяльності є
створення, збирання, одержання, зберігання,використання,поширення,
охорона та захист інформації» [1].
Метою діяльності сучасних фахівців із зв’язків з громадськістю є
«встановлення двостороннього спілкування для визначення спільних уявлень
або спільних інтересів та досягнення взаєморозуміння» [2, 15]. Досягнення
такого взаєморозуміння при двосторонньому спілкуванні в діяльності
фахівців із зв’язків з громадськістю має власні особливості та може
зреалізовуватися через певні притаманні PR-діяльностімоделі. Йдучи за
методологієюДж. Грюніга[5, 285], виділяють чотири основні моделі PRдіяльності:
1) «пропаганда»,
«паблісіті»
або
«маніпуляція»;
2)
«інформування»;
3)
«двостороння
асиметрична
комунікація»;
4) «двостороння симетрична комунікація».
Сутність першої моделі PR-діяльностіполягає у приверненні уваги
громадськості будь-якими засобами та формами з подальшим тиском на неї
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для підкорення певним інтересам. У цьому випадку громадськість
розглядається як пасивний реципієнт. При реалізації цієї моделі правдивість і
об’єктивність інформації не є обов’язковою умовою, етичні аспекти
інформаційно-комунікаційної діяльності ігноруються, зворотній зв’язок з
громадськістю при реалізації цієї моделі відсутній. Така модель має місце у
політичному житті України особливо під час виборчих кампаній. Наразі
«пропагандистсько-маніпулятивна» модель PR, яка спирається на різні
маніпулятивні практики та так званий «чорний PR», сприймається
вітчизняною громадськістю як єдиноможлива форма існування інституту
зв’язків з громадськістю. Згідно з Законом України «Про інформацію»від
02.10.1992 (з подальшими змінами і редакціями) в статті 2 зазначено, що
«Основними принципами інформаційних відносин є: гарантованість права на
інформацію; відкритість, доступність інформації, свобода обміну
інформацією; достовірність і повнота інформації; свобода вираження
поглядів і переконань; правомірність одержання, використання, поширення,
зберігання та захисту інформації; захищеність особи від втручання в її
особисте та сімейне життя» [1].У своїй професійній діяльності фахівці із
в’язків з громадськістю зобов’язані урегулювати власну інформаційну
діяльність відповідно до цього Закону України. У процесі професійної
підготовки майбутніх фахівців із в’язків з громадськістю у ВНЗ України
необхідно сформувати у студентів розуміння того, що використання першої
моделі PR-діяльності веде до порушення чинного вітчизняного
законодавства.
Друга модельPR-діяльності, яка отримала назву «інформування»,
належить як і попередня модель, до односторонніх моделей комунікації. До
характерних рис цієї моделі відносять: регулярну роботу із ЗМІ, поширення
точної і правдивої інформації, однак виключно у позитивному аспекті. У
суспільстві використання цієї моделі «призводить до позитивного
(тенденційного) інформування громадськості» [4, 15]. Використовуючи цю
модель, фахівці з PR доносять інформацію до громадськості не в повному
обсязі, в такий спосіб, порушуючи ст. 5, 6, 7 названого вище Закону України.
Тому в своїй інформаційній діяльності фахівці із зв’язків з громадськістю
мають керуватися змістом наведених статей Закону України «Про
інформацію», не порушуючи права інших на інформацію; забезпечуючи
гарантію права на інформацію; охороняючи право на інформацію.
Відсутність комунікативного аспекту в інформаційній діяльності
майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю починає долатися за
використанням останніми третьої моделі PR-діяльності «двосторонньої
асиметричної комунікації». Хоча ця модель є діалогічною та передбачає
комунікацію, проте вона - прагматична. Застосовуючи її в своїй роботі,
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фахівці із зв’язків з громадськістю, використовуючидослідний арсенал
сучасної науки, спрямовують свою діяльність для отримання зиску,
працюючи на організації. Тому від комунікації такого роду виграє лише одна
сторона – організація та програє інша – громадськість. У процесі
професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю слід
враховувати недоліки використання цієї моделі, що можуть бути пов’язані,
до певної міри, з етичною стороною професійної діяльності та в крайньому
випадкуможуть призвести до порушенняЗакону України «Проінформацію».
Лише використання четвертої моделіPR-діяльності не йде в розріз з
основними принципами інформаційних відносин, сформульованих в Законі
України «Про інформацію», з врахуванням інтересів усіх суб'єктів
інформаційних відносин. Лише саме ця модель забезпечує «двосторонню
симетричну комунікацію». Адже за такої моделі основна мета PR-діяльності
полягає у взаємній користі організації та громадськості з використанням
методів та практик щодо досягнення порозуміння, розв’язання конфліктів,
досягнення обопільно вигідних цілей та результатів на партнерських умовах.
Практично – це цивілізована, ідеальна модель комунікації в суспільстві.
Будуючи демократичне суспільство, Україні потрібні фахівці із зв’язків з
громадськістю, які були б зорієнтовані працювати за цією моделлю. Тому під
час професійної підготовки майбутніх фахівців із PR важливо звернути увагу
на суспільну значимість працювати останніх за четвертою моделлю, що дає
змогу унеможливлювати превалювання інтересів бізнесу над інтересами
громадськості та дає змогу налагодження двосторонньої симетричної
комунікації задля збільшення позитивного пабліцитного капіталу та підняття
репутації організації і все лише на засадах партнерства з громадськістю.
Висновки. Соціальні фахівці, до кола яких входять і фахівці зв’язків з
громадськістю, в своїй професійній діяльності ставлять собі за основну мету
налагодження комунікації в суспільстві.Цивілізоване суспільство вимагає
цивілізованої комунікації між організаціями і громадськістю, за врахуванням
інтересів усіх суб'єктів інформаційних відносин. Такої мети майбутні фахівці
із зв’язків з громадськістю у своїй фаховій діяльності можуть досягти,
застосовуючи четверту модель PR-діяльності,«двосторонньої симетричної
комунікації». Яка зреалізовує потребу однакової практичної вигоди від PRкомунікаціїміж організацією та громадськістю.Саме цьому комунікативному
аспекту в майбутній професійній діяльності фахівців із PR слід звернути
увагу під час навчального процесу у ВНЗ. При цьому загострити увагу
майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю на урегулюваннявласної
інформаційної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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Н.Р. Барабанова, С.Г. Антощук,
Ю.А. Грушевская

МЕТОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В статье представлены результаты методической организации
студенческих
проектных
работ
рекламно-информационной
направленности, полученные авторами – преподавателями дисциплин
социально-коммуникативного и технического профиля.
Ключевые
слова:
коммуникативно-информационная
и
профессиональная компетентность, рекламно-информационные проектные
работы, цифровые технологии.
Формирование учебно-профессиональной компетентности студентовгуманитариев в коммуникативно-информационной сфере предполагает не
только получение знаний, но и выполнение практических заданий. К
сожалению, такие задания чаще имеют обобщённо-теоретический, а не
практический характер.
Преподаватели учебных дисциплин «Теория и практика PR» и «Теория
и практика рекламы» нашей кафедры в течение четырёх лет апробируют
авторскую методику рекламно-информационных проектных работ студентовбакалавров. На практических занятиях студенческие «команды» получают
задания на выполнение проекта рекламной и PR-кампании для предприятий
разного профиля. Анализ представленных работ показал повышение
заинтересованности
студентов
в
овладении
профессиональной
компетентностью менеджеров рекламы и PR (одна из специализаций
кафедры). В то же время студентам важно овладеть некоторыми умениями и
навыками не только организационно-управленческого, но и прикладного
характера для реализации их в деятельности копирайтеров, веб-дизайнеров,
медиапленеров, медиабайэров в современных коммуникационных
агентствах.
В рамках выполнения проектов достигаются образовательные цели,
связанные с анализом источников информации, проведением ситуационного
анализа, в первую очередь, относительно конкурентной среды
рекламодателя, стратегическим планированием, развитием навыков
групповой аналитической работы, умением находить нестандартные
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решения проблем и отстаивать свои взгляды во время защиты проектов.
Однако раньше проекты базировались на гипотетических,
придуманных, а не реальных потребностях предприятий. В этом учебном
году ситуация изменилась.
Студенты вместе с преподавателями - руководителями проектов
договорились о взаимодействии с конкретными предприятиями города,
администрация которых приняла участие в обсуждении планов и оценке
выполненных работ.
Установление контактов с руководством организаций потребовало от
студентов и руководителей работ достаточно развитой коммуникативноинформационной и профессиональной компетентности.
Возможность дальнейшего взаимодействия с предприятиями, которые
могут рассматриваться в качестве потенциальных работодателей, заставила
студентов работать более вдумчиво, ориентируясь на реальные результаты.
Суть
проекта
состояла
в
том,
чтобы
предоставить
организации-«клиенту» так называемую информационную папку - пакет
документов рекламно-информационного характера, в которую входили:
- бриф (документ согласительного порядка между рекламодателем и
рекламным агентством, позиции которого предварительно согласованы с
представителем организации);
- медиаплан на проведение рекламной и PR-кампаний, в бюджет
которого также включены затраты по применению дополнительных
целесообразных для указанной организации средств маркетинговых
коммуникаций;
- макеты (или их описание при отсутствии технических возможностей
компьютерной визуализации) предлагаемых рекламных продуктов для
донесения рекламной информации до потребителей организации-«клиента»;
- сценарий PR-акции, проводимой в рамках этого проекта;
- пресс-релиз по поводу проведения конкретной акции.
Проектной группе в результате проведенного ситуационного анализа и
выполненной работы необходимо было дать рекомендации по
усовершенствованию/повышению эффективности рекламной и PRсоставляющих деятельности организации-«клиента». При необходимости в
информационную папку включались также другие визуальные материалы
для дополнительного воздействия на «клиента» и демонстрации результатов
реализованного задания.
Оценка проектных работ показала, что в будущем их целесообразность
и результативность может быть повышена за счет привлечения к участию в
работе «команд» студентов Института компьютерных систем ОНПУ,
изучающих дисциплину «Основы теории коммуникации». Сочетание
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образовательной компетентности технического и гуманитарного направления
у исполнителей проектов может способствовать более эффективной
реализации проектных работ в организациях-заказчиках.
Подключение студентов технического профиля к выполнению проектов
актуально ещё и потому, что в процессе работы студенты должны проводить
небольшое маркетинговое исследование, состоящее чаще всего из сбора и
интерпретации информации о рынке, конкретной организации, о
продвигаемых товарах или услугах. Такое исследование, информация для
которого чаще всего получается из социальных сетей и других Интернетсистем, необходимо для поиска новых бизнес-идей и изучения или проверки/
уточнения сведений о целевой аудитории.
Защита проектов, оформленных по единому образцу и дополненных
компьютерными презентациями, предваряется отзывами руководителей
предприятий, для которых они выполнялись. Практически во всех отзывах на
работы этого года отмечалось, что проекты проведения рекламных и PRкампаний, проекты создания новых сайтов предприятий или разработки
новых элементов фирменного стиля могут быть приняты к реализации в
деятельности организаций-заказчиков.
Проведенная работа показала, что рекламодатели охотно используют
традиционные средства распространения рекламной и PR- информации, но с
интересом воспринимают рекомендации об инновационных каналах
коммуникации с потребителем.
Развитие цифровых информационных технологий дает принципиально
новые возможности для поддержания регулярной онлайновой связи с
потребителем и наоборот – потребителя с организацией, что на современном
этапе развития маркетинга является очень актуальным направлением.
Исходя из сказанного выше, в дальнейших проектах мы считаем
перспективным сотрудничество с руководством и студентами Института
компьютерных технологий ОНПУ, поскольку разработки и техническая
поддержка в области цифровых технологий (сервисы для мобильного
телефона, социальные сети, форумы, блоггинг, интерактивные элементы на
сайте и т.д.) будут востребованы рекламодателями – владельцами малого
бизнеса, на которых изначально нацелены студенческие проекты.
Преимуществом
такого
сотрудничества
является
создание
межфакультетских проектных команд, которые способны решать
междисциплинарные задачи в области маркетинга и информационных
технологий.
Полученный опыт методической организации студенческих проектных
работ позволяет всесторонне оценить уровень их подготовки и возможность
внедрения в практику наиболее интересных идей. Кроме того,
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взаимодействие с реальными организациями города позволяет будущим
специалистам более осознанно решать проблемы трудоустройства.
Методические приёмы организации и проведения проектных работ в
настоящее время дополняются и корректируются на основании пятилетнего
опыта внедрения.
У статті представлені результати методичної організації
студентських проектних робіт рекламно-інформаційної спрямованості,
отримані авторами – викладачами дисциплін соціально-комунікативного й
технічного профілю.
Ключові
слова:
комунікативно-інформаційна
і
професійна
компетентність, рекламно-інформаційні проектні роботи, цифрові
технології.
In this paper the results of methodology of students’ projects in advertising
and information sphere are represented. The data are given by teachers doing the
social-communicative and technical aspects.
Keywords: communicative-information competence; advertising-information
projects; digital technologies.
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
(НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
У даній роботі йдеться про особливості технології документаційного
менеджменту. Для забезпечення ефективної роботи з великою кількістю
документів, для роботи використовується програмне забезпечення. За
допомогою технічних програм, управляння документами стає більш зручним
та оперативним.
Ключові слова: документаційний менеджмент, документацій не
забезпечення, документообіг, програмне забезпечення, технічні засоби.
Особливої уваги сьогодні набуває проблема використання програмного
забезпечення технології документаційного менеджменту на підприємстві.
Раніше управління документами, обробка та редагування їх на
підприємстві здійснювалося вручну. Такий процес мав назву
«документообіг». Та на сьогоднішній день, стрімкий розвиток
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інформаційних технологій зробив свій внесок. За допомогою інформаційних
технологій та появою спеціальних технічних програм процес роботи з
документами та інформацією став зручним і набагато легшим. Але, як це
трапляється часто з інноваціями, з появою таких технічних засобів з’явилися
і певні труднощі у роботі з ними. Тому актуальним є виявлення особливостей
програмного забезпечення технології документаційного менеджменту в
сучасних установах.
Зараз процес управління документами має нову назву «документацій
ний менеджмент». У сучасному суспільстві слово «менеджмент», яке має
англійське походження (management — управління, керування, організація),
відоме майже кожній освіченій людині [5, 13].
Менеджмент - це управління виробництвом, сукупність знань,
принципів, засобів та форм в умовах ринкової економіки [5, 13].
Документаційний менеджмент - це система управління документацією
підприємства і персоналом, що несе відповідальність за роботу з
документами.
Одночасно буде правомірним розглядати документаційний менеджмент
як:
- комплекс організаційних заходів, узгоджених між собою за термінами
і способам проведення і спрямованих на ефективне управління
документацією та персоналом підприємства;
- технологію управління документацією та персоналом підприємства.
Документаційний менеджмент утворює організаційну основу для
ефективного здійснення документаційного забезпечення управління (ДЗУ)
підприємством.
Іншим системоутворюючим компонентом ДЗУ є власне документування
управлінської діяльності підприємства, яке здійснюється за допомогою
фіксації (записів) інформації на різних носіях відповідно до встановлених
порядком правил.
Об'єктами документаційного менеджменту є:
- документація підприємства;
- персонал, що має відповідальність за здійснення безпосередньої
роботи з документами (їх виконання, зберігання, переміщення і тощо) у
процесі повсякденного функціонування підприємства.
Метою документаційного менеджменту є ефективне управління
документацією та персоналом, що несе відповідальність за роботу з
документами підприємства, й на цій основі - підвищення ефективності ДЗУ
підприємством у цілому. У результаті, належним чином організований
документаційний менеджмент є дуже важливою передумовою для
забезпечення необхідної ефективності управління підприємством в процесі
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його функціонування [2, 73].
Документування управлінської діяльності охоплює всі процеси, що
відносяться до запису (фіксації) на різних носіях та оформлення за
встановленими правилами інформації, необхідної для здійснення
управлінських дій. Документування здійснюється природною мовою
(рукописні, машинописні документи, у тому числі телеграми,
телефонограми), а також штучною з використанням нових носіїв (флешкарти, дискети, диски та ін.). Склад управлінських документів визначається
компетенцією і функціями організації, порядком вирішення питань, обсягом і
характером взаємозв'язків з іншими організаціями і закріплюється в табелі
документів. Єдність правил документування управлінських дій на всіх рівнях
управління
забезпечується
застосуванням
Державної
системи
документаційного забезпечення [4, 112].
У документаційному менеджменті існує таке поняття, як електронний
документообіг. Електронний документообіг – це рух документу на
підприємстві, організації чи установі. З моменту його створення та до
моменту відправки цього документу або до моменту закінчення його
функцій. Порядок електронного документообігу визначається державними
органами
(1453-2004-п
),
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності згідно з
законодавством [3].
Важливо розуміти те, що при використанні систем електронного
документообігу документопотоки будуть розділені на паперовий та
електронний.
При цьому паперовий потік документів буде значно скорочений,
оскільки практично всі процедури з обробки і руху документа
відбуватимуться у системі в електронному вигляді.
На сьогодні в житті кожного підприємства більш функціональним є
електронний документообіг: для оперативної роботи з великим обсягом
інформації та великою кількістю документів використовується система
електронного документообігу. Здійснюється цей процес за допомогою
технічних засобів.
Основою сучасної організації раціональної та оперативної роботи з
створення й обробки величезного потоку документів в організаціях, стали
персональні комп'ютери (ПК). Комп'ютерні технології радикально змінили
характер праці в діловодстві та управлінні. Перелічімо основні можливості
комп'ютерних технологій у діловодстві :
допомога у створенні документа (конструювання бланків для
організації; підготовка документа й розміщення його в пам'яті; використання
шаблонів для створення документів; пошук, зберігання й редагування тексту
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документів);
передача документа будь-якому адресату, у якого є зв'язок або ПК
та модем (документ передається в електронному вигляді з комп'ютера на
комп'ютер, у комп'ютерній локальної мережі, а також за допомогою
електронної пошти та мережі Інтернет);
реєстрація документа (заповнюється реєстраційна картка на екрані
ПК, а реєстраційний номер наноситься на сам документ в штамп для
відмітки про одержання документа);
контроль за виконанням документа (в електронній картці ставиться
відмітка про контроль, що автоматично дозволяє інформувати керівництво
про рівень виконавчої дисципліни співробітників, а також дозволяє складати
різного роду довідки та звіти з документообігу);
переклад тексту документа з однієї мови на іншу (здійснюється в
автоматичному режимі за наявності відповідного пакету програм и
додатковому редагуванні тексту);
захист документів (від випадкового доступу до інформації в ПК;
відновлення тексту; антивірусний захист).
Кожна з цих програм має свої функціональні можливості, які
відрізняють одну програму від іншої, але всі вони працюють за однією
схемою.
Для вирішення завдань автоматизації документообігу в усіх
організаціях, установах, підприємствах використовуються такі типи
програмного забезпечення:
1) операційна система (ОС), тобто базова програма, під управлінням
якої працюють комп'ютери;
2) текстові редактори;
3) електронні таблиці;
4) СУБД (системи управління базами даних)
5) комунікаційні програми для роботи з факсами і доступу в Internet
6) утиліти (допоміжні програми, які оптимізують роботу комп'ютера).
Все вище викладене в точності відображає роботу інформаційноаналітичного відділу. Розглянемо, як приклад, роботу інформаційноаналітичного відділу Одеського національного медичного університету. У
своїй роботі відділ керується Законами України «Про освіту», «Про вищу
освіту», Положенням про державний вищий заклад освіти, Положенням про
організацію навчального процесу, наказами Міністерства освіти і науки
України, Міністерства охорони здоров'я України, Статутом ОНМедУ,
наказами ректора.
Діяльність відділу здійснюється відповідно до плану роботи, який
щорічно затверджується ректором до початку навчального року.
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Керівник відділу періодично звітує про свою роботу на засіданнях
ректорату.
Основні задачі і функції діяльності відділу:
- Інформаційний супровід діяльності закладу медичної освіти.
- Рекламний супровід діяльності закладу медичної освіти:
оформлення і представлення матеріалів про заклад на виставках
різного рівня, у каталогах і рекламних виданнях України та інших країн;
- розробка і упровадження фірмового стилю закладу.
Збір інформації, аналіз і підготовка матеріалів щорічного
рейтингового звіту про роботу закладу за основними напрямками діяльності.
Аналіз і прогнозування можливостей відкриття нових
спеціальностей у закладі.
Підготовка разом з навчальним відділом відповідних пакетів
документів для відкриття нових спеціальностей в університеті і супровід
їхнього процедурного проходження в ДАК України.
Підготовка разом з навчальним відділом пакетів документів для
Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України у
зв'язку з атестаційною чи акредитаційною експертизою закладу.
Аналіз і прогнозування можливостей розвитку нових напрямків
комп'ютеризації та інформатизації навчального процесу, науково-дослідного,
кадрового і матеріального розвитку закладу.
- Створення концепції програмно-технічного розвитку закладу.
Створення і розвиток внутрішнього WEB-сайту та інформаційних
ресурсів (бази даних, бази знань, електронних бібліотек і т.д.).
Розвиток телекомунікацій, створення програмного забезпечення
мережних, інформаційних технологій, спрямованих на забезпечення
дистанційного навчання студентів.
Розробка разом з методистами стандартів надання методичних і
навчальних матеріалів кафедрами закладу для публікації в інформаційному
ресурсі.
Створення WEB-сайту для представлення навчального закладу в
мережі Інтернет і його інформаційний супровід відповідно до концепції
розвитку.
Постійний збір, обробка й аналіз інформації про діяльність закладу
в усіх напрямках і надання її відповідно до запитів у ЗМІ, міністерства
України, в інші державні установи і приватні фірми.
Методичне й організаційне керівництво роботою з підготовки
навчальних і тестуючих комп'ютерних програм, електронних підручників для
самостійної роботи студентів.
Створення банку даних закладу по змісту навчального процесу
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підготовки лікарів-фахівців у вищих державних медичних закладах освіти
України.
Структура підрозділу та кількість штатних посад залежить від кількості
студентів, що навчаються в ОНМедУ та внутрішніх потреб закладу.
Орієнтовні штати підрозділу:
- Керівник відділу;
- Провідний спеціаліст – 3 особи;
- Фахівець I категорії-1 особа.
Орієнтовний план роботи інформаційно-аналітичного відділу ОНМедУ:
1. Розробка та впровадження рейтингової системи оцінки роботи;
а. кафедр;
в. викладачів;
2. Розробка програмного забезпечення для динамічного аналізу рейтингів;
3. Розробка та впровадження електронного документообігу, створення бази
документів в електронній формі та доступу до них на внутрішньому сайті
університету (відповідно до закону про захист персональних даних);
4. Розробка та впровадження системи звітів кафедр про успішність, з
подальшим аналізом успішності студентів і визначенням груп ризику
(програма «Контингент»);
5. Аналіз КРОК (визначення ефективності роботи кафедр за результатами
КРОК).
На
прикладі
інформаційно-аналітичного
відділу
Одеського
національного медичного університету, робота з великим обсягом інформації
та великою кількістю документів проводиться за допомогою програми
«Контингент». Комп'ютерна програма "Контингент" написана на замовлення
Міністерства Охорони здоров'я України (наказ № 34-Адм від 04.03.1999) для
автоматизації роботи відділів вищих навчальних закладів для обліку руху
контингенту та створення відповідних наказів і звітів, а також для контролю
міністерством руху контингенту у всіх медичних Вузах України й отримання
загальної статистики. Авторські права на програму зареєстровані, свідоцтво
№8547. Згідно з наказом МОЗ України № 281-Адм від 28.09.2000 р. програму
"Контингент" упроваджено у всіх медичних (фармацевтичних) вишах III-IV
рівнів акредитації України. Ця програма є оригінальною авторською
розробкою на базі сучасних засобів програмування та має вбудовану систему
допомоги, що дозволяє швидко вивчити правила роботи з нею й отримувати
ефективну допомогу по кожному з напрямків та кожному з видів операцій.
Програма "Контингент" дозволяє максимально оптимізувати роботу не
лише для обліку контингенту студентів, але й у діловодстві: створює накази,
що відповідають сучасній законодавчій базі України та схвалені для
використання Управлінням освіти та науки МОЗ України, генерує
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статистичні звіти та довідки відповідно до вимог МОЗ і МО України, формує
стандартні довідки для студентів (наприклад, академічні, про навчання).
Програма "Контингент" забезпечує автоматизацію:
- створення наказів,
- створення заліково-екзаменаційних відомостей,
- створення різних звітів,
- процедури працевлаштування випускників,
- обліку успішності студентів,
- отримання статистичних даних для МОЗ України,
експорту даних у програму "Диплом" для оформлення заявок на
студентські квитки (з фотографіями) і дипломи.
Програма "Контингент" дозволяє здійснювати:
роботу всіх модулів з єдиною базою даних через комп'ютерну
мережу,
- роботу на персональному комп'ютері,
авторизований доступ до даних на основі системи користувачів і
груп користувачів,
- сортування основних відомостей особової справи студента,
спрощену фільтрацію даних за будь-якими відомостями особової
справи студента,
уведення даних з мінімальним використанням ручного набору за
допомогою настроєних довідників,
створення наказів і звітів у стандартних форматах, підтримуваних
програмами Microsoft Word і Microsoft Excel.
За допомогою цієї програми робітники інформаційно-аналітичного
відділу створюють бази даних, зберігають вхідні документи та відправляють
їх адресатам.
Отже, комп’ютерні технології документаційного менеджменту є
незмінним помічником у роботі з документацією на підприємстві, в
організації чи в установі. За допомогою комп’ютерних технологій
опрацювання документації стає більш зручним та швидшим, у порівнянні з
роботою над паперовими документами. На сьогоднішній день, програмне
забезпечення відіграє ключову роль у діяльності будь-якого підприємства.
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В данной работе говорится об особенностях технологии
документационного менеджмента. Для обеспечения эффективной работы с
большим количеством документов, для работы используется программное
обеспечение. С помощью технических программ, управление документами
становится более удобным и эффективным.
Ключевые слова: документационный менеджмент, документационное
обеспечение, документооборот, программное обеспечение, технические
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In the work we are talking about documentation management technology
features. To ensure efficient operation with a large number of documents, used for
software. With the help of technical programs, document management becomes
more convenient and efficient.
Keywords: Documentation management, documentation support,
documentation, software, hardware.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ БЛОГІВ
У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН З ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ
Розроблено методику викладання інтернет-журналістики, що
наближає студентів до реальних умов роботи.
Ключові слова: інтернет-видання, проектний метод, викладання
інтернет-дисциплін, відвідуваність, тематичні блоги.
Методика викладання медійної і, зокрема, журналістської майстерності
дає найкращі результати в умовах, коли передбачає творчий підхід, що
ставить за мету виховання у студентів навичок практичної роботи в умовах,
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наближених до реальних комунікативних ситуацій. Водночас, упродовж
усього періоду незалежності України, звучать нарікання на недостатню
креативність та ефективність журналістської освіти у нашій державі. При
чому про це говорять не лише представники молодого покоління викладачів
[2], але й корифеї журналістської освіти [3], що якнайкраще свідчить про
актуальність нашого дослідження.
Одним із кращих способів розкриття практичної спрямованості
навчання є проектний метод, який розвинувся на початку ХХ століття у
США і швидко переріс із царини професійно-технічної освіти в загальний
метод навчання [4, 108]. Педагогічна енциклопедія минулого століття
визначає його, як "систему навчання, за якої учні здобувають знання у
процесі планування і виконання практичних завдань" [5, с.806]. Традиційно в
українській журналістській освіті проектний метод використовувався у
такому форматі: студенти колективно, малими групами або поодинці робили
газету, радіопрограму, телесюжет або інший необхідний журналістський
продукт, який від самого початку не планувалося пропонувати широкій
аудиторії. Однак це не завжди давало позитивні результати, адже студентові в
такому випадку зазвичай достатньо формально виконати поставлені
викладачем вимоги, не дбаючи про те, як фінальний документ буде
сприйматися реципієнтом.
Додатковий імпульс для застосування проектного методу було отримано
з розвитком інформаційних технологій. В цей час, зокрема, виникла така
модифікація методу, як веб-квести – спеціально розроблені освітні веб-сайти,
що використовуються учнями для виконання певних завдань [1]. Уперше ця
модель проектної діяльності була представлена викладачем університету
Сан-Дієго (США) Берні Доджем і Томом Марчем 1995 року. Пізніше перший
із цих дослідників навіть поставив цей напрям на комерційну основу,
відкривши спеціальний сервісний сайт, що допомагає створити веб-квести
без знання технологій веб-дизайну [8]. Іншим поширеним напрямом
використання проектного методу навчання у мережі Інтернет є участь у
повноцінній, не модельній інтернет-комунікації з акцентом на навичках, які
треба розвинути в рамках навчального курсу. Так, зокрема, для вивчення
іноземних мов студентам пропонується вести особисті блоги цими мовами.
Такий підхід має ряд переваг: позитивне ставлення студентів до блоґів, їхня
старанність у створенні сайтів, можливість читати думки та спостереження
інших учасників та висловлювати свої, наявність зворотного зв’язку від
студентів [8]. При застосуванні цього підходу перед викладачем постає
проблема адекватного оцінювання студента. Зокрема, Аарон Кемпбел
пропонує оцінювати кількість і якість постів, або ж мотивувати [7]. У той
час, як викладач англійської мови у японському Ivate University Джеймс М.
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Холл зазначає, що він оцінює тільки кількість постів у блогах та коментарів
під ними, для того, щоб студенти могли вільно спілкуватися, а не
перетворювати свої блоги на показові тексти з англійської.
Нашою метою була розробка методики викладання практичних
дисциплін, які дают навички комунікації в мережі інтернет, створення
контенту для інтернет-видань та їх просування. Зокрема, щодо методики
оцінювання студентських робіт. Об’єктом цього дослідження стали проектні
методики викладання, які застосовуються у вищій освіті. Предметом –
особливості застосування таких методик для викладання студентам
спеціалностей «Журналістика» і «Видавнича справа та редагування»
практичних дисциплін, пов'язаних інтернет-виданнями.
Як показала наша практична робота в Інституті журналістики 2011-2014
років у рамках курсу «Електронні видання. Підтримка сайту», блоги можна
використовувати і для навчання журналістів. Проте, у цьому випадку є деякі
особливості, які було визначено в процесі викладання курсу. Спершу ми
спробували для відпрацювання навичок інтернет-комунікації запустити
повноцінний інформаційний інтернет-ресурс, який би висвітлював теми,
актуальні для широкої аудиторії. Адже ми бачили, що зроблені попередніми
паралелями студентів вузькотематичні сайти з життя університету або
Інституту журналістики не були достатньо відвідуваними через те, що
містили мало цікавої інформації. У вузі фактично не відбувалося актуальних
подій, які були би для аудиторії цікавішими за їхнє звичне інформаційне тло.
Проте й намагання створити суспільно-політичний ресурс не виправдали
себе з двох причин. По-перше, такого роду проекти вимагають активного і
регулярного інформаційного наповнення, а розклад дисципліни «Електронні
видання» передбачає тільки три пари підряд один день на тиждень. Спроби
встановити чергування для того, щоб студенти наповнювали ресурс у години,
відведені для самостійної роботи, також були недостатньо ефективними:
зокрема, через безвідповідальне ставлення окремих студентів до навчального
процесу. Відтак, суспільно-політичний інформаційний ресурс, який часом не
поновлювався декілька днів підряд, не мав шансу стати дійсно популярним.
По-друге, ресурси такого рівня можуть сприйматися аудиторією серйозно,
лише якщо над їх створенням ретельно працювали професійні програмісти
та веб-дизайнери. Створити такий портал в умовах навчального процесу
виявилося неможливим. Через усі ці причини, ми віддали перевагу іншому
виду комунікаційної діяльності в мережі Інтернет: тематичним блогам.
Студенти розподілилися на малі групи – по 2-3 особи, задачею яких було
створення концепції суб’єктивного інтернет-ресурсу, який би не предентував
на професійність та всебічність висвітлення якихось тем, проте мав за мету
досягти якнайвищої відвідуваності завдяки професійному використанню
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комунікативних прийомів.
Найпершим кроком при такому підході ставав вибір концепції
майбутнього ресурсу. Студенти готували свої пропозиції і обговорювали їх
на перших парах з викладачем та рештою навчальної групи, вислуховували
зауваження. Вони не обмежувалися у виборі тем для своїх блогів. Деякі
серед них були інформативними – як, наприклад, сайт «Business Idea’тизм»,
що розповідав про нестандартні підприємницькі концепції. Інші – мистецькі,
такі, як дуже відвідуваний сайт «Арткодло ТБ», що публікував сучасну
жіночу лірику. Були й відверто розважальні ресурси, зокрема, блог «Історії
до кави/Історії під горілку», і навіть підкреслено несерйозні, як «WC blog»,
що проводив репортажі з різних туалетів України. Однак головним критерієм
для схвалення була наявність у запропонованої концепції суттєвої
потенційної аудиторії, а також можливість регулярно продукувати
інформацію для того, щоб цей ресурс залишався динамічним. Студенти
також не створювали сервісних сайтів, на зразок інтернет-магазинів,
оскільки їх успішність суттєво залежить не лише від комунікативної, але й
від маркетингової активності адміністрації сайту, а також потребують значно
більше технічних навичок, ніж мають студенти Інституту журналістики.
Після того, як концепцію сайту узгоджено з викладачем, групи переходять до
створення сайту. Студенти четвертого курсу спеціальності «Видавнича
справа та редагування», яким викладається дисципліна «Підтримка сайту»,
вже мають навички створення динамічних інтернет-видань, оскільки у
попередні роки слухали курс «Веб-дизайн та html-програмування», які, в
тому числі дають навички роботи з CMS Joomla та Worldpress. Однак навіть
менш підготовлені студенти інших вузів могли би створити видання такого
типу, користуючись сервісом Blogspot.com. Він є набагато простішим у
користуванні, і навички роботи з ним можна здобути прямо під час
створення сайту, водночас, можливості, які він дає, не набагато поступаються
вищезгаданим CMS. Водночас, більш популярний в Україні блог-сервіс
Livejournal.com не може бути застосований у цьому курсі, оскільки у ньому
не можна розмістити лічильник Google analytics. А саме він є важливим
інструментом оцінювання роботи студентів.
Головною особливістю нашої методики є те, що основним методом
оцінювання успішності роботи над блогом є його відвідуваність. Усі інші
показники є в тій або тій мірі суб’єктивними, в той час, як відвідуваність
чітко свідчить про досягнений студентами успіх. Підрахунок відвідуваності
для оцінювання має провадитися за один і той самий період – наприклад, за
останній місяць перед іспитом або за весь час існування проекту. Порівняння
відвідуваностей різних сайтів є коректним, коли у них у всіх
використовується один й та самий лічильник. Наразі найбільш популярним
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та функціональним є лічильник Google analytics. До уваги береться саме
кількість унікальних користувачів.
Відповідно до нашої методики, використовується рейтингова шкала
оцінювання. Адміністратори сайту, який набрав найменшу кількість
відвідувань за звітний період, отримують нуль балів. В той же час, студенти,
що створили найбільш успішний сайт, отримують по 40 балів. Усі інші
редакції отримують бали пропорційно тому, як співвідноситься
відвідуваність їхнього проекту з відвідуваностями найбільш і найменш
успішних сайтів. Відповідно, між проектами розпочинається своєрідне
змагання, яке, проте, ще жодного разу не перейшло у ворожнечу: навпаки,
студенти радо допомагають одне одному порадами. Для того, щоб
«підтягнути» до вищого балу ті проекти, які не стали ані найкращими, ані
найгіршими, можна для обрахунку балів використати не саму відвідуваність,
а її логарифм. Тоді формула обрахунку балів виглядає так:
Кількість балів = 40 * (ln W – ln Wmin)/ (ln Wmax – ln Wmin)
Де W – відвідуваність оцінюваного сайту, Wmax – відвідуваність найбільш
успішного сайту, Wmin – відвідуваність найменш успішного.
Звісно, відвідуваність можна «накрутити» технічними засобами – тому
викладач має ретельно перевірити дані статистики, для того, щоб виявити це.
Якщо відвідуваність україномовного сайту походить переважно з якоїсь
іноземної країни – це пряма ознака того, що студенти використали генератор
трафіку. Треба також проаналізувати джерела трафіку: зазвичай основними
джерелами є пошукові системи, соціальні мережі та поштові сервіси, інколи
– сайти-партнери студентських проектів. Невідомі сайти, які генерують
велику частину трафіку проекту, слід перевірити: чи не є вони генераторами
віртуального трафіку. Оскільки студенти були попереджені про такі
перевірки, то жоден з них не скористався описаними технічними засобами.
Натомість деякі студенти скористалися розсилкою листів своїм друзям з
проханням відвідати сайт – інакше їм поставлять погану оцінку. Цей прийом
не є «забороненим», хоча чесним його назвати важко. Однак досвід показує,
що реальна робота над контентом сайту і взаємодія з потенційною
акдиторією приносять набагато більше унікальних відвідувань, аніж
благання про допомогу. Решту балів студенти мають можливість отримати,
виконуючи практичні завдання, які отримують на початку семестру, коли їхні
сайти іще тільки перебувають на стадії розробки. Кожне з чотирьох завдань
оцінюється у 10 балів, і вони мають на меті надати студентам навички,
необхідні для роботи з їхнім проектом. У нашому випадку, темами завдань
були: «Специфіка інтернет-комунікації», «Жанри в інтернеті», «Аудиторія
інтернет-видань» та «Пошукова оптимізація».
254

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

Після запуску проектів студенти продовжують слухати лекції з
тематики курсу, які мають допомогти їм якісніше комунікувати з аудиторією,
окрім того, окремий час виділяється для консультацій з викладачем, який дає
поради щодо розвитку студентських ресурсів, висловлює зауваження до
контенту. Нарешті, на декілька останніх пар студенти готують презентації
своїх проектів, аналогічні до тих, які би вони готували для потенційних
інвесторів та рекламодавців своїх порталів. Презентації виконуються перед
викладачем та групою, і оцінюються за такими критеріями: 1) оригінальна
концепція презентації; 2) наявність інформації про концепцію видання; 3)
наявність інформації про аудиторію видання; 4) наявність інформації про
конкурентні переваги видання.
Максимальний бал, який студент може отримати за презентацію – 20
балів. Приклад розподілу балів наведено у табл.1.
Відвідуваність у цьому випадку оцінювалися за останні три тижні
роботи сайту перед іспитом. Як бачимо, відвідуваність найбільш- і найменш
успішного сайтів відрізняються у чотири рази. Звісно, 1023 унікальних
відвідувачі за три тижні – невеликий показник для великих інформаційних
ресурсів, та для навчальних блогів на четвертому місяці існування – цілком
пристойний результат.
Частина із цих ресурсів припинили поновлюватися одразу після
отримання іспиту, однак дехто зі студентів продовжив роботу над ними, і
зараз вони мають шанси перетворитися на прибуткові ресурси.
Отже, ми отримали метод викладання інтернет-дисциплін, що покликаний
навчити студентів успішній інтернет-комунікації. Його сенс полягає у
розробці малими групами студентів тематичних блогів, а основний фактор їх
оцінювання – відвідуваність цих інтернет-ресурсів. Переваги цього підходу
полягають у об’єктивності оцінювання та отриманні навичок роботи з
реальною інтернет-аудиторією.
Табл. 1.
Бали, отримані групою студентів спеціальності «Видавнича справа та
редагування» спеціалізації «Електронні видання» (без вказання їхніх
прізвищ) під час курсу «Підтримка сайту» у 2013-2014 н.р.
№ Проект

Роботи
Специфіка Жанри в Аудиторія Пошукова
інтернет- Інтернеті інтернет- оптимізація
видань
видань

Презентація Відвідуваність
(унікальних
користувачів)

Бали за
РАЗОМ
відвідуваніст
ь

1

Лого-битва 10

10

10

6

20

1023

40

96

2

Жіноча
наука

10

10

8

10

20

687

28

86

3

Жіноча

10

8

10

8

20

687

28

84
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наука
4

Непоради

10

10

10

10

20

278

2

62

5

Непоради

10

10

10

10

20

278

2

62

6

Лого-битва 10

10

10

20

1023

40

90

7

Як дожити
до сесії?

10

10

10

20

259

0

60

8

Історії до
3
кави/історії
під горілку

5

10

3

20

538

21

62

9

Як дожити
до сесії?

10

10

10

20

259

0

60

10

Історії до
6
кави/історії
під горілку

8

10

10

20

538

21

90

10

10
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Ключевые слова: интернет-издание, проектный метод, преподавание
интернет-дисциплин, посещаемость, тематические блоги.
We developed a method of teaching disciplines in the field of online
journalism, that allows to approximate students to the real conditions of the
Internet media. Methodology is that small groups of students create the thematic
blogs, and their evaluation is based on their number of visitors. Methodology
gives excellent results: students demonstrate high communication skills at the end
of the course.
Keywords: online-media, project method, teaching the online courses,
number of visitors, thematic blogs.
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А.Э. Казак, Л. М. Семенюк

ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ
Авторы
подчёркивают
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поликультурной
компетенции
преподавателя
высшей
школы
в
интернациональной группе.
Ключевые слова: поликультурная компетенция, интернациональная
аудитория, межкультурное взаимодействие, мастерство преподавателя.
Важной составляющей образовательной деятельности Одесского
национального политехнического университета является подготовка
квалифицированных специалистов для зарубежных стран.
Сегодня в университете учится около 1000 студентов из 44 стран мира.
Это означает, что каждый 12-й из обучающихся в вузе – иностранец. Такое
соотношение говорит о престижности вуза, востребованности выпускников и
их успешности.
Международное сотрудничество посредством образования обязывает
коллектив
университета
предоставлять
качественные
знания,
обеспечивающие конкурентоспособность на рынке труда.
Работа в интернациональной аудитории имеет свою специфику и
предъявляет повышенные требования к педагогическому мастерству
преподавателя, к стилю его общения со студентами.
Преподаватель постоянно должен иметь в виду, что его иностранные
студенты являются представителями разных культур и разных систем
образования. Следовательно, подход к обучению иностранных студентов
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должен отличаться от подходов к обучению отечественных студентов.
Процесс обучения на неродном для учащихся языке необходимо
строить с учётом особенностей межкультурного взаимодействия.
Преподаватель не только студентов , но и себя должен рассматривать как
представителя определённой культуры.
Знание элементов родной культуры учащихся ( литературы, искусства,
национальных и педагогических традиций, политики, экономики )
способствует установлению контакта со студентами, взаимопониманию как
основе успешного обучения.
В. Гумбольдт писал, что разные языки – это не различные обозначения
одного и того же предмета, а разные видения его. У каждого народа своё
исторически сложившееся мировоззрение, своё мироощущение, свои
ценности, традиции, обычаи, своя мораль, отсюда свои черты национального
характера, свои правила поведения, нормы этикета.
Обучение иностранных студентов с учётом специфики языковой
личности обучаемого, который находится в неродной для него
лингвокультурной среде, соответствует утверждающейся ныне общемировой
гуманизации образовательной системы.
Преподаватель обеспечивает в интернациональной аудитории
атмосферу равенства, справедливости, чуткости, сотрудничества, чтобы
каждый отдельный студент мог высказаться относительно изучаемого
материала, ощущая к себе внимание, доброжелательное отношение со
стороны преподавателя и сокурсников. Преподаватель должен быть
доброжелательным к студентам, всегда думать об их чувстве достоинства,
быть образцом непредвзятости в этническом и культурном плане.
Овладение преподавателем знаниями и навыками межкультурной
коммуникации диктуется практическими потребностями реального
педагогического процесса.
Сведения о региональных национально-культурных особенностях,
системах образования регионов, откуда прибыли студенты, должны входить
в состав профессиональных знаний преподавателя высшей школы. В
программах повышения квалификации должны обязательно быть курсы,
знакомящие педагогов со спецификой различных культур.
Опрос, проводимый среди преподавателей и студентов-иностранцев,
позволяет определить уровень владения преподавателем межкультурной
компетенцией.
Такой опрос можно провести среди преподавателей и студентов в виде
анкетирования.
Анкета для студентов
1. Перечислите качества (личные, профессиональные), которые Вам
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нравятся в преподавателе.
2. Перечислите качества, которые Вы считаете отрицательными
(негативными) у преподавателя.
3. Что, по Вашему мнению, недопустимо в общении преподавателя со
студентами?
4. Ваши личные впечатления о преподавателях ОНПУ.
5. Слышали ли Вы в свой адрес неприемлемые высказывания со
стороны преподавателей, каких предметов?
6. Как к Вам относятся украинские студенты?
-Испытываете ли Вы дискомфорт в общении с украинскими
студентами? Если да, то почему?
-Есть ли у Вас друзья среди украинских студентов?
-Помогают ли Вам украинские студенты в учёбе?
7. Вас спрашивают преподаватели на практических занятиях или
игнорируют?
8. Какие трудности Вы испытываете в учёбе?
9. С каким отношением к себе Вы столкнулись:
-Со стороны преподавателей?
-Со стороны студентов других национальностей?
-Со стороны украинских студентов?
-Со стороны деканата, учебной части?
-Со стороны администрации общежития?
-Со стороны жителей Одессы, Украины?
Анкета для преподавателя
1.Со студентами каких стран (регионов) Вы работали?
2.Какие впечатления у Вас от общения с иностранными студентами
относительно регионов прибытия (их характер, отношение к учёбе,
отношение к преподавателю и т.д.)?
3.Владеете ли Вы страноведческой информацией о регионах, откуда
приехали студенты?
4.Влияют ли Ваши субъективные оценки на отношение к студентам?
5.Влияет ли Ваше настроение на общение со студентами?
6.Студентов каких стран (регионов) Вы считаете наиболее
проблемными? Почему?
-Менее проблемными? Почему?
7.Какова Ваша оценка довузовской подготовки студентов-иностранцев.
(Страна, (регион) – уровень).
8.Каково отношение украинских студентов, по Вашим наблюдениям, к
иностранным студентам? (Дружеское, доброжелательное, негативное,
агрессивное).
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9.Вы за или против того, чтобы иностранцы учились в ОНПУ, в
Украине? Почему?
В проведённом нами опросе-анкетировании участвовало 30 студентов.
Китайские студенты выделили доброжелательность как доминантную
черту характера преподавателя. Туркменские – справедливость. Африканские
студенты обратили внимание на методику преподавания: для них важно
качество преподавания.
На занятиях по русскому языку был проведен конкурс сочинений среди
студентов 3-х курсов «Моя будущая профессия», в котором студенты
выразили своё мнение о системе образования в Украине. Они отметили, что
даётся много теории, но нет практических занятий с использованием новых
технологий, они не знают как использовать эти знания практически.
Знания более широкого круга мировых культур способствуют развитию
адекватной межкультурной компетенции, составными частями которой
являются:
-умение толерантно воспринимать мировоззренческую позицию
учащегося, не совпадающую с традиционной или собственной
преподавательской точкой зрения;
-понимание и принятие культурно-специфических норм поведения
представителей других культур;
-уважение к уникальности каждой культуры;
-позитивное отношение к внешнему облику, манере одеваться
представителей разных культур;
-способность не противопоставлять, а сопоставлять свою собственную
и иноязычную культуры;
-поиск компромисса и не расположенность к конфликту.
Ведущая роль в этом принадлежит преподавателю, который должен
дать модель поликультурной личности.
Воспитание межкультурной компетенции должно стать одной из целей
современного образования.
Организуемые в университете мероприятия с участием отечественных и
иностранных студентов повышают культуру межнациональных
и
межличностных отношений. Среди самых ярких последних мероприятий
ОНПУ явилось проведение концерта «Виват, Африка», КВН. Экскурсии,
культпоходы в театры музеи города, собрания, посвящённые
знаменательным датам, Дни открытых дверей, национальные вечера,
студенческие научные конференции, Олимпиады, проводимые в
университете, способствуют воспитанию молодого поколения в духе
интернационализма,
поддержке
гуманистических
ценностей,
взаимообогащению культур.
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О.Д. Гладун
ІНФОГРАФІКА У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ

Обгрунтовано теоретико-інформаційний підхід до художньопроектної діяльності з позицій використання основних ідей теорії
інформації, що сприяє вивченню специфіки візуалізації кількісної інформації
в контексті завдань графічного дизайну. Виявлено специфіку інфографіки як
способу подачі інформації, що сполучає в собі ілюстративність малюнка й
вербально-логічну наповненість тексту. Інфографіка представлена не лише
як потужна технологія впливу, а й мистецтво.
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Графічний дизайн є художньо-проектною діяльністю, яка у візуальній
формі символічно й образно втілює як конкретну інформацію, так і невидимі
змісти. Зважаючи на примат нової візуальної парадигми над класичною
вербальною, роль графічного дизайну в обробці й передачі інформації стає
вирішальною: інформаційне поле ХХІ століття все більше перенасичується і
не всю інформацію можна донести класичним вербальним чи
модерністським знаковим способом. Якщо у минулому столітті набувають
поширення системи орієнтації за допомогою знаків і піктограм, здатних до
візуальної концентрації певної інформації, то нові умови вимагають нових
носіїв і засобів трансляції. На часі змусити реципієнта взагалі до сприйняття
інформації – спрацьовують природні захисні механізми. У зв’язку з цим
актуалізується проблема якісної графічної подачі інформації, що здатна
візуалізувати кількісні дані за допомогою наглядних графіків та схем.
Перевага останніх полягає у комфортній трансляції максимально
ущільненого інформаційного потоку.
Найбільш важливою для нашого аналізу є книга Едварда Тафті
«Подання інформації» [1]. Вона містить карти й схеми, наукові презентації й
діаграми, комп’ютерні інтерфейси, статистичні графіки й таблиці,
стереофотографії та масу інших прикладів. Книга наповнена практичними
рекомендаціями про те, як пояснити складний матеріал візуальними
засобами. Автор на відомих зразках ілюструє фундаментальні принципи
подачі інформації. Він пояснює: «Візуалізуємо інформацію, щоб осмислити
її; щоб донести і зберегти ці знання, що практично завжди створюються на
площині паперу або комп’ютерного екрана. Збільшення щільності
інформації, що подається, є ключовим завданням інформаційного дизайну».
На думку Е. Тафті, втеча з площини стає все більш складною – у міру того,
як зв’язок між зображуваними даними й нашим тривимірним світом слабшає
(зі збільшенням абстрактних величин) і в міру того, як число зображуваних
вимірів росте (з ускладненням даних) [там же] (дужки автора – О.Г.).
Е. Тафті переконаний, що вся історія візуальної інформації й статистичних
графіків, і більш того, будь-яких способів комунікації – це, в більшій мірі,
історія розвитку прийомів, що направлені на збільшення щільності
інформації, її складності, багатомірності, а іноді й краси [там же].
Е. Тафті наголошує, що графічне подання інформації повинне
відображати дані, змушувати глядача замислюватися над суттю графіка, а не
над його дизайном, способом розміщення інформації, технологією
виробництва, уникати перекручування даних, уміщати безліч чисел у
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невеликий простір, логічно впорядковувати більші обсяги інформації,
спрощувати для глядача порівняння різних фрагментів даних, представляти
дані на декількох рівнях деталізації, від загального огляду до тонкощів і
дріб’язків; служити досить ясній меті: описувати, досліджувати, зводити в
таблицю або прикрашати, бути єдиним цілим зі статистичним і словесним
описом даних [там же]. Далі дослідник зауважує, що «графіки відбивають
суть інформації. Безсумнівно, що вони можуть бути більш ясними й
очевидними, ніж традиційні статистичні розрахунки» [там же]. Він пише, що
подання інформації – те, наскільки яскраво й переконливо вона виглядає в
результаті – це робота, що поєднує в собі майстерне використання
зображень, слів, чисел. Адже доводиться працювати з текстом і його
накресленням, оперувати більшими обсягами даних і робити їх статистичний
аналіз, грамотно використовувати колір, верстку, кордони й контури. Ці
стандарти якості виведені із принципів дизайну, які говорять, як поставити
потрібну крапку у правильному місці. Зроблений статистичний графік являє
собою сукупність думок, донесених ясно, точно й результативно. Деякі із
цих прийомів, що описані у наступних главах книги, містять у собі
використання мікро- і макрорівней, розшарування й поділи даних,
множинних порівнянь, кольору, а також способів зображення простору й
часу на площині [там же].
Роботи фундаментального й прикладного характеру щодо теорії
інформації та її використання [2; 3], книги Е. Тафті [1; 4] та публікації в
Інтернет-ресурсі [5; 6; 7; 8], актуалізують дискурс щодо сучасного розуміння
ролі й завдань інфографіки. Проте, усі дослідники, що так, чи інакше
звертаються до природи інфографіки, сходяться на думці, що принципи
інформаційного дизайну універсальні, як математика, і незаангажовані
унікальними особливостями різних мов і культур.
Отже, теоретичні питання візуалізації кількісної інформації у
графічному дизайні залишаються відкритими і вельми цікавими.
Використання основних ідей прикладної теорії інформації і роботи Е. Тафті
складають методологічну основу дослідження, що присвячене сучасним
процесам візуалізації інформації у графічному дизайні.
Отже, сучасна інформаційна парадигма актуалізувала проблему подачі
якісної графічної інформації і візуалізації кількісних даних. До графічного
подання кількісної інформації (інфографіки) сьогодні пред’являються
наступні вимоги: логічне впорядковування великих обсягів інформації на
невеликих за розміром носіях; спрощення для порівняння різних фрагментів
даних; подача даних на декількох рівнях деталізації – від загального виду до
деталей; зведення у систему; зручне зчитування інформації.
Інфографіка як галузь графічного дизайну, що займається презентацією
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кількісної інформації, поділяється за типами (рівнями) візуалізації:
візуалізація знань (науковий рівень), візуалізація інформації (проектний
рівень), візуалізація даних (предметний рівень) і класифікується за видами
створеного продукту: площинний, динамічний, інтерактивний. Зважаючи на
розвиток інформаційної суспільної парадигми, сьогодні інфографіка має
великі перспективи для розвитку динамічної та інтерактивної гілки.
Розвиток інформаційної графіки, а також будь-яких способів візуалізації
інформації буде направлено на збільшення щільності інформації, простоти її
подачі і сприйняття.
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количественной информации в контексте заданий графического дизайна.
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Ключевые слова: графический дизайн, информация, визуализация,
инфографика.
The importance of graphic design language as a modeling system of
information and communication space is revealed. Based on researches of
Y. Lotman and V. Gritsenko, graphic design language seen as a linguistic reality
of modern society is semiotically self-sufficient, it acts as the general context, it is
the sign system. The concept of the text is treated as one of the basic modeling
metaphors. It becomes hypertext and intertext. The idea of intertext is that any text
is part of the overall visual communication. The visual language of graphic design
is the product model and universal way of representation, organization and
transmission of information.
Keywords: graphic design, visual language, communication, text.
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С.А. Березовский

КЛИАРАТИВНО-КОГНИТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ МЕГАПОЛИСОВ
Речь идёт о единственной 3D ситуативной светофорной
информационной системе управления транспортными средствами, которая
позволит территориальным службам оперативно контролировать
состояние человека-оператора транспортного средства, управлять
дорожным движением, получать информацию о скорости и плотности
транспортных
потоков,
авариях,
оптимизировать
маршруты
общественного и личного транспорта.
Ключевые
слова:
клиаративно-когнитивная
концепция,
3D
ситуативная
светофорная
информационная
система
управления
транспортными средствами.
Урбанизация и быстрый рост современных городов приводит к
транспортному коллапсу. Проблема увеличения средней скорости
передвижения по городским магистралям зачастую решается путём
расширения дорожного полотна, за счет ревизии и реконструкции
прилегающих территорий и, в том числе, за счет строительства ярусных
эстакад и логистически-«клеверных» развязок.
Для упорядочения движения транспортных средств (ТС) по проездам и
магистралям разработаны правила дорожного движения, определившие
действия отдельных участников движения.
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Регулирование – предоставление права оператору ТС на
преимущественное движение, выполнение маневра, осуществляющееся с
помощью совокупности сигнально-семантических воздействий на субъект
и противостоящих ему в его деятельности. Объектом, представленным в
информационно-семантическом виде, является управляемый трехцветный
фонарь – светофор (рис.1).
Однако, управление — автоматическое или
дистанционное — порождает ожидание, а,
следовательно, и очереди транспортных средств на
право выполнения маневра или движения.
По данным прошлых лет, ежегодно в пробках
ЕС теряет 2% ВВП, что в денежном эквиваленте
составляло около 200 млрд. евро.
«Ассоциация безопасности дорожного движения»
приводит статистику смертности на украинских
дорогах. Каждый год погибает 5-7 тыс. человек, а
еще 30-40 тыс. получают травмы.
Рис. 1
Согласно данным Всемирного банка, экономический ущерб нашей
страны от потерь продуктивной рабочей силы и реабилитации в результате
дорожно-транспортных происшествий составляет около 5 млрд. долларов,
или 4% ВВП в год .
Ученые США, РФ, Германии, Англии и других стран активно работают
над уникальными разработками: «умный светофор» (рис.2), «умная
остановка». Специальные встроенные системы умеют предотвращать
столкновения автомобилей.
Данные проекты не панацея от всех транспортных проблем, а только
один из пунктов адаптивной программы управления дорожным движением.

Рис. 2
266

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

Разработчики предлагают оборудовать общественный и частный
транспорт устройствами, позволяющими подключиться к новой городской
светофорно-информационной транспортной сети с заданной скоростью
передачи данных.
Каждый автомобиль становится узлом связи, обеспечивающим
водителя-оператора адаптивной информацией о ситуации в зоне движения
ТС. Если использовать идеологию передачи данных по радиоканалу на
короткие расстояния, то можно включить бортовой компьютер, устройства
инфографики, водителя–оператора и другие вспомогательные устройства и
датчики (например, медицинские датчики оценки физического и
психологического состояния водителя–оператора) в локальную адаптивную
информационную сеть ТС. Поможет в этом технология NFC (Near Field
Communication), которая обеспечит удобную, надежную и защищенную
передачу данных на короткие расстояния между различными электронными
устройствами, способными связываться друг с другом как равноправные
узлы.
Клиаративность информации при ее разработке устанавливается в
зависимости от уровня подготовленности пользователей этой информацией
— водителей-операторов.
Современные разработки экранов с применением лазерных, OLED
технологий позволяют развивать и совершенствовать
устройства
когнитивной графики.
Применение когнитивной графики способствует увеличению скорости
передачи информации и повышает уровень её понимания, воздействуя на
интуицию, профессиональное «чутьё», образное мышление.
В Центре «ПолиТехИнфо» ОНПУ разработан пилот-проект системы
«Единая 3D ситуативная светофорно-информационная система управлений
транспортными средствами».
Система
позволит
территориальным
службам
оперативно
контролировать состояние человека-оператора транспортного средства,
управлять дорожным движением, получать информацию о скорости и
плотности транспортных потоков, авариях, оптимизировать маршруты
общественного и личного транспорта.
Внедрению системы должен предшествовать ряд масштабных
мероприятий, как со стороны правительства, так и частного бизнеса.
Йдеться про застосування єдиної 3D ситуативної світлофорної
інформаційної системи керування транспортними засобами дозволить
територіальним службам оперативно контролювати стан людиниоператора транспортного засобу, управляти дорожнім рухом, отримувати
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інформацію про швидкість і щільності транспортних потоків, аваріях,
оптимізувати маршрути громадського та особистого транспорту.
Ключові слова: клиаративно-когнітивна концепція, 3D ситуативна
світлофорна інформаційна система керування транспортними засобами.
Unified 3D situational information Traffic light vehicle control system will
allow the territorial services quickly monitor the status of the human operator of
the vehicle, traffic control, to obtain information about the speed and density of
traffic flow, accidents, optimize routes of public and private transport.
Keywords: cleartune-cognitive concept, 3D situational traffic information
and control of transport means.

УДК 372.894

В.О. Мирошниченко

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА
МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА
Акцентується увага на структурі та тлумаченні поняття
мультимедійна компетентність.
Ключові слова: мультимедійна компетентність, професійна
компетентність педагога.
Освіта ХХІ століття розвивається у напрямку відображення основних
рис нового інформаційного суспільства, що в свою чергу, базується на
принципах різноманіття у формах та засобах навчання та їх постійного
оновлення. Вітчизняна інформаційна освіта має за пріоритет набуття
підростаючими поколіннями життєтворчих та професійних компетентностей.
Задля реалізації зазначених цілей, у першу чергу, необхідно підготувати
для вітчизняної системи освіти висококваліфікованих педагогічних
працівників з набором відповідних фахових характеристик (емпатія,
культурний плюралізм, прагнення до саморозвитку тощо). Однією з вагомих
професійних якостей сучасного педагога має бути мультимедійна
компетентність. Цій проблемі присвячували свої праці лише кілька
вітчизняних та закордонних науковців: К.Баханов, Т.Везіров, Б.Крузе,
І.Костікова, Л.Кочегарова та ін.
Метою нашої статті є визначення сутності та структури мультимедійної
компетентності педагога.
Сьогодні більшість учених розглядає поняття "компетентність" як
інтегральну характеристику, яка визначає готовність і здатність на високому
рівні виконувати певні функції відповідно до сучасних теоретичних і
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практичних надбань, навчального і життєвого досвіду, цінностей і здібностей
[5].
Удосконалення процесу інформатизації сучасної освіти в контексті
компетентністного підходу відповідно до нової освітньої парадигми
припускає активний розвиток мультимедійної компетентності під час
підготовки фахівців системи освіти, однак сама суть поняття мультимедійної
компетентності вчителя, її структура й зміст залишаються неопрацьованими.
У сучасній літературі, присвяченій проблемам розвитку мультимедійної
компетентності, існує безліч термінів, що не мають однакового тлумачення.
Дуже часто як синоніми до мультимедійної компетентності використаються
такі
терміни:
"мульти/медіакультура",
"інформаційно-комунікаційна
культура",
"мульти/медіаграмотність",
інформаційно-комунікаційна
грамотність", "інформаційно-комунікаційна (ІКТ) компетентність", "мульти/
медіаосвітченість".
Більшість дослідників вважають, що поняття "медіакультура" ширше,
ніж поняття "мультимедійна культура", тому що воно означає максимально
широку сферу життєдіяльності людей, пов'язану з будь-якою інформацією,
включаючи і медійну, і мультимедійну. Під медійною культурою варто
розуміти сферу інформаційної життєдіяльності людей, пов'язану з будьякими засобами масової комунікації. Отже, медіакультура є складовою
інформаційної культури, яка, у свою чергу, є частиною загальнолюдської
культури, та являє собою її специфічну сторону, що прямо й безпосередньо
пов'язана з інформаційним аспектом життя людей у всій його повноті.
Мультимедійна культура – це сфера інформаційної життєдіяльності
людей, пов’язана тільки із цифровими (мультимедійними) засобами масової
комунікації. Таким чином, мультимедійна культура є сукупністю
виробничих, суспільних і духовних досягнень людей у сфері мультимедіа, а
також система рівнів розвитку особистості людини в сфері мультимедіа.
На думку І. Костікової характеристиками інформаційно-комунікаційної
культури в галузі нових технологій можна назвати: 1) здатність до аналізу,
оцінки й інтеграції досвіду роботи в сучасному інформаційнокомунікаційному середовищі під час вивчення чи викладання фахових
дисциплін; прагнення до розвитку особистих творчих якостей студента під
час занять у поєднанні з наявністю мотивації в самоосвіті й високого рівня
загальної комунікативної культури студента в інформаційно-комунікаційній
взаємодії; 2) розвиток культури одержання, вибору, збереження, відтворення,
переробки інформації; удосконалення способів репрезентації, передачі й
інтеграції навчальних матеріалів.
За наявності інформаційно-комунікаційної культури викладача та
студента і, насамперед, надійного базового освітнього підґрунтя, тобто
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інформаційно-комунікаційної грамотності, можна вести мову про
результативність освіти: грамотність (загальна і професійна) → освіченість і
досвід → професійна компетентність і самоосвіта → культура і менталітет
[2]. Отже, інформаційно-комунікаційна культура є своєрідною "надбудовою"
над уже сформованою професійною компетентністю, до якої відноситься, як
її складова, мультимедійна компетентність.
Далі розмежуємо поняття мультимедійної компетентності й
мультимедійної грамотності. Термін "компетентність" стосовно до освіти
став уживатися відносно недавно. Поняття ж грамотності в історії освіти
пройшло значно довший період, хоча й інтерпретується по-різному. Так чи
інакше, але під грамотністю розумілися базові для життя в суспільстві
вміння, такі як читати, писати, рахувати та ін. У результаті індустріального
розвитку провідних країн у ІІ пол. ХХ ст., що супроводжувалось процесами
глобалізації, появи нових технологій і засобів інформації, а також
виникнення індустрії інформації, під грамотністю стали розуміти створення
суспільства знань, що співвідноситься зі старою знаннєвоцентристською
освітньою парадигмою, що не відповідає потребам сучасного суспільства.
Звернення до сучасних цілей освіти дозволило в педагогіці вищої школи
констатувати необхідність переборювати тенденцію відносини до
професійних знань, умінь і навичок як мети професійної освіти; вони,
сприяючи розвитку особистості і являючи собою тільки змістовний
компонент професійної освіти, покликані забезпечити досягнення
генеральної освітньої мети – індивідуального розвитку особистості вчителя
й, у першу чергу, його професійної компетентності. Такий розгляд мети
сучасної освіти й обумовлює широке застосування терміна "компетентність".
Таким чином, найбільше значення для сучасної педагогіки вищої школи
являє поняття "мультимедійна компетентність"[4].
Мультимедійна компетентність вчителя є однією з його професійних
компетентностей. Під терміном "професійна компетентність" розуміють
набуту суб'єктом й актуалізовану ним у реальних професійних ситуаціях або
в ситуаціях, комплементарним їм, сукупність складних умінь, необхідних для
можливості суб'єкта ефективно функціонувати в тій або іншій професійній
сфері.
Дослідник Т. Везіров під мультимедіа компетентністю педагога розуміє
здатність і готовність учителя розробляти відкриті освітні ресурси за
допомогою мультимедіа засобів різних видів і застосовувати їх у професійній
діяльності. Відкриті освітні ресурси – це навчальні або наукові ресурси,
розміщені у вільному доступі, або випущені під ліцензією, що дозволяє їхнє
вільне використання або переробку. Відкриті освітні ресурси містять у собі
повні курси, навчальні матеріали, модулі, підручники, відео, тести,
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програмне забезпечення, а також будь-які засоби, матеріали або технології,
використані для надання доступу до знань[1].
Б. Крузе під мультимедійною компетентністю вчителя розуміє
кумулятивну "готовність і здатність" і досвід прояву сукупності
мультимедійних компетенцій у сфері освіти, де "готовність" співвідноситься
з довгостроковою готовністю як інтегрованим особистісним утворенням, що
включає в себе мотиваційний, емоційно-вольовий, настановчий та оцінний
компоненти, а "здатність" - з когнітивним і поведінковим компонентами,
тобто ЗУНами й знанням змісту мультимедійної компетентності вчителя [4,
82-83].
На думку Л. Кочегарової під мультимедійною компетентністю (у автора
ікт-компетентність) викладача слід розуміти багатоаспектний компонент
професіоналізму, що є актуальною, формованою якістю особистості. Вона
розвивається, задіючи мотиваційно-вольові, когнітивні й операціональнодіяльнісні аспекти.
Структура будь-якої компетентності, відрізняється тим, що
компетентність ширше знань й умінь, вона сумує їх у собі; включає
емоційно-вольову регуляцію її прояву в поведінці; зміст компетентності
значимий для суб'єкта її реалізації; будучи активним проявом,
компетентність характеризується мобілізаційною готовністю як можливістю
її реалізації в будь-якій необхідній для цього ситуації [3, 88-91].
Якщо розглядати мультимедійну компетентність з погляду системного
підходу, то в ній чітко виокремлюються чотири основні компоненти:
ціннісно-мотиваційний, когнітивний, діяльністний та рефлексивний.
Ціннісно-мотиваційний компонент включає мотиви, мету, потреби
використання мультимедіа в професійному навчанні, вдосконаленні,
самовихованні, саморозвитку, ціннісні установки актуалізації в професійній
діяльності. Він стимулює творчий прояв особистості в професійний
діяльності за допомогою мультимедіа, припускає наявність інтересу до
використання мультимедійних засобів у професійній діяльності,
характеризує потребу людини в знаннях, в оволодінні ефективними
способами організації професійної діяльності. Також ціннісно-мотиваційний
компонент включає мотиви здійснення педагогічної діяльності,
спрямованість на розвиток особистості учнів.
Когнітивний компонент повинен забезпечити вільне володіння
вчителем навичками опрацювання інформації отриманими за допомогою
мультимедіа та роботи з інформаційними об’єктами, які відповідно
впливають на навички вдосконалення професійних знань і умінь, знання
міжпредметних зв’язків і т.д. Рівень розвитку когнітивного компоненту
визначається повнотою, глибиною, системністю знань вчителя в його
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предметній сфері та використанням мультимедійних технологій.
Діяльністний компонент – це активне застосування мультимедійних
технологій і комп’ютера в професійній діяльності як засобів пізнання і
розвитку мультимедійної компетентності, самовдосконалення і творчості, а
також виховання подібних якостей у своїх учнів. Комунікативна складова
цього компоненту виявляється в умінні встановлювати міжособистісні
зв’язки, вибирати оптимальний стиль спілкування в різних ситуаціях,
опановувати засоби вербального і невербального спілкування.
У діяльністному компоненті мультимедійна компетентність педагога,
поділяється на два рівні: базовий і предметно-орієнтований. Під базовим
розуміється інваріант знань, умінь і досвіду, необхідний вчителеві для
вирішення освітніх завдань, перш за все, засобами мультимедійних
технологій загального призначення. На цьому рівні компетентність включає
використання
інформаційних
технологій
сучасного
суспільства
(комп’ютерних, мультимедійних Інтернет, електронних засобів масової
інформації, мобільних телефонів і т.п.) для пошуку, доступу, зберігання,
вироблення, уявлення і обміну інформацією, а також комунікацією між
людьми і роботу в мережі Інтернет.
Предметно-орієнтований рівень припускає освоєння і формування
готовності до впровадження в освітню діяльність спеціалізованих технологій
і ресурсів, розроблених відповідно до вимог змісту того або іншого
навчального предмету. Зміст предметно-професійної мультимедійної
компетентності вчителя безпосередньо залежить від потреб його предметної
галузі. Вивчення тих чи інших комп’ютерних технологій та засобів повинно
бути зумовлено потребами вчителя в його професійній діяльності. Тому
загального змісту даного компоненту мультимедійної компетентності
навести неможливо – він повинен складатися відповідно до потреб кожної
навчальної групи
Сфера рефлексивного компонента мультимедійної компетентності
вчителя визначається відношенням педагога до себе і до світу, до своєї
практичної діяльності та її здійснення за допомогою мультимедіа. Вона
включає самосвідомість, самоконтроль, самооцінку, розуміння власної
значущості в колективі і розуміння результатів своєї діяльності,
відповідальності за результати своєї діяльності, пізнання себе і
самореалізації в професійній діяльності через засоби мультимедійних
технологій. Розвиток кожного компоненту мультимедійної компетентності
пов'язаний з формуванням його характеристик і властивостей як частини
цілісної системи.
Таким чином, ми вважаємо, що мультимедійна компетентність педагога
– це професійна якість особистості вчителя, що включає в себе інтегровану
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сукупність знань, умінь і досвіду виконання різних операцій – як складових
мультимедійних технологій, під час підготовки і проведення навчальних
занять, а також цінності пов’язані з цією діяльністю.
Для практичного використання мультимедійних засобів у навчанні
педагогам повинні бути властиві загальні педагогічні уміння; навички
володіння мультимедійними засобами й технологіями, засобами
інформаційних і телекомунікаційних технологій; знання, уміння і навички
застосування технологій мультимедіа в процесі навчання; досвід
використання мультимедійних технологій та позитивне ставлення до цього
виду діяльності. Детальніше про це зазначимо у вигляді таблиці 1.
Таблиця 1
Структура мультимедійної компетентності педагога
Уміння
Групи умінь

Деталізація

1) обробки
текстової,
графічної, фото,
звукової та
відео
інформації за
допомогою
відповідних
комп'ютерних
програмредакторів
задля
виготовлення
дидактичних
матеріалів.

працювати з
програмами
пакету MS Office
(Word, Ехсеl,
РоwerРоіnt,
Publisher тощо);
працювати у
програмахредакторах фото,
аудіо-відео
матеріалів (Adobe
PhotoShop, Adobe
Audіtіon,
Windows Movie
Maker і ін.);
створювати
мультимедійні
навчальні курси
(Adobe Captivate,
eLearinng Office
3000 тощо).

2) демонстрації
самостійно
виготовлених
мультимедійних
матеріалів на
уроці

показу учням
мультимедійної
презентації на
уроці;
представлення
публікацій на
різну тематику;
демонстрації
аудіо-відео
матеріалів на
уроці;

Знання

Досвід

Цінності

інформатики;
основних
принципів
колористики,
ергономіки,
стильового
оформлення
навчального
мультимедійного
продукту;
педагогічного
дизайну
мультимедійного
уроку.

використання
комп'ютерної
техніки у
повсякденній і
професійній
діяльності;
користування
комп'ютерними
програмами
пакету MS
Office, фото,
аудіо-відеоредакторами,
спеціальними
програмами з
розробки
мультимедійних
навчальних
курсів.

творча
активність;
самостійність
у діяльності
зі створення
дидактичних
матеріалів за
допомогою
комп’ютерних програм.

комп'ютерної
техніки (ПК,
принтера,
сканера,
відеопроектора
,
мультимедійної
дошки тощо);
принципів
використання
мультимедіа на

демонстрації
дидактичних
матеріалів на
уроці:
мультимедійної
презентації,
публікації, аудіо
запису,
відеоматеріалу,
мультимедійног
о навчального

стійка
емоційна
установка на
використання
мультимедійних
матеріалів на
уроці;
прагнення до
удосконаленн
я своєї
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презентації
уроках.
мультимедійного
навчального
курсу.

курсу.

педагогічної
майстерності.

3) використання
готових
педагогічних
програмних
продуктів
(засобів) (ППЗ)
під час
навчання

працювати
самому і
допомагати
учням у процесі
навчання з
педагогічними
програмними
засобами (ППЗ):
е-атласами,
е-підручниками,
посібниками,
еенциклопедіями,
е-довідниками,
е-каталогами,
е-колекціями;
використання
комп’ютерних
ігор та програм
радіо і телеефіру
у процесі
навчання.

основ роботи з
педагогічними
програмними
засобами
(ППЗ) на
цифрових
носіях
інформації;
можливостей,
структури та
функціонально
го призначання
ППЗ, програм
радіо і
телебачення,
комп’ютерних
ігор.

роботи з CDROM, DVDROM
пристроями;
використання
CD/DVD –
носіїв
інформації;
користування
е-атласами,
е-підручниками,
еенциклопедіями,
е-довідниками,
е-каталогами,
е-колекціями;
комп’ютерноігровий досвід.

постійний
пошук нових
форм подачі
дидактичного
матеріалу на
уроці; творча
активність;
бажання
"бути з часом
нарівні".

4) використання
мережі Інтернет
у процесі
навчання

здійснювати
пошук необхідної
інформації в
Інтернеті,
спілкуватися,
обмінюватися
інформацією;
організувати
самостійну
навчальну
діяльність учнів з
використанням
Інтернетресурсів,
реалізовувати
Інтернеттехнологію –
"Веб-квест";
розроблення
простих Webсайтів та їх
використання під
час навчання.

про роботу з
Інтернетсервісами;
орієнтовного
переліку
існуючих
Інтернетресурсів та їх
використання в
освітньому
процесі та
самоосвітній
діяльності;
методики
використання
веб-квестів у
навчанні;
теорії розробки
Web-сайту
(основ
програмування
)

користування
мережевими
технологіями, а
зокрема,
глобальною
мережею
Інтернет;
розроблення
змісту та
методик
використання
Інтернетресурсів у
навчальновиховному
процесі.

прагнення
постійно
оновлювати
навчальний
матеріал,
включаючи в
нього новітні
інформаційні
та педагогічні
розробки, не
допускаючи
застою чи
морального
старіння;
пошук нових
форм, методів
навчання, що
відповідали б
сучасним
вимогам.

проводити
перевірку
навчальних

позитивного
ставлення до
тестової

5) проведення розробляти
основ
комп’ютерного тестові завдання тестології;
тестування під підлаштовуючи їх класифікацію
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час навчання

до наявної
комп’ютерної
програми
тестування;
систематично
використовувати
у своїй діяльності
сучасні
комп’ютерні
програми
тестування;
проводити
тестування в
комп’ютерному
кабінеті;
здійснювати
аналіз і
корегування
комп’ютерного
тестування.

тестових
завдань;
переваг і
недоліків
використання
комп'ютерних
тестів у
процесі
навчання;
принципів
роботи у
програмах
комп’ютерного
тестування.

досягнень учнів
за допомогою
тестових
завдань;
проведення
занять за
допомогою
локальної
мережі в
інтерактивному
режимі;
роботи з
програмами
комп’ютерного
тестування.

перевірки
компетентностей учнів
з залученням
комп’ютерних
програмних
засобів;
прагнення
урізноманітн
ити процес
оцінювання
навчальних
досягнень
учнів.

Ефективне освоєння потенціалу мультимедійних засобів припускає
відповідну підготовку викладача, що повинен опиратися на такі положення:
навчання роботі з мультимедійними засобами навчання є частиною змісту
освіти; мультимедійні засоби навчання є лише інструментом рішення
проблем, його використання не повинне перетворюватися в самоціль;
використання мультимедійних засобів навчання розширює можливості
людського мислення у вирішенні проблем; навчання роботі з
мультимедійними засобами є методом формування мислення.
Однією з першочергових проблем на шляху практичної інформатизації
освіти й повсюдного застосування мультимедійних засобів навчання є
підготовка педагогічних кадрів.
Подальші перспективи дослідження полягають у розробці ефективних
методик формування мультимедійної компетентності у педагогів, зокрема як
для викладачів-користувачів готових мультимедійних інформаційних
ресурсів, так і для викладачів-розробників мультимедійних програмних
засобів педагогічного призначення.
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О.О. Панькевич

ВИКОРИСТАННЯ НЕПРЯМОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТНІЙ ПАРАДИГМІ
ЯК ОПОСЕРЕДКОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
У статті розглядається поняття непрямого педагогічного управління
та його значення у підвищенні продуктивності навчального процесу.
Ключові слова: управління, керівництво, ситуативні маніпуляції,
непряме управління.
У традиційній педагогіці в основному застосовуються прямі методи
управління, що заключаються у передачі відомостей для успішного
виконання навчальної діяльності. Незважаючи на те, що прямі методи
управління є конкретними, цілеспрямованими і чіткими, у той же час вони
нерідко викликають протест і боротьбу з боку майбутніх фахівців за
збереження самостійності своєї особистості. Означене вище пов’язане також
з тим, що нерідко означені методи реалізуються шляхом примусу, тобто
вимушеному слідуванню студентом певним вказівкам педагога.
Сутність нової освітньої парадигми полягає в переході від традиційної
професійної підготовки майбутніх фахівців, що орієнтується на теперішнє та
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на «середнього студента», що зміщується вже на майбутнє та безпосередньо
на студента як на особистість. Адже, сьогодні суспільство ставить особливо
високі вимоги до процесів, що відбуваються в освітньо-педагогічній сфері
відносно формування кадрів. У зв’язку з вище зазначеним, процес підготовки
майбутніх фахівців в умовах сучасної освітньої парадигми буде більш
ефективним, якщо використовувати непряме педагогічне управління, яке
ґрунтується на невимушених вказівках/інтелектуальних завданнях педагога,
які студенти на рівні підсвідомості сприйматимуть як потребу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання даної проблеми свідчить про необхідність коректування цілей
освітньої діяльності та, відповідно, підходів до її досягнення, а саме: одним
із пріоритетних завдань сучасної освіти потрібно вважати забезпечення
належного рівня підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасного
освітнього простору вищих навчальних закладів шляхом використання
непрямого педагогічного управління, як засобу опосередкованої регуляції
продуктивного процесу навчання.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується дана стаття, полягає у вивченні та описанні непрямого
педагогічного управління на засадах постнекласичної методології.
Означене вище пов’язане з тим, що в історії розвитку педагогіки
України змінювалася мета та зміст навчання наступних поколінь, а разом з
тим змінювалися й методи, зв’язок майбутніх фахівців з викладачем, тобто
типи (монологічний, діалогічний, полілогічний) викладання та стиль
навчання взагалі тощо. Зазначимо, що всі перетворення, які відбуваються в
мережі освіти, направленні на покращення процесу підготовки студентської
молоді задля успішного існування та розвитку нашої країни.
Варто відмітити, що на відміну від класичного та некласичного підходів
(пасивні й активні методи навчання) постнекласичний підхід (інтерактивні)
надає
можливість
розвивати
нелінійне
мислення,
професійну
компетентність на основі полілогічного зв’язку, творчість, щомайже
завжди пов’язана з наявністю проблемної ситуації, із завданнями, які
потрібно вирішити шляхом використання непрямого педагогічного
управління тощо. Тоді як на основі монологу (при класичному підході) важко
розбудити зацікавленість до навчальної діяльності, освоєнню професії тощо.
У термінологічному полі нашого дослідження слід розмежовувати такі
засоби підвищення ефективності навчального процесу у вищих навчальних
закладах як непряме педагогічне управління, керівництво, ситуативна
маніпуляція та втручання третьої сторони.
З філософської точки зору управління – це елемент, функція
організованих систем різної природи (біологічних, соціальних, технічних),
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що забезпечує збереження їх певної структури. підтримку режиму
діяльності, реалізацію програми, цілі діяльності [1,704]. Тобто, управління –
це процес необхідних пов’язаних між собою методів навчання, які нададуть
змогу забезпечити успіх протікання навчальної діяльності. Сукупність таких
дій, які називаються управлінськими функціями і які самі по собі також є
окремими процесами, і складає сутність процесу управління.
Керівництво, у свою чергу, – це процес налагодження викладачем
міжособистісних стосунків, особистісного впливу, з метою досягнення
управлінських цілей задля регуляції навчання. Тобто дефініція «управління»
є ширшою, її сутність зводиться до системи дій суб’єкта управління, а у
нашому випадку студента, направлених на зміну параметрів середовища і
перетворення її на засіб, що управляє.
Сутність ситуативної маніпуляції заключається у тому, що викладач
змінює/варіює організаційну ситуацію таким чином, що майбутні фахівці як
суб’єкти управління не можуть не виконати його вимог та інтелектуальних
задач. Тобто при використанні даного методу відсутня пряма дія на студента.
Використання третьої сторони виражається у тому, що викладач
може змінювати вже безпосередньо поведінку студента, підсилюючи або
ослабляючи вплив. Різниця між непрямим управлінням та використанням
методу третьої сторони виявляється у тому, що останній реалізується у
вимогливій формі, а опосередковане управління виглядає як прохання.
Аналізуючи науково-методичну літературу, під непрямим педагогічним
управлінням будемо розуміти засіб, що дозволяє опосередковано впливати
на особистість студента(який має вільне право вибору методів та
стратегїі поведінки), а також регулювати його дії задля досягнення
позитивного кінцевого результату. Уточнимо, успішне досягнення кінцевого
результату при непрямому управлінні можливе лише за умови емоційнопозитивного середовища в процесі навчальної діяльності, що дасть змогу
викликати у тих, хто навчається відчути не «примус», а на підсвідомому рівні
бажання до саморозвитку та самоактуалізації, що виявляється у пізнавальній
активності.
У педагогічному словнику пізнавальна активність трактується як
діяльнісний станособистості, що виявляється у наполегливому прагненні до
знань, до розумової напруги і прояву вольових зусиль у процесі оволодіння
знаннями [2,14]. Зауважимо, що стан готовності особистості студента
завдяки використання педагогом непрямого управляння досягається на
підсвідомому рівні майбутніх фахівців як потреба.
Використання
непрямого
управління
також
надасть
змогу
використовувати такі засоби формування і розвитку мислення, як творчі види
пізнавальної активності, самостійний пошук рішення тощо. Не менш
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важливо й те, що евристичні вказівки через свою узагальненість належать до
ширшого класу навчальних дій, ніж вказівки конкретні, а значить
вірогідність того, що така вказівка буде дана не по справі мала, і, що головне,
сприйматиметься студентами на рівні підсвідомості як потреба.
Варто відзначити, що для успішного використання непрямого
педагогічного управління задля регуляції продуктивного процесу навчання
необхідно підбирати найефективніші методи та прийоми для забезпечення
навчально-виховного процесу в емоційно-позитивному середовищі.
Наприклад, доцільно використовувати проблемне навчання, яке відрізняється
від традиційного організацією навчання шляхом самостійного здобуття знань
у процесі розв’язання студентами поставлених викладачем навчальних
проблем професійного спрямування. Використання означеного методу
надасть змогу розвивати у студентів творче мислення та пізнавальну
активність. Викладач опосередковано, шляхом створення сприятливих умов
для «творчої атмосфери», за допомогою непрямого впливу збуджує бажання
та потребу до самовираження та творення. З позиції активного спілкування
стає можливим непряме управління, яке надасть можливість розвинути
мотивацію майбутніх фахівців щодо успішності їх навчальних досягнень.
Відтак, для якісного процесу підготовки майбутніх фахівців у сучасній
освітній парадигмі доцільно використовувати на основі постнекласичного
підходу непряме педагогічне управління, як засіб опосередкованої регуляції
продуктивного процесу навчання.
Перспективи подальших розвідок даного дослідження полягають у
вивченні та висвітленні інших засобів підвищення ефективності навчального
процесу, задля забезпечення належного рівня підготовки студентів у вищих
навчальних закладах.
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В статье рассматривается понятие косвенного педагогического
управления и его значение в повышении производительности учебного
процесса.
Ключевые слова: управление, руководство, ситуативные манипуляции,
косвенное управление.
This paper deals with the concept of indirect teaching management and its
importance in enhancing the performance of the learning process.
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С.М. Шевченко

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ
У поданій роботі автор намагається об’єктивно описати походження
проблем сучасних практичних досліджень у сфері соціальних комунікацій.
Ключові слова: соціальні комунікації, дослідження, методологія,
молоді дослідники.
На сучасному етапі серед пріоритетів розвитку вищої освіти
виділяється дистанційна освіта.
Аналіз досліджень науковців з даної проблеми показав, що під
дистанційним навчанням розуміють педагогічну технологію, яка ґрунтується
на принципах відкритого навчання, здійснюється завдяки сучасним
телекомунікаціям, використовуючи при цьому комп’ютерні навчальні
програми та платформи різного значення, створює інформаційне середовище
для надання необхідного навчального матеріалу та спілкування.
Є очевидним, що дистанційна освіта вимагає від її учасників достатню
комп’ютерну грамотність; від студентів – відповідний рівень сформованості
самостійної розумової діяльності та мотивації до навчання (як відомо, значна
частина першокурсників слабо володіє прийомами розумової діяльності,
тому дистанційне навчання на перших курсах може не виправдати наших
сподівань); від викладачів – якісні навчальні матеріали ( на сьогодні – це
лекції у вигляді текстових матеріалів, блоки контролю знань у вигляді
тестових завдань та дуже рідко – розв’язання типових задач, відео-лекція,
конференція та інше).
У технічному університеті проблемним залишається також питання
щодо виконання лабораторних робіт, на яких використовується матеріал та
приладдя, якого нема вдома.
Загальним недоліком дистанційної освіти є проблема аутентифікації
користувача під час перевірки знань, бо невідомо, хто знаходиться на іншому
кінці проводу.
Проте, незважаючи на таку кількість недоліків та тимчасових
труднощів, дистанційна освіта має ряд переваг, які дозволяють їй зайняти
відповідне місце серед інших педагогічних технологій професійної освіти.
Це, насамперед, створення інтегрованих навчальних курсів, де за
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основу береться не логіка відповідної науки, а професійні завдання.
Дистанційне навчання дозволяє здійснити перехід від предметного принципу
побудови змісту освіти до таких міжпредметних навчальних курсів, які
дають цілісну картину відповідної професійної діяльності. Знання стають не
багажем, а підпорядковуються діяльності. Саме це підвищує мотивацію до
навчання у студентів.
До переваг дистанційної освіти можна віднести також максимальну
індивідуалізацію, відкритість і гнучкість навчання. Студент (в залежності від
рівня початкових знань) сам планує свій індивідуальний план навчання, стає
суб’єктом своєї навчальної діяльності. Викладач виступає консультантом і
надає своєчасну підтримку. Тому у системі дистанційної освіти обов’язковим
елементом є безпосереднє спілкування студента та викладача, бо тільки тоді
є можливим відслідкувати динаміку зміни потреб студента і траєкторію його
навчання, сприяти розвитку його здібностей. Не менш важливим є
спілкування студентів між собою: виконання завдань у групах, проведення
семінарів та конференцій у режимі он-лайн. Без усіх цих інтерактивних форм
навчання й спілкування процес вивчення курсу на відстані стає статичним і
однобоким.
Ефективність дистанційного навчання полягає і в тому, що можливість
навчатися
дистанційно
не
обмежує
можливості
навчатися
й
удосконалюватися в професійній діяльності під час роботи на підприємстві
(будь-де і будь-коли). Таку освіту студенти вважають цілком достатньою і
можливою для здійснення своїх життєвих планів. Багато хто з них вважає,
що отримані знання відповідають успішній роботі. Тим самим дистанційна
освіта – зручна та економічно ефективна.
Таким чином, для людей, які мають сильну мотивацію і
самоорганізацію, дистанційне навчання – це можливість постійно
оновлювати свої знання, щоб бути конкурентоспроможним на ринку праці.
В данной работе автор пытается объективно описать
происхождение проблем современных практических исследований в сфере
социальных коммуникаций.
Ключевые
слова:
социальные
коммуникации,
исследования,
методология, молодые исследователи.
In the submitted paper the author tries to objectively describe the origin of
the problems of modern experimentation in social communications.
Keywords: social communication, research methodology, the young
researchers.
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Н.Л. Баранова, Е.В. Иванова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Рассматриваются возможности средств новых информационных
технологий в образовании, реализация которых создает предпосылки для
небывалой в истории педагогики интенсификации образовательного
процесса, повышения его эффективности и качества.
Ключевые слова: новые информационные технологии, компьютерная
лингводидактика, мультимедийные продукты.
В современной методике преподавания существует проблема
повышения
эффективности
обучения.
Интенсификация
обучения
иностранному языку предполагает использование современных форм и
средств обучения, применение в преподавании новых методов познания:
использование компьютеров, аудио и видеотехники.
На сегодняшний день очень актуальны в обучении информационные
технологии. Современные учебники, электронные носители информации
поднимают процесс обучения на новый уровень. Студенты имеют
возможность самостоятельно решать учебные задачи и находить пути
правильного их решения. Они могут систематизировать учебный материал,
знакомятся и сравнивают различные точки зрения. Информационные
технологии развивают у студентов познавательные способности к более
глубокому изучению языков.
Огромный объем уже существующей и вновь создаваемой информации
нуждается в выработке не только механизма доступа к ней, но и приведения
доступной информации к формам, позволяющим ее усваивать и
использовать. Решение многих информационных проблем, ощущаемых
высшей школой в настоящее время, связано с возможностями Интернета.
Сеть является самым емким и самым демократическим хранилищем
информации: каждый может не только что-то позаимствовать из нее, но и
разместить в ней свою собственную информацию. Но, как отмечает М.
Эпштейн: «Именно поэтому развитие информационных технологий
безмерно умножает материю бессмыслицы. Рукописание создавало свои
жесточайшие критерии отбора, книгопечатание – свои, более мягкие, но
сквозная сеть все впускает в себя и почти ничего не выпускает, выросшая в
«вавилонскую библиотеку», во всемирное хранилище словесного мусора, в
свалку информационных отходов. Благо в компьютерном пространстве не
тесно, есть место для всех, а значит, и нет никакого стимула для
экологической работы. Виртуальное пространство дешево, почти не
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превышает цены мусора, а значит, готово стать его безразмерным и
вековечным хранилищем».
Уже сейчас очевидно, что объем сведений, доступных пользователю,
намного превосходит его потребности и потому подвергается фильтрации на
этапе восприятия. Другими словами, больше, чем индивидуум способен
увидеть, понять и запомнить, в него не «поместится», сколько бы
дополнительной информации не существовало в информационном
пространстве. В этой ситуации растут требования к качеству данных,
которые попадают к пользователю, - они должны быть как можно более
адекватными его потребностям и запросам. Также следует всячески
сократить затраты времени и труда на нахождение нужной информации.
Другими словами, речь идет о совершенствовании человеко-машинных
интерфейсов и поисковых алгоритмов, т.е. о совершенствовании технологий
информационного поиска. Однако, как это уже было показано в
«традиционной» информатике, даже чрезвычайно эффективный поиск не в
состоянии сам по себе уменьшить информационный поток.
Важнейшим инструментом, необходимым для странствований по Сети,
является не сверхбыстрый компьютер с большим количеством
запоминающих устройств и быстрой выборкой, не соединения по широкому
диапазону или последние новинки в сетевых браузерах (хотя все это
помогает), а хорошие фильтры.
Для специалиста, сформированного потребителя информации,
фильтром является его информационная потребность. Но ее наличия мы не
можем ожидать у студентов, по крайней мере, младших курсов. За них
фильтром «работает» оценка объективного аспекта релевантности того или
иного текста преподавателем. При этом один и тот же текст может быть
признан нерелевантным, например, для студентов первого курса и
релевантным – для старшекурсников.
Организация подобного фильтра означает появление у преподавателя
еще одной функции – контроля и оценки входного информационного потока,
связанного с анализом содержания отдельных документов и оценкой их
сложности. Очевидным продолжением такого рода деятельности может стать
создание справочного аппарата для кафедральных хранилищ информации,
которые стихийно или целенаправленно теперь создаются на кафедрах. А в
контексте подготовки учебных и методических пособий логично выполнять
и обзорную деятельность.
В настоящий момент многие исследователи рассматривают Интернет
как уникальную коммуникативную среду, выполняющую такие функции:
- воспитательную;
- культурную;
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- лингвистическую;
- когнитивную;
- коммуникативную;
- обучающую.
Главная задача, которая стоит перед преподавателем русского языка –
это разработка и методическое описание обучающей функции Интернетсреды. На смену традиционной передачи и приобретения знаний приходят
инновационные технологии обучения.
Под
технологией
мы
понимаем
совокупность
операций,
осуществляемых
определенным
способом
и
в
определенной
последовательности в учебном процессе. Инновационная технология –
технология, опирающаяся на науку инноватику, которая рассматривает
любой вопрос повышения уровня образования в комплексе с точки зрения
создания технологии, т.е. одновременно с организационной, материальнодидактической и структурной стороной [Лысакова 2005: 226].
Развитие информационных технологий привело к появлению
электронных средств, не только поставляющих знания, достоверность
которых не подвергается никакой оценке, но и предлагаются механизмы их
освоения и контроля результатов обучения, т.е. как бы претендуя на замену
собой
преподавателя.
Новые
информационные
обучающие
и
контролирующие средства гораздо привлекательнее для студентов потому,
что они современны, интерактивны и обладают (благодаря использованию
всех форм наглядности) большой силой воздействия.
В настоящее время в научно-методической литературе описано
множество технологий (Кларин 1995, Селенко 1998, Гузеев 1996, Левитес
1999, Полат 1997). Это технологии проблемно-модульного обучения,
технологии обучения как учебного исследования, интегральные, проектные,
коммуникативные, игровые технологии. Для инновационных технологий
характерны следующие целевые установки и средства достижения цели:
усвоение учащимися содержания учебных программ, развитие творческих
способностей, развитие интеллектуальных и управленческих компетенций.
Цели достигаются на основе сочетания технологического подхода к
проектированию и осуществлению учебно-воспитательного процесса , а
также к организации на занятии развивающих образовательных ситуаций.
Основным критерием технологичности является концептуальность,
систематичность, управляемость, эффективность, воспроизводимость.
Технологизация образования и учебно-воспитательного процесса, в
частности, - это объективная тенденция, обусловленная множеством
проблем, существующих в педагогической практике в настоящее время,
которые могут быть решены за счет реализации новых дидактических
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подходов.
Необходимо
повышение
результативности
учебновоспитательного процесса за счет изменения подходов к его организации,
введения инновационных образовательных технологий.
За последние десятилетия наблюдается активное использование
компьютера в практике преподавателя русского языка, но, к сожалению, в
сравнении с другими языками, например английским, в области русского
языка появилось сравнительно небольшое количество программных
продуктов. В качестве основных причин такого положения является высокая
технологичность
исполнения
программы,
требующая
труда
высококвалифицированных программистов, недостаточная готовность
большинства опытных методистов принимать участие в коллективной работе
по созданию программных продуктов учебного содержания.
В конце прошлого и начале этого веков прогресс новых
информационных технологий (НИТ) создал условия для преподавания языка
в Интернете. Исследователи сразу же обратили внимание на изучение
дидактического потенциало-компьютерного обучения за счет использования
новых возможностей, которые приобрел компьютер с развитием глобальных
сетей.
КЛД (компьютерная лингводидактика) продолжает развиваться очень
динамично, и сейчас она стоит на пороге нового этапа, а именно, перехода от
описательно-теоретического характера возможностей информационных
технологий к практике преподавания языка, так как на программнотехнологическом уровне уже созданы все предпосылки для творческой
деятельности педагога в учебном процессе.
В современной системе средств обучения появились новые
компьютерные
средства
обучения
(КСО).
Настоящий
момент
характеризуется наличием КСО, педагогический потенциал которых не
востребован в силу чрезвычайной новизны и технологической сложности.
История развития информационных технологий свидетельствует о том,
что программисты высокого порядка создают и постоянно совершенствуют
программные оболочки, а педагог может производить обучающие материалы
непрограммируемым способом.
При этом данные программные продукты постоянно обогащаются
личными дизайнерскими решениями (шаблонами, фонами, флажками,
тематическими рисунками и фотографиями). Например, если сравнить
современные компьютерные технологии с аналогичными десятилетней
давности, то можно предположить, какие возможности предоставят нам
технологии в последующие 10 лет.
Следовательно, чем выше будет средний уровень специальной
подготовки преподавателей русского языка в области информационных
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технологий, тем более совершенные программные оболочки будут создавать
софтверные компании. Поэтому к числу первостепенных задач следует
отнести
создание
профессионально-ориентированной
программы
квалификации преподавателей русского языка в области использования
информационных технологий и приобретения навыков производства
мультимедийных обучающих материалов в среде специализированных
стандартных программных приложений.
Наблюдение над проблемой адаптации преподавания русского языка к
новым информационным технологиям позволяет прийти к следующим
выводам:
- в настоящий момент информатизация образования выходит на
качественно новый уровень;
- актуальные проблемы методики преподавания русского языка,
связанные с компьютерными средствами обучения, являются самым
перспективным и самым неразработанным направлением лингводидактики.
В статье описана и уточнена сущность понятия «интерактивные методы
обучения», а также научно обоснована их роль в профессиональной
подготовке будущих специалистов с целью преодоления познавательнопсихологических барьеров в условиях современного образовательного
пространства высших технических учебных заведений.
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лінгводидактика, мультимедійні продукти.
Considers the possibilities means of new information technologies in
education, the implementation of which creates prerequisites for unprecedented in
the history of pedagogy intensification of the educational process, increase its
efficiency and quality.
Keywords: information technology, computer linguodidactics, multimedia
products.
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О.Д. Трегуб

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОБЛЕМНОМУ НАВЧАННІ
Розглядаються методи та форми застосування інформаційнокомп’ютерних технологій в проблемному навчанні. Доводиться, що
інформаційно-комп’ютерні технології у проблемному навчанні відіграють
значну роль в пізнавальній діяльності студентів. Виділено основні напрями
використання ІКТ в проблемному навчанні та описано методику їх
застосування.
Ключові слова: проблемне навчання, методика навчання, проблемні
завдання, інформаційно-комп’ютерні технології.
Сучасне людство включилося в загальноісторичний процес, що
називається інформатизацією. У період розвитку суспільства виробництво
інформації стає основним видом діяльності, а комп'ютеризація виступає як
частина цього процесу.
Інформація стає головним ресурсом науково-технічного і соціальноекономічного розвитку світової спільноти та істотно впливає на прискорений
розвиток науки, техніки і різних галузей господарства, відіграє значну роль в
процесах освіти і виховання, культурного спілкування між людьми, а також в
інших соціальних сферах [3].
Реформування освіти пов'язане з впровадженням у практику
інноваційних педагогічних технологій навчання. Потрібно навчати так, щоб
заняття не лише навчали студентів знанням і умінням, але щоб у них виникав
щирий інтерес до дисципліни, справжня захопленість процесом пізнання,
формувалася творча свідомість. Однією з багатьох педагогічних технологій,
які дозволяють це зробити є технологія проблемного навчання.
У основі організації проблемного навчання лежить особисто287
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діяльнісний підхід до організації процесу навчання. Він стає пріоритетом
пошукової навчально-пізнавальної діяльності студентів. Відбувається
відкриття ними, під керівництвом викладача, висновків науки, способів дії,
винаходу нових предметів або способів додатку знань до практики.
Педагогам слід враховувати, що проблемне навчання припускає відмінну від
традиційного вигляду структуру навчального заняття, яке складається з трьох
компонентів:
- актуалізації опорних знань і способів дії;
- виявлення і засвоєння нових понять;
- застосування відкритих знань з метою формування умінь і навичок в
конкретній сфері діяльності.
Вважається, що саме така структура заняття забезпечує реалізацію
освітньої (пізнавальної), розвиваючої і виховної функцій навчання. Разом з
тим важливо враховувати, що проблемне навчання не поглинає всього
навчального процесу - не весь навчальний матеріал містить проблемне
знання і не всяке проблемне знання можна представити у формі
пізнавального завдання або суперечливої думки. От чому при постановці
навчальних проблем необхідно керуватися принципом доцільності.
Переваги проблемного навчання добре відомі педагогам. Самостійне
добування знань шляхом власної творчої діяльності, розвиток продуктивного
мислення, міцні і дієві результати навчання дозволяють формувати активну
людину сучасного цивілізованого суспільства. Проте ускладнення їх
досягнення в педагогічній практиці пов'язані з неповною розробленістю його
методики і складністю підготовки дидактичного матеріалу у вигляді
проблемних завдань, діалогових набудувань, а також з недостатньою
підготовленістю самих педагогів до реалізації можливостей проблемного
навчання.
У сучасному навчальному закладі значно розширився набір
інформаційно-комп’ютерних технологій навчання, який застосовується
викладачами в проблемному навчанні. Підвищення якості викладання тісно
пов'язане з корінним удосконаленням його методики, що у свою чергу
залежить і від застосування викладачем комплексу інформаційнокомунікаційних технологій навчання.
Специфічні можливості інформаційно-комп’ютерних технологій
дозволили внести до навчання нові структурні елементи, особливо у
створенні за допомогою відеофільмів і звукозаписів умов для проблемного
навчання, вирішення пізнавальних завдань і так далі.
Очевидно, що інформаційно-комп’ютерні технології відіграють
особливу роль в проблемному навчанні, оскільки в його основу покладена
ідея самостійного формування знань, умінь і навичок в процесі вирішення
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навчально-пізнавальних завдань (проблем), що формує і розвиває творче
мислення та пізнавальну активність студентів. У цьому і полягає його
головна відмінність від традиційного пояснювально-ілюстративного
навчання.
Інформаційно-комп’ютерні технології у навчанні полегшують і
оснащують
пізнавальну
діяльність
студентів,
розвивають
їх
спостережливість, асоціативне мислення, уяву, пам'ять, стимулюють
активність, сприяють розвитку інтересу до навчання. Інформаційнокомп’ютерні технології не є основою для конкретизації відвертих понять і
свідомого розуміння прихованих явищ і процесів в проблемному навчанні.
Інформаційно-комп’ютерні технології у проблемному навчанні
відіграють певну роль в пізнавальній діяльності студентів. Провідне місце
займає наочна допомога: натуральні зразки інструментів, пристосувань,
машин, матеріалів, виробів тощо. Сюди ж можна віднести і практичний
показ (імітацію) трудових, прийомів, які не можна рівнозначно замінити
показом відповідних плакатів або екранної допомоги. Далі за важливістю
йдуть моделі і макети, аудіовізуальні (екранно-звукові) засоби, фотографії,
таблиці, схеми, технічні малюнки, креслення.
У проблемному навчанні використання інформаційно-комп’ютерних
технологій має свої особливості. Вони виступають в ролі засобів постановки
проблем і створення проблемних ситуацій. У таких випадках інформаційнокомп’ютерні технології застосовують в строго певний момент заняття.
В ході проблемного викладу навчального матеріалу ефективні такі
допоміжні засоби, як створення презентацій, завдання за допомогою ігор
(кросворди, пазли), створення таблиць (за допомогою Excel), креслення
(AutoCAD), що виконуються за ходом постановки запитань викладачем.
Одним з ефективних способів здійснення проблемного навчання є
використання
різних
інформаційно-комп’ютерних
технологій,
які
одномоментно вирішують форму проведення проблемного заняття,
наприклад – кінолекторій і так далі.
Структура проблемного заняття, на відміну від непроблемного, має
елементи логіки пізнавального процесу (логіки продуктивної розумової
діяльності), а не тільки зовнішньої логіки процесу навчання. Для досягнення
максимальної ефективності навчального процесу постановка проблемних
завдань повинна здійснюватися з використанням інформаційнокомп’ютерних технологій.
Можна виділити основні напрями використання інформаційнокомп’ютерних технологій в проблемному навчанні [4]:
1) при викладі нового матеріалу – візуалізація навчального матеріалу
(демонстраційно - енциклопедичні програми; програма презентацій
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PowerPoint);
2) проведення віртуальних лабораторних робіт;
3) закріплення викладеного матеріалу (тренінг — різноманітні
навчальні програми, захист лабораторних робіт);
4) система контролю і перевірки (тестування з оцінюванням,
контролюючі програми);
5) самостійна робота студентів (навчальні програми типу "Кирило і
Мефодій", енциклопедії, розвиваючі програми);
6) проведення інтегрованих занять з методу проектів, результатом яких
буде створення Web-сторінок, проведення телеконференцій, використання
сучасних Інтернет-технологій;
7) тренування конкретних здібностей студентів (увага, пам'ять,
мислення і т. д.);
8) дистанційне навчання.
Застосування інформаційно-комп’ютерних технологій при організації
проблемного навчання на заняттях з дисциплін інформатичного напрямку
дозволяє економити час на заняттях, активізувати пізнавальну діяльність; дає
можливість формувати комунікативну і інформаційну компетентність
студентів, оскільки вони стають активними учасниками заняття.
В наш час сучасні інформаційні технології набувають все більшого
значення. Розширюються сфери їх застосування, щодня збільшується об'єм
накопиченої інформації. Інформаційні технології можуть безпосередньо
допомогти в реалізації на практиці проблемного методу навчання.
Засоби інформаційних технологій допомагають студентам зібратися з
думками і правильно побудувати власні висновки і міркування із заданої на
початку заняття проблеми (за допомогою схем, анімованих картинок та ін.).
Застосування на заняттях інформаційно-комп’ютерних технологій
спільно з проблемним навчанням привело до появи прийомів, які дозволяють
найефективніше організувати процес навчання дисциплін інформатичного
напрямку. Прикладами таких прийомів є поетапна постановка проблеми,
невідома популярність, провокація помилки, кластер і ін. [2].
Комп'ютерні комунікації дозволяють дістати доступ до великих масивів
інформації, що зберігаються в централізованих банках даних. Це дає
можливість викладачам при організації навчального процесу спиратися на
весь запас знань, доступних сучасному студенту інформаційного суспільства.
Звернення педагогів до комп'ютерних комунікацій веде до великих змін
в навчальних закладах освіти. Комп'ютерні комунікації сприяють
удосконаленню навчальних курсів, служать основою для створення нових
навчальних предметів.
Мультимедійні можливості комп'ютера реалізуються в тому, що він
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відіграє роль потужного аудіовізуального концентратора уваги, що
використовується для ілюстрації основних ідей курсу, перевірки якості знань,
вирішення завдань, ліквідації пропусків в знаннях студентів.
Мультимедійна система забезпечує:
•
наочність подачі матеріалу, у тому числі за рахунок звуку і
зображень;
•
прискорення темпу заняття за рахунок емоційної складової;
•
реалізацію завдань на стику дисциплін, предметів різних циклів;
•
свободу постійного експериментування з метою поліпшення
методики викладання конкретним викладачем;
•
послідовний характер навчання за допомогою планомірного
накопичення електронних наочних посібників, які дозволяють з легкістю, у
будь-який момент, повернутися до вже знайомих емоційно кольорових
образів пройденого матеріалу.
Ю. С. Брановський
відзначає,
що
засоби
інформаційних
і
комунікаційних технологій надають можливість використання в процесі
навчання принципово нового навчального демонстраційного і допоміжного
устаткування [1].
Дослідження рівнів проблемного навчання студентів при застосуванні
нових інформаційних і телекомунікаційних технологій дає можливість
розрізнити: інформаційно-евристичний, проблемний виклад та рівень
дослідницької діяльності. Проте, саме дослідження досягнення рівнів
проблемного навчання майбутніх учителів технологій при застосуванні
нових інформаційних і телекомунікаційних засобів навчання може дати
відповідь на запитання, наскільки ефективне формування нових моделей
навчальної діяльності. Проведений аналіз дозволив виявити ряд залежностей
між рівнями проблемного навчання студентів із застосуванням
інформаційно-комп’ютерних
технологій
при
вивченні
дисциплін
інформатичного циклу, сформувати авторський підхід до даної проблеми.
Використання інформаційно-комп’ютерних технологій в проблемному
навчанні дозволяє принципово новий рівень організації навчального процесу.
Практика використання програмно-педагогічних засобів на заняттях з
дисциплін інформатичного циклу показує, що студентам потрібно
пропонувати такі проблемні завдання:
Ознайомче проблемне завдання. Це завдання призначене для того, щоб
допомогти студенту усвідомити суть проблемної ситуації і продумати шляхи
її вирішення.
Комп'ютерні проблемні завдання. В рамках цих завдань студентам
пропонується провести декілька простих експериментів за допомогою
комп’ютерних програм і відповісти на контрольні питання.
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Експериментальні проблемні завдання. Це завдання, для вирішення
яких студентам необхідно спланувати і провести ряд комп'ютерних
експериментів.
Тестові завдання. Це завдання з вибором відповіді, в ході виконання
якого студенти можуть скористатися комп'ютером.
Дослідницькі проблемні завдання. Студентам пропонується самим
спланувати і провести ряд комп'ютерних експериментів, які підтверджують
або спростовують деяку закономірність. Найбільш успішним студентам
пропонується самостійно сформулювати ряд проблемних задач, вирішити їх
та підтвердити експериментом.
Творчі проблемні завдання. В рамках таких завдань студенти самі
придумують завдання, формулюють їх, вирішують, а потім ставлять
комп'ютерні експерименти для перевірки отриманих відповідей.
Перераховані завдання допомагають студентам швидко оволодіти
управлінням комп'ютерних програмних засобів. Вони сприяють
усвідомленому засвоєнню навчального матеріалу і пробудженню творчої
фантазії. Особливо важливе те, що студенти отримують знання в процесі
самостійної роботи, оскільки ці знання необхідні їм для отримання
конкретного результату. Викладач на такому занятті виконує роль помічника і
консультанта.
Інформаційно-комп’ютерні технології в проблемному навчанні
забезпечують:
1. Здійснення аналізу експериментальних даних і отримання навичок
теоретичного осмислення для подальшого прогнозування та застосування
наукових розробок [5].
2. Інформаційно-комп’ютерні технології важливі як засіб навчання,
який сприяє підвищенню його якості і ефективності [3], і як засіб адаптації
студента в інформаційному середовищі, формування його інформаційної
культури, адаптації до сучасних досягнень наукоємних технологій.
3. Включення викладачів в наукові дослідження. Нерозривний зв'язок з
наукою необхідний для постійного вдосконалення педагогічної системи
проблемно-орієнтованого вирішення пошукових навчальних проблем.
4. Єдність форми інформатичного навчання (у всіх його компонентах) з
урахуванням специфіки технічних дисциплін. Комп'ютер виконує не тільки
окремі функції, але і створює системність у навчанні.
5. Включення в навчальний процес інтуїтивної, підсвідомої емоційноособової сфери [4].
6. Згідно поетапному формуванню пошуково-орієнтованої діяльності
виконання педагогом ролі партнера, члена міні-колективу, координатора
пошукової навчальної діяльності на основі емоційно-образного мислення.
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7 Здатність до вирішення проблемних ситуацій методом саморозвитку.
Віртуальні
компоненти
забезпечують
можливість
управління
і
самоврядування навчально-пізнавальною і пошуковою діяльністю студентів,
ґрунтуючись на результатах моніторингу.
Висновок.
Узагальнюючи
вищесказане,
ми
вважаємо,
що
інформаційно-комп’ютерні технології в проблемному навчанні виступають
як засоби багатьох навчальних функцій, скорочуючи час на організацію і
створення проблемних ситуацій, виготовлення дидактичного матеріалу,
диференціацію навчального процесу, здійснення різних видів контролю і
обробки його результатів. Вони удосконалюють систему організації і
проведення індивідуального тренінгу з формування найважливіших
предметних і загальнонавчальних умінь і навичок студентів, сприяють
підвищенню ефективності розвитку дослідницьких умінь, а отже можуть
виступати як засіб інтенсифікації навчального процесу.
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Рассматриваются методы и формы применения информационнокомпьютерных технологий в проблемном обучении. Доказывается, что
информационно-компьютерные технологии в проблемном обучении играют
существенную роль в познавательной деятельности студентов. Выделены
основные направления использования ИКТ в проблемном обучении и описана
методика их применения.
Ключевые слова: проблемное обучение, методика обучения,
проблемные задания, информационно-компьютерные технологии.
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In the article forms and methods of application of informatively-computer
technologies are examined in problem educating. It is proved, that informativelycomputer technologies in the problem educating play a certain role in cognitive
activity of students. It is used the basic directions of ІCТ are distinguished in the
problem educating and methodology of their application are described.
Keywords: problem education, methodology of educating, problem tasks,
informatively-computer technologies.
УДК 378.4:004](73)(091)

С.О. Чуканова

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ІЗ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМОЛОГІЇ У ВНЗ США
Тези присвячено історико – педагогічному аналізу процесу становлення
та реформування вищої бібліотечної освіти у Сполучених Штатах
Америки.
Ключові слова: вища бібліотечна освіта, Американська бібліотечна
асоціація, інформологія, бібліотекознавство.
Чинний Закон України «Про вищу освіту» (2002 р.) визначає основну
мету діяльності вищого навчального закладу як «забезпечення умов,
необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовку фахівців для
потреб України» [2]. Це означає, що ми повинні аналізувати й зарубіжний
позитивний досвід, аби поліпшити якість вітчизняною професійної
підготовки взагалі та бібліотечних працівників зокрема. Проблема
підвищення якості бібліотечної освіти в Україні потребує врахування
позитивного досвіду та прогресивних ідей зарубіжних країн, зокрема
Сполучених Штатів Америки. На сьогоднішній день неможливо оминути
увагою проблему професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі
бібліотекознавства та інформології, адже ми живемо в час інформаційних
технологій. Історія становлення бібліотечної освіти у США цікавить нас як
приклад професійної підготовки.Американська бібліотечна асоціація
протягом багатьох років опікується професійною освіти майбутніх
бібліотекарів, з метою якісноїпідготовкикадрів у ційцарині. Актуальність
нашого дослідження полягає в аналізі американського досвіду в галузі
реформування системи бібліотечної освіти,щоб застосувати найкращі
практичні інноваційні рішення на теренах України.
Становлення, проблеми та перспективирозвитку бібліотечної освіти у
США активно досліджувалась як вітчизняними, так і зарубіжними
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науковцями. Однак із моменту ліквідації ступеню бакалавра з бібліотечної
справи у США (1992 рік), мало дослідників приділяли увагу цьому питанню.
Зокрема, не до кінця вирішеним є питання, чому було прийняте рішення
скасувати ступінь бакалавра і як в подальшому це рішення вплинуло на стан
бібліотечної освіти у США.
Сучасна бібліотечна освіта у США складається із ступеню бакалавра
(гуманітарних або точних наук) та магістерського ступеню із
бібліотекознавства та інформології.Наразі інформаційні технології
відіграють велику роль у американській бібліотечній освіті, адже бібліотечна
справа тісно пов’язана з інформаційними технологіями у сучасному світі.
Власне ступінь магістра з бібліотекознавства та інформології у США легко
комбінується з різними бакалаврськими ступенями з інших спеціальностей
(див. таб. 1). Наприклад, ступінь бакалавра з історії чи літератури разом із
магістерським ступенем із бібліотекознавства та інформології дає підґрунтя
майбутньому фахівцю, який обрав побудову кар’єри у публічній або
університетській бібліотеці. Ступінь бакалавра з біології або хімії у
поєднанні з із магістерським ступенем із бібліотекознавства та інформології
надає можливість майбутньому фахівцеві обрати кар’єру інформаційного
аналітика чи технічного спеціаліста у дослідницькому центрі або
лабораторії. Ступінь бакалавра з педагогіки разом з бібліотечною освітою
дозволяють фахівцям працювати у шкільних та дитячих бібліотеках та медіа
центах [7, 2]. Особливо високо цінується філологічна освіта у купі з
бібліотечною – такі спеціалісти вважаються найкращими каталогізаторами у
наукових та публічних бібліотеках, особливо у відділах іноземної літератури
[7, 3].
Цікаво, що таке ставлення до бібліотечної освіти у США було не
завжди. Ця традиція складалась упродовж багатьох років, адже у період з
1800 по 1900 рр. ХХ ст. бібліотекарі, які обслуговували публічні бібліотеки у
США навчались на власному досвіді. Лише наприкінці ХІХ ст. з ініціативи
видатного американського бібліотекознавця та розробника десяткової
класифікації, Мелвіла Луїса Косута Дьюї були запроваджені спочатку
бібліотечні професійні конференції, що організовувались Американською
бібліотечною асоціацією, а згодом було створено перші бібліотечні школи
(кафедри) при вищих навчальних закладах у США . Від 1879 року
розпочалося створення перших бібліотечних шкіл. Датою виникнення
бібліотечної освіти у США офіційно можна назвати дату відкриття
бібліотечної школи при Колумбійському університеті у Нью – Йорку в 1887
році [8, 353].
Можемо сказати, що основні принципи американської бібліотечної
освіти були закладені у період із 1876 до 1923 роки. Американська
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бібліотечна асоціація опікувалась не лише питаннями бібліотечної освіти,
але й питаннями освіти у США взагалі. Тому у 1924 році було сформовано
Комісію з бібліотек та освітніх закладів для дорослих, долучившись до
процесу навчання протягом життя [4, 508].
На сьогоднішній день більшість роботодавців у сфері інформології та
бібліотечної справи у США при відборі співробітників звертає увагу на те,
чи була акредитована Американською бібліотечною асоціацією бібліотечна
школа, яку закінчував кандидат на посаду [1; 5; 6]. Для отримання роботи за
фахом, ступінь магістра бібліотечних та інформаційних наук є обов’язковим.
Процес акредитації бібліотечних шкіл Американською бібліотечною
асоціацією надає можливість випускникам цих програм отримати необхідний
мінімальний рівень підготовки [1, 8]. Після створення Американської
бібліотечної асоціації розпочались серйозні розмови про утвердження
бібліотечної професії та бібліотечної науки. Тоді ж постало питання про те,
що бібліотечна справа повинна посісти належне місце серед наук та
навчальних дисциплін [8, 353].

Табл. 1. Процес отримання бібліотечної освіти у ВНЗ США
Список використаних джерел
1. Библиотеки и библиотечноедело США : комплексныйподход / Под ред. В.
В. Попова. - М. : Информ-Система, 1992. - 294 с.
2. Закон України «Про вищуосвіту» (2002 р.) / [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14 — Назва з
екрана.
3. Педагогіка вищої школи : курс лекцій : модульне навчання /
А. М. Алексюк. - К. : ІСДО, 1993. - 220 с.
4. Чуканова С. О., Історико-педагогічний аналіз реформування бібліотечної
освіти у США / С. О. Чуканова. // Проблеми емпіричних досліджень у
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О.П. Василенко

РОЗВИТОК УМІНЬ ВИЯВЛЯТИ НЕГАТИВНІ ПРОЯВИ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СУЧАСНОГО
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Розглянуто основні негативні прояви інформаційних впливів за
формами, видами і способами їх поширення. З метою розвитку вмінь їх
виявляти, автором визначені опосередковані ознаки наявності негативних
проявів інформаційних впливів за основними каналами впливу та за
способами здійснення.
Ключові слова: інформаційний вплив, негативні прояви інформаційних
впливів.
Сучасна наука розробила великий арсенал масових інформаційних
впливів на людину. Без цих впливів на нинішньому етапі розвитку
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суспільства, очевидно, обійтися неможливо. Спеціальними впливами можуть
бути охоплені як усі шаблі суспільства, так і, селективно, окремі його групи.
Сьогодні активно застосовуються ще повною мірою не усвідомлені
суспільством спеціальні методи вкорінення у підсвідомість громадян
потрібної інформації у вигляді настирливої реклами й інших інформаційних
впливів [6, 4].
Ми погоджуємось із думкою І. Єршової-Бабенко [2, 224] про те, що
„існуючі сьогодні інформаційні потоки вимагають від фахівця формування
принципово нових якостей мислення”, адже за твердженням І. Зязюна:
„Лавиноподібний розвиток інформаційних технологій змінює спосіб життя і
систему цінностей, вимагаючи пріоритетів у виробництві інформаційного
продукту” [4, 71].
Мета тез полягає у розкритті основних проявів негативних
інформаційних впливів, визначенні форм, видів і способів їх поширення,
визначенні опосередкованих ознак їх наявності з метою розвитку вмінь їх
виявляти.
На нашу думку, одним із розповсюджених інформаційних впливів на
сучасному етапі розвитку нашої держави є реклама. Це обумовлено її
поширеністю та нав’язливістю (інколи неможливо її уникнути – зовнішня
реклама, реклама під час трансляції телепередач чи прихована реклама в
художніх фільмах (головний герой вживає продукти певної торгової марки
тощо) та ін.).
Крім цього, реклама на додаток до її загальновизнаних функцій із
продажу товарів, культивуванню нових споживчих запитів і вихваляння
системи робить корпоративній економіці ще одну неоціненну послугу. Її
втручання в усі інформаційні й розважальні програми знижує й без того
низьку здатність аудиторії критично оцінювати тотальний характер
освітлюваної події або проблеми [1; 8].
Найбільш
поширеними
каналами,
за
якими
здійснюється
інформаційний вплив на людину на сучасному етапі розвитку держави нами
визначено:
вербальні – словесна інформація, що передається адресатові через:
спілкування (професійне, соціальне), теле- та радіомовлення, інтернет;
друкована продукція – різноманітна текстова інформація, емблеми,
символи, знаки та ін.;
невербальні–
інформація,
що
отримується
внаслідок
спостереження за „мовою тіла” людини (поза, жести, міміка та ін.).
Мета маніпуляційного спілкування – використання співрозмовника як
засіб досягнення якої-небудь особистої мети. Сумісна діяльність у такому
випадку нерівноправна … [8, 100].
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На підставі аналізу робіт Н. Вукіної [1], С. Корольчук [7], Л. Михайлова
[8], іншої відповідної літератури [3; 4; 5; 10; 11 та ін.], власних спостережень
та досвіду нами виокремлено низку опосередкованих ознак, що свідчать про
наявність негативних проявів інформаційних впливів, які направлені на
об’єкта впливу.
Опосередковані ознаки (за основними каналами впливу), що свідчать
про наявність негативних проявів інформаційних впливів: вербальні ;
друкована продукція; невербальні (обличчя; руки; поза).
Опосередковані ознаки (за способами здійснення), що свідчать про
наявність негативних проявів інформаційних впливів: організаційнопроцедурні; психологічні; емоційні; семантичні.
Варто підкреслити, що дані ознаки є опосередкованими (при їх аналізі
необхідно враховувати звички, стан співрозмовника, обставини в яких
відбувається інформаційний вплив тощо) тому ймовірність наявності
негативних проявів напряму залежить від кількості виокремлених ознак та їх
наявності за різними каналами впливу і способами здійснення – чим більше
ознак, каналів впливу і способів здійснення задіяно, тим більша вірогідність
наявності негативних проявів інформаційних впливів.
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В статье рассмотрены основные отрицательные проявления
информационных влияний по формам, видам и способам их
распространения. С целью развития умений их обнаруживать, автором
определенны опосредствованные признаки наличия отрицательных
проявлений информационных влияний за основными каналами влияния и
способами осуществления.
Ключевые слова: информационное влияние, отрицательные проявления
информационных влияний.
In the article the basic negative displays of informative influences are
considered on forms, kinds and methods of their distribution. With the purpose of
development of abilities them to find out, the mediated presence of negative
displays of informative influences bits are certain an author after the basic
ductings of influence and methods of realization.
Keywords: informative influence, negative displays of informative
influences.
УДК 004.032.26:004.93

Тьен Т.К. Нгуен

РАСПОЗНАВАНИЕ ТЕКСТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ
СЛОЖНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ СЦЕН
С ПОМОЩЬЮ СВЁРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Рассмотрена задача разработки интеллектуальной системы
распознавания текста на фотографиях и видеокадрах сложных
графических сцен. При решении задачи реализованы методы для
обнаружения и локализации текстовых объектов, распознавания символов с
помощью свёрточных нейронных сетей.
Ключевые слова: распознавание символов, свёрточная нейронная сеть,
обработка изображений, сложная графическая сцена.
Задача распознавания текста на изображениях сложных графических
сцен подразумевает локализацию, сегментацию и распознавание текста в
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ситуации, когда изображения кроме текста содержат другие объекты или их
фрагменты (например, деревья, машины, здания и пр.)[1]. Существующие на
данный момент системы распознавания текста обычно ориентированы на
типовые условия, в которых однотонный текст расположен на однотонном
контрастном фоне. Такие изображения могут содержать нетекстовую
информацию, например, рисунки, графики. Однако эта информация легко
локализуется и отделяется от текстовых областей (ТО), что облегчает
дальнейшее распознавание самого текста. В то же время распознавание
текста на сложных графических сценах осложняется тем, что текст на таких
изображениях часто не отделен от прочей информации явно, а является
частью этой информации. Невозможно заранее предугадать, в какой области
изображения расположен текст, какое он имеет искажение. Поэтому
распознавание текста на изображениях сложных графических сцен является
трудно решаемой задачей, актуальной на сегодняшний день.
Целью данной работы является разработка интеллектуальной
системы распознавания текста на фотографиях и видеокадрах сложных
графических сцен.
Интеллектуальная система распознавания текста (ИСРТ) предполагает
наличие на входе изображения с текстом (в формате данных графического
файла). При решении задач распознавания текста на изображении по очереди
решаются подзадачи – локализация текстовых областей (ТО) на изображении
[1-3], сегментация символов [4], присутствующих в ТО, и распознавание
символов [5].
В данной работе предлагается для распознавания символов в
обнаруженных ТО использовать классификатор на основе соответствующих
сверточных нейронных сетей.
Распознавание символов. В данной работе предлагается алгоритм
распознавания символов, который построен на основе сверточной нейронной
сети (СНС) [6-9].
Входное изображение – серое изображение с белым фоном размера
36х36, интенсивность пикселей лежит в диапазоне [-1 1], и выходной
результат – соответствующий символ или объявление ошибки (т.е.
изображение не содержит текст).
Топология свёрточной нейронной сети предложена на рис. 1. Сеть
состоит из двух свёрточных слоев C1 и С2 (для их создания используются
рецептивные матрицы 5х5 пикселя соответственно), двух подвыборочных
слоев S1 и S2 (размер рецептивной матрицы 2х2), и одного полносвязного
слоя N (54 нейрона).
Слой С1 содержит 4 карты размером 32х32. Каждая карта получается в
результате обработки входных изображений с помощью свертки с маской
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5х5. В качестве функции активации нейронов слоя С1 используется
гиперболический тангенс. Значение элемента карты вычисляется по
формуле:

где
функции активации (гиперболический тангенс), значение элемента в карте
признаков слоя, количество карт признаков в слое, значение сдвига
(смещения) для элемента в карте признаков слоя, синаптический вес связи
между элементом в карте признаков слоя и элементом карты слоя.
Выход слой С1 подключен к подвыборочному слою S1 для увеличения
помехоустойчивости сети к входным деформациям. Подвыборочный слой
состоит из 4 карт признаков размером 16х16. Каждый из элементов карт
размером 16х16 этого слоя соединен с областью 2х2 в соответствующей
карте признаков предыдущего слоя. Для элементов подвыборочного слоя эти
области не перекрываются, следовательно, карты признаков этого слоя
содержат в 2 раза меньше строк и столбцов, чем в предыдущем слое.
Слой С2 содержит 10 свёрточных карт, каждая из которых получена с
помощью свертки с маской 5х5 некоторых карт слоя S1. Связь карт,
используемая при проектировании данной сети, приведена в таб. 1. Каждый
нейрон слоя С2 в качестве функции активации использует гиперболический
тангенс.
Таблица 1 – Параметры соединения слоя S1 и слой С2

В подвыборочном слое S2 карты слоя С2 размером 6х6 дублируются,
остальные уменьшаются в 2 раза. Наконец, полносвязанный слой N содержит
54 стандартные сигмоидальные нейроны. Каждый нейрон в слое N
соединяется только с одной картой слоя подвыборки S2.
Сеть, представленная на рис.2, содержит 88848 связей, но только 890 из
них требуют настройки весов.
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Особенности обучения сети. Для обучения сети был выбран алгоритм
обратного распространения ошибки [10-12]. Обучающая выборка содержит
много изображений 43-х букв (a, .., z, A, .., Z), десятичных цифр (0, .., 9), и
нетекстовых объектов. Изображениям, содержащим буквы или цифры,
соответствуют целевые выходные маски со значением от 1 до 53, а
нетекстовым изображения – со значением 54. В результате обучения сеть
формирует цифровой массив, содержащий значений выходов 54 нейронов
слоя N в диапазоне [-1 1]. В массиве только одно значение равно 1, а
остальные -1. Позиция значения «1» в массиве соответствует распознанному
символу.
Обучающая выборка была создана из 1697 изображений (36´36
пикселей) с белым фоном, имеющих значение пикселей в диапазоне [-1 1].
Контрольная выборка была создана из 568 различных изображений .
Выбранные изображения включали текст с различными размерами, типами
шрифтов (Times New Roman, Cambria, Calibri, Arial, Adobe Garamond Pro, и
т.д.), видами шрифтов (полужирный, курсив, обычный, полужирный курсив)
и цветом шрифтов. Остальные выбранные изображения включали
нетекстовые объекты, которые на втором этапе классификации процедуры
локализации [1,2] смешивались с текстовыми.
Значения исходных синаптических весов для всех сверточных слоёв
сети генерировались в соответствии с законом равномерного распределения
с нулевым математическим ожиданием и дисперсией, обратной квадратному
корню из количества синаптических связей нейрона [12]. Алгоритм
обратного распространения ошибки использует методику, позволяющую
быстро вычислять вектор частных производных (градиент) сложной функции
многих переменных, если структура этой функции известна.
В качестве целевой функции в алгоритме рассматривается функция
ошибки сети и учитывается тот факт, что структура функции ошибки сети
полностью определяется архитектурой нейронной сети, которая считается
известной. В процессе обучения достигается настройка межнейронных
связей для сверточных и полносвязных слоев, коэффициенты связей для
подвыборочных слоев остаются неизменными и равными 0,25. После
обучения сети точность распознавания обучающей выборки составила
96,88%, а контрольной выборки – 93%.
Результат распознавания на примере изображения представлен в табл.2.
В таблице 2 также представлен результат распознавания текста с
использованием программы FineReader 11. Для этого примера (рис. 1-а)
программа FineReader 11 не может автоматически обнаружить ТО, поэтому
нет результата распознавания символов.
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Выводы. В данной работе рассмотрена интеллектуальная система
распознавания текста на фотографиях и видеокадрах сложных графических
сцен. Экспериментальная проверка предложенных решений подтвердила их
способность распознавать текст на изображениях в условиях сложных
графических сцен при наличии множества нетекстовых объектов (людей,
фрагментов
домов
и
т.п.).
Дальнейшее
повышение
качества
функционирования интеллектуальной системы распознавания текста может
быть достигнуто с использованием лингвистической коррекции
распознанного текста.
Таблица 2 – Результаты распознавания нашей предложенной ИСРТ на
изображениях сложных графических сцен и результаты распознавания текста
с использованием программы FineReader 11
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The problem of developing the intellectual system of text recognition in
photographs and video of complex graphic scenes was considered. Methods for
character recognition using convolutional neural networks were implemented to
solve the problem.
Keywords: character recognition, convolution neural network, image
processing, complex graphic scene.
УДК 37.091.12.011.3-057:62/64]:004

Н.С. Бовтрук

ПЛАНШЕТНИЙ КОМП’ЮТЕР ЯК ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
У статті розглядаються сучасні підходи до застосування
планшетного комп'ютера та типи даних комп'ютерів: планшетники,
трансформери, планшетні нетбуки, а також в системі інформаційної
підготовки майбутнього вчителя технологій та визначено роль
планшетного комп’ютера під час інформаційної підготовки майбутніх
учителів технологій. Зазначені переваги та недоліки, планшетних
комп’ютерів як технічних засоів під час інформаційної підготовки
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майбутніх вчителів технологій. Показані можливості застосування
планшетного
комп'ютера
майбутнім
вчителем
технологій
в
інформаційному просторі.
Ключові слова: планшетний комп’ютер, планшет, технологічна
освіта, технології, технічні засоби навчання, майбутній вчитель технологій.
Проблема підготовки майбутніх фахівців технологічної освіти є досить
актуальною. Освітнє середовище підготовки студентів технічного профілю
має бути сформоване насамперед як інформаційне, яке використовує у всій
повноті нові інформаційні технології та сучасні технічні засоби навчання. До
компонентів такого інформаційного середовища входять інструментальні
технічні засоби для організації процесу ефективного навчання із
застосуванням цифрових освітніх ресурсів. До таких технічних засобів
належать у першу чергу, пристрої візуального способу представлення
навчальних повідомлень студентам.
Технiчним засобом навчання (ТЗН) називається комплекс, який
складається з джерела навчальних повідомлень (навчального посiбника) та
апаратури, за допомогою якої її можна вiдтворити в навчальнiй аудиторiї.
Сучаснi ТЗН, використання яких засновано на всебiчному врахуванні
психо-фiзiологiчних можливостей органiзму людини, дозволяють пiдсилити
вплив на аудиторiю, скоротити термiн навчання та суттєво пiдвищити якiсть
навчального процесу та виховної роботи. Важливим є й те, що застосування
сучасних ТЗН дає змогу не тiльки iнтенсифiкувати навчальний процес, а й
створювати проблемні ситуації в процесі навчання та активiзувати
пiзнавальну дiяльність студентів.
В той же час необхiдно розумiти, що наявнiсть найдосконалiших ТЗН
не може розв'язати всiх завдань навчально-виховного процесу. Бiльш того,
застосування ТЗН повинно бути дидактично обгрунтованим. У всякому разі
тiльки методично правильне використання ТЗН разом з iншими засобами
може забезпечити значне пiдвищення ефективностi навчально-виховного
процесу. Вчитель і надалі залишається головною фiгурою на всiх етапах
навчального процесу, і його органiзаторсько-педагогiчнi функцiї ще бiльше
зростатимуть [1].
Аналіз педагогічної літератури засвідчує, що проблема інформаційної
підготовки майбутнього фахівця технології навчання були предметом
дослідження багатьох учених, таких як В. Ю. Биков, В. І. Гришин,
М. І. Жалдак, Е. І. Машбиц, М. І. Шкіль, С. М. Яшанов та інші.
Виходячи з результатів багатьох досліджень, візуальні технічні засоби
навчання – інтерактивні дошки і мультимедійні проектори широко
використовуються у сфері освіти для інтенсифікації фахової підготовки
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студентів. Це обумовлено тим, що інтерактивні дошки поєднують проекційні
технології з сенсорним пристроєм, який дозволяє не тільки відображати на
демонстраційному екрані монітор комп’ютера, а й керувати процесом
демонстрації моделюючих програм або віртуальних об’єктів, вносити правки
або корективи у графічне зображення, робити різними кольорами позначки
на зображенні конспекту заняття, зберігати авторські розробки для
подальшого використання тощо. Також важливим є той факт, що під час
роботи біля інтерактивної дошки викладач завжди знаходиться у центрі
уваги студентів і постійно підтримує з аудиторією контакт.
Але поширення цих технічних засобів у закладах освіти стримується
достатньо великою вартістю. Альтернативним технічним рішенням цієї
проблеми може бути такий пристрій як планшетний комп’ютер. Вартість
цього пристрою (навіть професійного рівня) значно менше за вартість
інтерактивної дошки чи мультимедійного проектора [3; 4].
Планшетний комп’ютер (планшет, фр. Planchette, анг.tablet PC) – клас
ноутбуків, обладнаних планшетним пристроєм рукописного введення,
об'єднаним з екраном. Планшетний комп’ютер дозволяє працювати за
допомогою спеціального пера, стилуса, або пальців, без використання
клавіатури і миші.
Планшетний комп’ютер має і багато інших визначень. Планшетний
комп’ютер – це мобільний комп’ютер, який поєднує особливість
портативних і кишенькових комп’ютерів. Як і портативні комп’ютери, вони
потужні й мають вбудований екран. Як кишенькові, вони дозволяють писати
нотатки або малювати, зазвичай за допомогою планшетного пера (графічний
планшет) замість стилуса [5].
Планшетний персональний комп'ютер (планшетний ПК, tablet PC) –
повнорозмірний IBM PC-сумісний ноутбук обладнаних сенсорним екраном,
що дозволяє працювати за допомогою стилуса або пальців, як з
використанням, так і без використання клавіатури та миші [6].
Концепція планшетного ПК не є новою; ідеї комп'ютерів з введенням
даних за допомогою пера виникли наприкінці 1960 -х - початку 1970 -х рр..
стараннями таких провидців, як Алан Кей (Alan Kay), Батлер Лампсон
(Butler Lampson) і Чак Текер (Chuck Thacker), і новаторських компаній, таких
як Xerox PARC. Dynabook Алана Кея, створений в 1968 р., дивно схожий на
сьогоднішні планшетні ПК. Але тодішні технології були далекі від
досконалості. Багато спроби створення комп'ютерів з введенням на основі
пера зазнали невдачі через мало непридатний для користувача інтерфейсу,
неточного розпізнавання рукописного тексту і недосконалої якості цифрових
Головною відмітною рисою сучасного планшета є сенсорний екран,
який складає більшу частину робочої площі пристрою. Цей екран виконує
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роль єдиного пристрою введення. Оскільки планшети не оснащуються
апаратною клавіатурою і мишкою, набір тексту і управління програмами
виконується виключно за допомогою пальців на сенсорній панелі.
Технічна конфігурація більшості сучасних планшетних комп’ютерів
досить різноманітна, але всі вони забезпечують добре поєднання
продуктивності і тривалості автономної роботи. Габарити пристрою
залежать від розміру екрану. Найбільш поширені моделі з дисплеями
діагоналлю 10,4'' – 12,2'' через свою легкість, компактність, та найкращою
пристосованістю до роботи. Існують планшетні комп’ютери з 14-дюймовими
екранами, та через свою велику габаритність вважаються більш ноутбуками
ніж планшетами [8].
За конструктивним виконаням, планшетні ПК діляться на: "чисті
планшетники" - пристрої без повноцінної клавіатури; планшетні ноутбуки,
так звані "конвертованими" (англ. Convertible), або трансформерами, через
свою можливості до трансформації. Пристрій може виглядати як ноутбук,
екран можна розвернути навколо осі на 180 і покласти на клавіатуру ноутбук буде виглядати як планшет; планшетні нетбуки, аналогічні ноутбуків
нетбуки-трансформери з поворотним екраном. Крім цього, до них
відноситься новий двохекранний мультитач нетбук від Asus. І звичайно
концепти мультитачних "таблеток" від Microsoft та Apple; slate PC компактний варіант планшетного ПК з діагоналлю екрана 7-11 дюймів,
призначений для конкуренції з нтернет-планшетами. Має деякі відмінності в
інтерфейсі, так як призначений для управління пальцями за допомогою
сенсорного екрану і використання мультитач - жестів. Для введення текстів
використовується тільки віртуальна клавіатура, хоча теоретично за
допомогою інтерфейсу bluetooth (технологія бездротового зв'язку) до
пристрою можна підключити зовнішню фізичну клавіатуру; UMPCкомпактний варіант планшетного комп'ютера з діагоналлю екрана 4-7
дюймів, призначений для заміниPDA (Personal Digital Assistant – з англ.
Кишеньковий персональний комп'ютер).
Крім того, планшетні комп'ютери поділяються на два класи за
принципом роботи планшета:
Найбільш численний клас, що використовує електромагнітний принцип
роботи планшета, дозволяє роботу з планшетом тільки за допомогою
спеціального стилуса. Плюси такого підходу у великій точності
розпізнавання тексту, точності визначення сили натиснення, а також
відсутність реакції на випадкові натискання стилусом або пальцями на листі.
Менш численний клас є планшет, чутливий до дотику пальця, хоча з
часом стає більш популярним. Переваги в тому, що таким планшетом можна
управляти без використання стилуса, що може бути зручно в деяких
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ситуаціях. Крім того, цей підхід дозволяє робити інтерфейси, спеціально
влаштовані для управління пальцями, в тому числі і з розпізнаванням
множинних дотиків і жестів. До цього класу належать UMPC. Недоліки в
меншій точності, гіршій якості розпізнавання листи, негативному впливі
планшета на якість і яскравість екрану, а також у можливості випадкових
натискань при листі [8].
Головна показна особливість даного сімейства ПК від стаціонарних ПК
та ноутбуків - це апаратна сумісність з IBM PC-комп'ютерами і встановлені
на них повноцінні операційні системи використовуються на настільних
комп'ютерах і ноутбуках.
Переважна більшість планшетних ПК працюють під управлінням
операційних систем сімейства Microsoft Windows NT (Windows XP Tablet PC
Edition, Windows 7). Але при цьому існують планшетні ПК під управлінням
ОС Apple Mac OS X (наприклад Axiotron Modbook) і різних варіантів Linux
[8].
Отже, технічні характеристики планшетних комп’ютерів дають змогу з
легкістю використовувати їх як технічні засоби навчання при підготовці
майбутніх вчителів технологій.
За допомогою планшету, майбутні вчителі технологій можуть
використовувати на заняттях велику кількість електронних підручників, що
допомагають у теоретичній підготовці, та мати швидкий доступ до них,
завжди мати доступ до Internet.
Звичайно майбутні вчителі технологій у своїй професійній діяльності
можуть використовувати стаціонарні комп'ютери, ноутбуки, нетбуки, але за
деякими параметрами, наприклад таким, як комунікативність, потужність,
мають такі переваги при використанні як технічного засобу: зручні габарити;
портативність; розпізнавання рукописного тексту; широкі демонстраційні
можливості; займає небагато місця, під час транспортування;
використовувати офісні програми для редагування та ввдедення тексту,
графіків, таблиць, презентацій та відповідне відтворення тощо;можливість
збереження цифрової інформації; споживає менше електроенергії; при
наявності стилуса дуже зручні для дизайнерів; з нього зручно читати
електронні книги, використовуючи вертикальну орієнтацію екрану; на
лежачому на столі складеному планшетному ПК зручно працювати, не
перериваючи при цьому лінії погляду; планшетний ноутбук особливо
зручний як засіб рецензування документів, дозволяючи пером робити
позначки на полях або прямо в тексті [8].
Як і в інших технічних засобах навчання, планшетні комп’ютери мають
і свої недоліки: за рахунок спеціального покриття для сенсорного управління
показники при яскравості і кутам огляду дещо гірше, ніж у звичайних
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ноутбуках; кріплення екрану планшетного ноутбука менш надійно, оскільки
екран тримається на одній обертовій петлі - на відміну від звичайного
ноутбука, екран якого тримається на двох петлях. Даного недоліку позбавлені
планшетні ноутбуки, які можуть працювати без клавіатури або не мають
клавіатури взагалі, відповідно; спеціальне чутливе до натиснення покриття
екрану знижує показники по кутах огляду і яскравості; точність натиснення
пальцями, як правило, вкрай невисока (хоча в продуктах ряду виробників
встановлені високоякісні тач-панелі, де даний недолік практично відсутній)
[8].
Звичайно, планшетний комп’ютер не замінить персональний комп’ютер
на практичних заняттях для інформаційної підготовки майбутніх учителів
технологій, але як складова технічного забезпечення може бути. Особливо
для презентації та створення проекту, курсової, дипломної роботи тощо.
Gartner Group (провідна світова дослідницька і консалтингова компанія
у сфері інформаційних технологій.) стверджує що наступною галуззю
широкого застосування цих комп'ютерів стане вища освіта. У звіті Gartner
наголошується, що останні два роки серед викладачів і студентів вищої
школи зростаючою популярністю користувалися так звані «трансформовані
(convertible) ПК», що поєднують риси традиційних ноутбуків і планшетних
ПК [7].
Виходячи з вище сказаного, можна стверджувати що, планшетний
комп’ютер дає змогу педагогу підтримувати високий рівень розумової
активності студентів технологічної освіти протягом усього заняття, оскільки
може містити навчальний матеріал як у наочній (ілюстрації, фотографії,
рисунки, відео тощо), так і в абстрактній (символи, знаки, моделі тощо)
формах і забезпечувати застосування образно-емоційних, вербальних і
невербальних способів передачі інформації і контакт із студентом.
Також, студент може вводити текст, використовуючи вбудовану
програму розпізнавання рукописного введення, екранну (віртуальну)
клавіатуру, розпізнавання мови, або звичайну клавіатуру ( якщо вона є у
складі пристрою).
Важливою
функцією
для
майбутнього
вчителя
технологій
комп’ютерного планшету є можливість бездротового зв`язку з комп’ютером.
Така особливість дозволяє педагогу безпосередньо демонструвати роботу з
педагогічним програмованим засобом не тільки з власного робочого місця, а
у довільній точці аудиторії студентам технологічної освіти. Використання
планшету на практичних заняттях студентами надає можливість повніше
реалізувати принцип інтерактивності – почергову взаємодію педагога та
студента з цифровим освітнім ресурсом, коли кожна дія учасників цього
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процесу відображається на великому екрані, зручна для спостереження та
обговорення всіма учасниками заняття. Переміщення об`єктів дозволяє
студентам створювати порівняльні та узагальнюючі таблиці, діаграми,
логічні ланцюжки тощо. Програмне забезпечення надає змогу під’єднати до
одного монітору декілька планшетів, що створює умови для організації
групової роботи студентів технологічної освіти над візуальним дидактичним
матеріалом. Слайди презентацій та педагогічних програмних засобів
викладач може доповнити власними коментарями, які можливо зберегти або
роздрукувати. Використання планшету потребує ретельної підготовки, але за
умови постійної практики викладач накопичує методичні розробки.
Сучасні психолого-педагогічні дослідження доводять величезний
дидактичний потенціал використання планшетного комп'ютера під час
інформаційної підготовки майбутнього вчителя технологій. Мультимедійне
подання навчального матеріалу за допомогою планшета дає змогу значно
підвищити ефективність його засвоєння, оскільки під час роботи з такими
засобами навчання активізуються всі види розумової діяльності студентів
технологічного профілю.
Підсумовуючи, зауважимо, що вище зазначені недоліки та переваги,
планшетний комп’ютер як технічний засіб під час проведення занять відіграє
роль засобу унаочнення, спілкування і створення проблемних ситуацій, є
інструментом, джерелом інформації, контролюючим засобом, і певною
мірою, партнером, що допомагає опанувати нові способи діяльності.
Але щоб домогтися безумовного позитивного впливу екранних засобів
на процес інформаційної підготовки майбутнього вчителя технологій,
потрібно постійно, у кожному конкретному випадку, визначати характер
спрямування їх педагогічного впливу і пам’ятати, що планшетний комп’ютер
хоч і новий вид екранної наочності, але його дидактичні функції ґрунтуються
на принципах аудіовізуальних засобів навчання. Тому при використанні
планшетного комп’ютера необхідно враховувати психолого-педагогічні
вимоги, які ставляться до аудіовізуальної наочності, практичний досвід їх
використання.
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В статье рассматриваются современные подходы к применению
планшетного компьютера и типы данных компьютеров: планшетники,
трансформеры, планшетные нетбуки, а также в системе информационной
подготовки будущего учителя технологии и определена роль планшетного
компьютера во время информационной подготовки будущих учителей
технологий. Указанные преимущества и недостатки планшетных
компьютеров как технических сред при информационной подготовки
будущих учителей технологий. Показаны возможности применения
планшетного
компьютера
будущим
учителем
технологий
в
информационном пространстве.
Ключевые слова: планшетный компьютер, планшет, мультитач,
технологическое образование, технологии, технические средства обучени,
будущий учитель технологий.
This article considers the contemporary approaches to the use of the tablet
computer in the system of informational training of the future teacher of
technologies and the definite role of tablet computer during informational training
of the future teachers of technologies. The advantages and disadvantages of tablet
computers as technical means in the process of informational training of future
teachers of technologies are pointed out. The possibility of tablet computer usage
by the future teacher of technologies in the information space is shown.
Keywords: tablet computer, tablet, multi-touch, technology education,
technologies, technical means of training, future teachers of technologies.
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УДК 007: [001.891.3]

О.С. Андрєєва

ДО ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У СФЕРІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
У поданій роботі автор намагається об’єктивно описати походження
проблем сучасних практичних досліджень у сфері соціальних комунікацій.
Ключові слова: соціальні комунікації, дослідження, методологія,
молоді дослідники.
Останніми роками наука про соціальні комунікації швидко
розвивається, розширює кордони пізнання та залучає молодих спеціалістів
до активної наукової роботи. Як ми знаємо, це молода наука, яка, окрім
основного ядра питань стосовно самого розуміння соціальних комунікацій,
вбирає в себе багато граничних з культурологією, соціологією, філологією,
документознавством, бібліотекознавством та іншими науками питань. Але
завдяки активній побудові теоретичної бази соціальних комунікацій зараз
можна говорити про необхідність не тільки теоретично-аналітичної роботи, а
й про важливість практичних надбань у цій сфері.
Практичні дослідження соціальних комунікацій та, безпосередньо,
рекламознавства часто, на жаль, носять досить формальний характер.
Кажучи формальний, ми маємо на увазі дослідження, які базуються на
нечітких, упереджених, мінімальних відповідях респондентів чи взагалі
фабрикуються. Звісно, таке легковірне ставлення до практичних результатів
характерне в основному для студентів чи магістрантів, роботи яких «ніхто
ніколи не побачить». Але проблема чесності проведення дослідження, окрім
власного почуття відповідальності дослідника, залежить ще й від того,
наскільки він володіє методологічним апаратом та як може його використати
для власної роботи.
Суть проблеми неякісних досліджень полягає в тому, що легковірне
ставлення до науки взагалі та до дослідницької методології зокрема,
закладається ще у студентський період навчання. Оскільки немає
розробленого спеціального курсу методології для гуманітарних дисциплін
(чи він є, але викладається тільки у деяких університетах), студентигуманітарії отримують знання з цього питання досить розрізнено – у межах
кожного окремого курсу, як правило, є тема стосовно досліджень
характерного кола питань дисципліни (напр., курси Соціології, Психології,
Історії, Етнографії, Маркетингу, Теорії комунікації та ін.). Через це молоді
науковці мають досить узагальнене уявлення про отримання первинних
даних та сумнівно представляють, якими шляхами краще з’ясовувати
вірність чи невірність висунутих гіпотез.
314

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

Засмучує те, що в Україні функціонує дуже мало практичних
лабораторій при кафедрах для практики поданих теоретичних методик, де
студенти та молоді дослідники на власному досвідові змогли б з’ясувати
ефективність та придатність того чи іншого методу. Нерідкі випадки, коли
вже після проведеного дослідження з’ясовується, що обраний метод не був
універсальним, чи були інші, менш накладні способи виявити ті ж
результати, чи, взагалі, була порушена технологія методу і результати не є
правдивими, чи їх не можна узагальнювати на усю виборчу сукупність.
Багато дослідників опиняються у такій незручній ситуації через елементарну
необізнаність з методологією практичних досліджень у гуманітарній сфері.
Кількість розроблених методик та програм аналізу даних на
сьогоднішній день просто вражає, але на практиці нові методи мало
використовуються та вивчаються. Наприклад, аплікаційна форма вступу на
магістерський курс до Вищої школи комунікації (Graduate school of
communication) Університету Амстердама (University of Amsterdam) вже
включає питання стосовно попередньої роботи апліката з програмами збору
даних та методами дослідження, з якими він працював. До переліку
комп’ютерних програм аналізу даних відносяться: SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences) – статистичний пакет для соціальних наук, STATA –
програмний пакет, розроблений для роботи зі статистичною інформацією,
SASS (social network analysis) – пакет програм для аналізу соціальних мереж,
MAXQDA – програма, розроблена допомагати у аналізі якісних та змішаних
досліджень, аналізі тексту та мультимедійному аналізі. До того ж
запитуються знання статистичних методів дослідження (дисперсійний аналіз,
лінійна та множинна регресія, дискурсний аналіз тексту та ін.). І це тільки
вступ до магістратури. Звичайно, за технічним оснащенням ми відстаємо від
Заходу, але це не має бути виправданням, скоріш навпаки – повинно
стимулювати нас до розвитку.
Якщо доцільно навести власне спостереження, то за нашими даними
базовий методологічний набір сучасного гуманітарія виглядає так:
1) Кількісні дослідження:
опитування/анкетування.
2) Якісні дослідження:
інтерв’ю;
експеримент.
Причому, такі методи як фокус-групи, контент-аналіз, глибинне
інтерв’ю, мультифакторний аналіз є доступними кожному досліднику, але
їхню специфіку та ефективність мало хто усвідомлює. До того ж мало хто
може сказати, наприклад, що таке «виборчий метод» чи «узагальнена
сукупність». Це терміни соціології, і, якщо ми вивчаємо соціальні
315

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

комунікації та безпосередньо соціальну думку чи явища соціуму, нам
видається логічним застосування саме соціологічних методів дослідження.
Але важливо також розуміти, що до проблем методології в рамках
соціальних комунікацій звертаються якраз основні теоретики даної сфери.
Різун В.В. [5] присвятив дослідженню цього питання ряд праць, як
самостійних, так і у співавторстві зі Скотніковою Т.В. [4]. Також це питання
досліджували Моісєєва Н.І., Ільганаєва О.В. [3] та інші українські
дослідники.
Звісно, молоді науковці не стоять на місці, і є дуже цікаві та складні
дослідницькі роботи, такі, як робота А.П. Захарченка «Кінетика поширення і
впливу повідомлення у соціальних мережах» [2], де автор самостійно
виводив математичну формулу розрахунку впливу та поширення
повідомлень у соціальних мережах, та дисертаційна робота Гаврильця Ю.Д.
«Короткотривалі медіа ефекти у молодіжних студентських групах» [1], де
автор без перебільшення проводить експериментальне дослідження з
фізіологічною фіксацією реакції респондентів на запропонований матеріал.
Але є бажання, щоби такі цікаві дослідницькі роботи були не одиничним
досягненням, а стали загальною практикою.
Проблема відсутності чіткої методологічної бази в сфері гуманітарних
наук та невміння користуватися розробленими методиками призводять до
того, що колишні студенти – сьогоднішні науковці мають дуже розмите
уявлення про те, як саме можна отримати необхідні результати для
підтвердження своїх гіпотез. Зневажання даною ситуацією може призвести
до зниження наукової цінності практичних досліджень, які, насамперед,
повинні розширювати коло питань, шукати та аналізувати суспільні явища.
Завдяки швидкому розвитку наукової думки та продуктивній розробці
теоретичної наукової бази молодої науки про соціальні комунікації наукова
спільнота стикається з необхідністю проведення якісних практичних
досліджень у цій сфері. Але, якщо теоретичний розрив нам вдається здолати,
то практика чіткої методологічної роботи видається мало розробленою. Тому
саме зараз зростає необхідність а) розробки спецкурсу методології сучасних
досліджень у гуманітарних науках; б) приділення особливої уваги студентів
до можливих методів дослідження заданої теми та допомога у практиці цих
нових методів.
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В данной работе автор пытается объективно описать
происхождение проблем современных практических исследований в сфере
социальных коммуникаций.
Ключевые
слова:
социальные
коммуникации,
исследование,
методология, молодые исследователи.
In the paper the author tries objectively describe origins of the problems of
contemporary practical researches in the field of social communications.
Keywords: social communication, research, methodology, young
researchers.
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Т.В. Лишневская

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Рассматривается интегрирование в традиционный учебный процесс
вуза информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Определены
формы работы с применением ИКТ, повышающие эффективность
преподавания русского языка как иностранного.
Ключевые
слова:
индивидуализация обучения,
Интернеттехнологии, самостоятельная работа, языковая компетенция.
Одним из приоритетных направлений современной педагогической
науки является модернизация образования, поиск новых путей и методов
организации процесса личностно-ориентированного обучения. Средством
интенсификации учебного процесса в высшей школе выступает
индивидуализация обучения в соответствии с запросами отдельной
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личности и объективными возможностями данного образовательного
учреждения.
В связи с принятым Украиной переходом к «европейской» системе
образования, в которой превалирует самостоятельная работа студентов,
субъектный характер индивидуализации самостоятельной учебной
деятельности обучаемых в вузе рассматривается как фактор развития их
профессиональной компетентности.
Современные Интернет-технологии, интегрированные в учебный
процесс,
способствуют индивидуализации обучения
иностранных
студентов продвинутого этапа языку специальности. В связи с тем, что
контингент иностранцев, изучающих русский язык в вузах Украины,
существенно различается по возрастным, мотивационным, географическим,
культурным, социальным, языковым и личностным параметрам, личностноориентированный подход определяет содержание и организацию
самостоятельной работы иностранных учащихся с использованием
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Дифференцированный подход с учетом когнитивных особенностей
личности обучаемого обусловливает
необходимость создания
и
соответствующего электронного воплощения системы разноуровневых
индивидуальных учебных заданий с учетом профиля обучения. Контрольнотестирующие и предназначенные для самостоятельного изучения комплексы
по общелитературному и научному стилю речи ориентированы на
формирование аналитических и прогностических умений и навыков
учащихся, индивидуализацию темпа, содержания и контроля обучения.
Так, предлагаемые для самостоятельной работы учебные задания
разного уровня сложности, направленные на обучение различным видам
чтения текстов по специальности, реферированию и аннотированию научных
текстов, способствуют формированию не только языковой, но и речевой
коммуникативной компетенции иностранных учащихся.
Применение
проектных
технологий
в
общем
контексте
самостоятельной работы с использованием ИКТ, обращение к аутентичным
материалам
Интернет-ресурсов,
необходимость
соответствующего
языкового оформления работ расширяют языковую компетенцию обучаемых
и повышают их мотивацию к дальнейшему изучению русского языка на
продвинутом этапе.
Мониторинг качества обучения показывает, что использование ИКТ в
самостоятельной работе иностранных студентов продвинутого этапа
повышает результативность обучения и позволяет использовать системную
оценку знаний при максимальной дифференциации уровня усвоения
учебного материала.
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Розглядається інтегрування в традиційний навчальний процес внз
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Визначено форми роботи з
використанням ІКТ, які підвищують ефективність викладання російської
мові як іноземної.
Ключові слова: індивідуалізація навчання, Інтернет-технології,
самостійна робота, мовна компетенція.
Considered the integration of the traditional educational process of high
school informative-communicative technologies(ICT). Defined the ways to work
with ICT, improving the efficiency of teaching Russian as a foreign language.
Keywords: individualization of education, internet technologies, independent
work, language competence.
УДК 378.14
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ
КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЛЕКСІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ВУЗІВСЬКОГО НАВЧАННЯ
Інновації в освітньому просторі породжують перспективний
стратегічний шлях розвитку освіти, формування відкритих навчальних
ресурсів та віртуальної моделі. В статті розглядаються один із найбільш
популярних кроків адаптації традиційної освітньої системи до сучасних
показників завдяки налагодженню комунікаційної підтримки. Більш
детально розглянуто на практичному прикладі викладу спеціальних
дисциплін при підготовці інженера-дизайнера залучення інноваційних
учбово-методичних комплексів забезпечення на базі організації навчального
комунікаційного каналу.
Ключові слова: інновації, інформаційно-комунікативні технології,
навчальний комунікаційний канал, навчальні комунікаційні комплекси.
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Сучасні інформаційно-комунікаційні технології поширюються в
освітній сфері з великим розмахом. Вже не так давно вони були лише
«іграшкою» у руках звичайного користувача, а на сьогодні мають широкий
спектр застосування. Без них неможливо уявити сучасне суспільство в
умовах швидкого розвитку техносфери. Також без них не може існування
сучасної моделі освітнього процесу.
Учбовий матеріал, який сприймають та вивчають сучасні студенти
вищих навчальних закладів в декілька разів більший за об’ємом, ніж вивчали
наші батьки. «Інформаційний ривок», який можливо відобразити стрімкою
кривою цисоїди позитивних чисел в декартовій системі координат, просто
вимушує шукати альтернативний шлях виходу з проблематичної ситуації
невідповідності виділеного навчального часу на вивчення значного об’єму
навчальної інформації. Виходом стало залучення інноваційного навчальнометодичного забезпечення, в тому числі і на базі сучасних комунікаційних
технологій.
За останнє десятиріччя радикальним шляхом змінюється технології,
розгортаються перебудові процеси та координація на загальноєвропейські
програми в освітньому просторі. Стратегії модернізації не залишають
вибору для очікування, а постійно активізують діяльність вищих навчальних
закладів, оновлення навчально-методичної бази, підвищення рівня до
підготовки майбутніх фахівців. Викладачу постійно необхідно знаходитися у
вирії освітніх новацій і важливим помічником та базовим компонентом
розробки нових навчально-методичних комплексів стає саме комунікаційні
технології. Саме вони утримують провідне місце серед сучасних та
перспективних навчальних розробок.
Над інноваційними зрушеннями в освітній сфері працює значна плеяда
науковців, педагогів-новаторів та практиків. Вони постійно розглядають все
більш нові моделі навчально-методичного забезпечення, конкретні засоби
для практичного впровадження, а також проводять експериментальні
дослідження на навчальних групах, виявляючи головні особливості їх
позитивної ролі в створенні сучасної освітньої комунікації. Так в працях
В.А.Красильнікової, Н.В.Чіркова, В.І.Солдаткіна, І.Д Малицької, О.О.
Гриценчука, О.О.Селевка, І.Н. Розіної та інших представлений теоретичний
та практичний аналіз новітніх освітніх технологій, важливий акцент
необхідності впровадження вже зараз.
Напрям інформаційно-комунікаційного розвитку освітніх платформ
досліджували М.І. Жалдак, А.В. Жожиков, І.В. Роберт, Л.С. Зинкіна та інші.
Проблематикою формуванням інформаційного освітнього середовища
займалися М.П. Лапчик, А.В. Могільов, Т.Р. Тайлер та інші. Особливостями
розвитку комунікаційних технологій присвячені роботи М.А. Василіка, В.Б.
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Кашкіна, А.Ю. Круглова, С.Б. Барнеса та інших. Але їх розгляд інноваційних
шляхів розвитку освіти характеризується більшою частиною теоретичними
моделями або практичними експериментальними спробами підтвердження
свої розрахунків.
Важливо на сьогодні вже діяти та реалізувати нові технічні
надходження, освоювати широкі простори віртуальних мереж для
підвищення ефективності підготовки та випуску конкретно спроможних
фахівців. Саме цьому і буде присвячена стаття – практичній реалізації на
прикладі підготовки інженера-дизайнера нових технічних здобутків людства,
сучасних форм взаємодії між викладачем та студентами, налагодження
навчального комунікаційного каналу. Він є малодослідженою областю
педагогічних новацій із-за особливостей специфіки кожного напрямку
підготовки та складністю «підстроювання» для кожного.
В даній роботі буде ретельно розглядатися інноваційна комбінаторна
модель підготовки майбутнього фахівця з творчим особливостями, яка
характеризується найбільшою складністю організації навчального процесу
із-за необхідності постійного оновлення методичного забезпечення для
утримання позицій конкурентного випуску майбутніх спеціалістів в сфері
дизайну.
Інженер-дизайнер, як і будь-який сучасний фахівець постійно знаходить
у вирії змін. Перш за все ці зміни пов’язані з нарощенням нового технічного
забезпечення, появи нових технологій, нових умов праці, що, в свою чергу,
відіграє на необхідність більш якісної та сучасної підготовки даного фахівця
в освітніх закладах. Об’єм знань подвоюється кожні два-три і тому педагогу
важко передати весь інформаційний спектр в традиційних навчальних
умовах [1].
Оперуючи лише застарілими навчальними засобами викладачу вже
неможливо досягти необхідного мінімального рівня для утримання позицій
сучасної освітньої підготовки і тому постійно залучаються нові навчальнометодичні надходження, створюються авторські розробки тощо. Окрему
групу інноваційних навчальних технологій займають технології на базі
комунікативних технологій. Вони стають перспективним шляхом розвитку
майбутньої віртуальної освітньої системи, яка постійно нарощується та
примножується навчальними інформаційними базами та методичними
розробками. Ця система може частково замінити традиційну форму
організації вищого навчального закладу, його деяких підрозділів або окремих
навчальних курсів.
Комунікаційні освітні технології мають широкий спектр можливостей
для освітнього процесу. В залежності від їх застосування можливо
виокремити основні напрямки комунікативного навчального забезпечення,
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серед яких:
·
Організація індивідуального або колективного навчання студентів;
·
Проведення лекційних (веб-режим), лабораторних, практичних або
семінарських занять із залученням комунікативного забезпечення;
·
Однокомпонентна або багатокомпонентна комбінаторна навчальна
модель реалізації;
·
Створення окремих навчальних умов для вивчення тематик курсу
або повноцінний віртуальний виклад навчального курсу;
·
Формування часткової або цілісної моделі навчального процесу
заняття або створення платформи для подальшого використання
інноваційних засобів і на інших заняттях та інше.
Це, авжеж, не весь можливий перелік напрямків, якими володіють
сучасні комунікативні навчальні засоби. Окремо необхідно виокремити їх
можливості в творчій навчальній діяльності студентів та особливості
реалізації якісних змін, залучення нових форм взаємодії студентів з
викладачем в проектній діяльності, розробці та створенні дизайн-проектів та
дизайн-продуктів.
Крім того, залучення інноваційних комунікаційних навчальних засобів
створює позитивні умови для розвитку ключових компетенцій, в тому числі
професійних. Комунікація є елементом, який поєднує одночасно всю сферу
та окремі компоненти професійної діяльності. Без неї неможливо уявити
сучасну організацію промислового виробництва, реалізацію товарів. Вона є
«соціокультурним фактором розвитку суспільства» [2, с. 2]. Дизайнерська
сфера без комунікації залишається лише статичною без подальшої
можливості розвитку та існування.
В навчальному процесі підготовки інженера-дизайнера важливе
професійне значення замає вивчення спеціальних дисциплін, в ході яких
студент опановує основні професійні теоретичні знання, формуються уміння
та навички. Саме в процесі викладу цих дисциплін необхідно першочергово
зосереджувати інноваційні навчальні засоби та форми взаємодії, розробки
методичних компонентів та освітніх платформ, включення сучасного
програмного забезпечення.
Процес розробки дизайн-проекту вимагає від студента сформування
значної інформативної бази, пошук наявних прототипів та аналогів, знання
особливостей історичного розвитку, стилістичних напрямів та багато інших
параметрів. Для цього студент постійно стикається з проблематикою
інформаційного дефіциту в традиційних аудиторних навчальних умовах та
вимушує до значних часових витрат на розробку. Це можливо уникнути за
рахунок методологічної новації та поєднання звичайного заняття з роботою в
мережі Інтернет, яка потенційно активізує пошуковий компонентом
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студентської діяльності та знаходження «точок відштовхування» для власної
проектної розробки, сформування концепцій та стратегій, головних
структурних елементів тощо.
Викладачу також необхідно постійно експериментувати та
впроваджувати нові комбінаторні навчальні моделі, які поєднують різні
навчальні технології з традиційними формами проведення занять, включення
різних комунікаційних засобів в освітній процес. Так можливо проводити
лабораторні або практичні занять в дистанційному режимі, що з одного боку
зменшує витрати на постійне однотипне розширення матеріально-технічного
забезпечення навчального закладу, яке згодом переходить з позиції
«сучасного навчального забезпечення» в позицію «застаріле».
Це велика проблема оновлення навчального забезпечення на сьогодні,
бо період їхнього утримання в ролі сучасного та конкурентного дуже малий.
Так на практичному прикладі закупівлі значної кількості комп’ютерної
техніки, згодом виявляється, що вона стає непридатною до використання
дуже матеріально містких програмних продуктів і подальше її роль
застосування все зменшується аж до простого «канцелярського»
застосування кафедрами та іншими структурними підрозділами навчальних
закладів. Тому необхідно постійно слідкувати за новаціями та вибирати
навчально-методичне забезпечення, яке буде конкурентним та ефективно
виконувати поставленні навчальні завдання на більшому часовому проміжку
застосування.
З іншого боку, дистанційна деяких лабораторних та практичних занять
зменшує навчальне навантаження та дає біль корисний результат при
отриманні навчального результату – якісно виконаного навчального завдання,
створення авторського або колективного дизайн-продукту. Викладач при
цьому менш впливає на студентів при формуванні дизайн-проекту, може
лише контролювати деякі стадії виконання та аналізувати їх рівень
досягнень, що дуже важливо при розвитку творчих професійних здібностей.
Так в подальшому викладачу легко буде виявити «прогалини» творчої
діяльності, вірно оцінити результати навчальних досягнень без поступок на
компоненти, які спільно виконувалися студентом з викладачем, виокремити
особливості діяльності кожного студента тощо.
Дистанційна модель навчального процесу реалізується на базі
комунікаційного забезпечення, яке може проходити в двох режимах: on-line
та off-line. В першому випадку, on-line, студент та викладач, а також студенти
між собою в окремих створених навчальних підгрупах або усією навчальною
групою разом, взаємодіють в реальному режимі часу. В даній моделі
реалізується комплексне підтримка освітньої комунікації між кожним
суб’єктом навчального процесу незалежно від місця його перебування з
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обов’язковим перебуванням біля технічного засобу, який дозволяє
функціонування точки доступу до мережі Інтернет, в тому числі до
сформованого навчального каналу. Кожний суб’єкт навчального віртуального
процесу може активно залучатися до обговорення навчальних питань,
взаємодіяти з навчальним колективом або окремими представниками,
вивчати навчальний контент тощо.
Особлива роль в цій моделі надається саме викладачу, який стає
модератором усього навчального процесу, організовує навчальний дискурс та
стає помічником у розв’язанні навчальних проблем, які можуть з’явитися
при вирішенні навчального завдання. Дана модель функціонує на базі
спеціалізованого програмного забезпечення та ресурсів мережі. Вона
дозволяє об’єднувати значну кількість учасників та реалізується в форматі
вебінару, телеконференції, веб-форумів, чатів тощо. Все залежить від
навчального завдання та його цілі, а також необхідних умов та засобів для
його виконання. Більшість завдань можливо реалізувати навіть і без
необхідності застосування веб-камер, а лише на передачі інформаційного
навчального контенту.
Таким чином підвищується актуальність реалізації іншої моделі - offline забезпечення. Це дозволяє обмін навчальним контентом у зручний час
для суб’єктів навчального процесу. При цьому в цій моделі обов’язково
викладачу необхідно встановлювати часові рамки виконання завдання або
його елементів для підтримки навчальної активності, послідовності
виконання та планування навчальної діяльності студентів. Якщо цей нюанс
часових рамок не врахувати, то студент буде постійно відтягувати виконання
завдання та знизиться якість навчальних робіт, буде проявлятися негативні
прояви навчальної діяльності, зникнення необхідної правильної
послідовності виконання завдання тощо.
Нові навчальні комунікаційні технології дозволяють створювати
додаткові комфортні умови навчального процесу, який має більш позитивне
значення в творчому розвитку інженера-дизайнера, творчій пошуковій
діяльності та реалізації професійної діяльності. Вони також створюють нове
сучасне забезпечення освітнього процесу викладу навчальних курсів.
Так, наприклад, залучення в навчальний процес використання ресурсів
електронної поштової системи, насамперед, можливості пересилки між
поштовими скриньками студентів та викладача, значно спрощує та підвищує
інформаційний навчальний обмін. Викладачу можливо легко передавати
студентам до занять або вже після них важливий навчальний контент, який
відповідно буде потрібен до або після навчальних занять для виконання
завдань, попереднього ознайомлення з навчальним матеріалом, розширення
власної інформаційної бази, вивчення важливих понять та процесів,
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особливостей предметів та явищ тощо. На крайній випадок, викладач може
просто проінформувати студентів про свої наміри проведення заняття, його
можливий перенос на інший запланований час або день, проведення заняття
в дистанційному форматі, необхідні первинні умови для відвідання заняття,
необхідний «багаж знань», який потрібно студенту досягти до заняття при
проходженні по гіперсилкам додаткових інформаційних каналів тощо. Цей
список можна продовжувати майже безкінечно, все залежить від
особливостей тематики, форми, цілей заняття та інших навчальних обставин.
Окрему ланку замає реалізація телевізійного забезпечення в навчальному
процесі, яке формує новий концепт поки ще неіснуючої форми навчання [4,
с.60].
Вище вже зазначалося про можливості електронної скриньки, яка хоч і
має режим off-line забезпечення, так як викладач може написати
електронного листа та відіслати студенту, який, в свою чергу, може і не бути
в мережі Інтернет та не відповісти про отримання або поставлення
додаткових питань щодо змісту отриманого, все ж має багато позитивних
навчальних моментів.
Додатково необхідно сказати і про постійні інноваційні зрушення
сучасних корпорацій та вдосконалення своїх ресурсів, що також торкнулося і
електронної скриньки. Вона стала більш сучасною та отримала можливість
комплексного застосування і інших ресурсів: «хмари», календар, сповіщення
про отримання повідомлення, відео-чат. соціальні групи тощо. На першому
місці в переліченні додаткового доступу до ресурсів опинилася «хмара» нова технологія збереження великих об’ємів інформації користувача. Вона
повністю відхилила необхідність наявності зовнішніх накопичувачів для
користувача та обов’язкової наявності збережених документів на флешносіях та персональному комп’ютері для перенесення інформації до
аудиторного демонстрування. Вже не потрібно все зберігати в декількох
копіях а різних носіях для швидкої передачі та розповсюдження між
студентами.
Технологія «хмари» має синтезовану систему з електронною скринькою
користувача-розробника інформаційних баз, яким виступає, як викладача, так
і студент. Тим самим викладач може активно залучати студентів для
розробки нових методологічних моделей та навчальних завдань,
переорієнтування на більш суб’єктивні навчальні компоненти та покращення
навчальної взаємодії. Дана технологія дозволяє отримати доступ до власних
ресурсів в будь-якому куточку світу при обов’язковій наявності мережі
Інтернет для доступу до поштової служби.
На сьогодні все зменшуються існуючі перепони для навчального
процесу та стає можливим сучасна організація навальної комунікації. Вже не
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потрібно мати потужних накопичувачів та витрачати час на перепідготовку,
встановлення програмного забезпечення для організації навчального
дистанційного навчання, створення більш глибшої та змістовної комплексної
навчальної моделі з використанням інформаційних ресурсів мереж Інтернет.
Сучасне навчання набирає персоналізованого оформлення та
внутрішньої організації, формування нових навчальних комунікаційних
моделей. Підготовка інженера-дизайнера стає динамічною освітньою
системою переорієнтації на сучасні інноваційні технології, залучення
більшої кількості нового навчально-методичного забезпечення для
підготовки до конкурентоспроможного професійного рівня майбутнього
фахівця. Необхідністю сучасних освітніх змін стає застосування «гібридних»
освітніх конструкцій на базі саме комунікаційних технологій [4]. Під
«гібридним» застосуванням розуміється поєднання одночасно декількох
різновидів освітніх технологій в навчальному процесі, які при взаємодії
дають більший позитивний навчальний ефект, являються новим
методологічним комбінаторним рішенням. Для студентів при творчому
розвитку ці інноваційні комбінації вносять потенціальні зміни в традиційний
навчальний процес, який вже не може конкурувати з умовами сьогодення.
Навчальний матеріал стає більш динамічним та об’ємним, може повністю
забезпечуватися через ресурси мережі Інтернет.
Спеціальні дисципліни, в процесі вивчення яких студент опановує
головну частину професійних знань, умінь та навичок, формує власні
підходи до розробки, процесу проектування тощо, віддзеркалюють сучасний
стан розвитку навчально-методичного забезпечення. Саме з них первинно
впроваджуються найбільш ґрунтовні методичні розробки, формуються та
оновлюються навчальні контенти, застосовується передове технічне
обладнання та програмне забезпечення. Їх базова навчально-методична
складова повинна характеризуватися лише провідним сучасним
застосуванням технологій та засобів, вивчення та використання яких дають
майбутньому фахівцю досягнення необхідного рівня професійного розвитку
та утримання певних конкурентоспроможних характеристик на ринку праці
після завершення вищого навчального закладу.
Проблематика невідповідності сформованих в навчальному закладі
професійних знань, умінь та навичок і потрібних на першому місці роботи
завжди викликана над швидким технічним оновленням, зміною пріоритетів
та напрямків розвитку, інформаційним «бумом». Тому комунікаційні освітні
технології стають важливим кроком утримання конкурентоспроможного
рівня підготовки спеціалістів, оновлення навчальної інформації та
можливості самостійно студенту додатково ознайомлюватися із сучасним
представниками та фахівцями професійної сфери, для якої їх готують
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навчальні заклади.
При вивченні спеціальних дисциплін при підготовці майбутнього
інженера-дизайнера студенти стикаються із значною кількість проблем, які
стосуються, як від недостачі аудиторного навчального часу на розгляд
важливих тем, так і особливостей нових сформованих навчальних завдань, їх
складності вирішення тощо. Враховуючи більш колективну організацію
вирішення більшості проблем, залишається осторонь індивідуальне
(персоналізоване) вирішення проблематичних навчальних ситуацій, які
згодом переходять до професійних на першому робочому місці і потребують
перепідготовки та активного саморозвитку, самоосвіти випускника. Щоб
цього уникнути або зменшити негативний вплив педагогом повинно
впроваджуватися проблематичного характеру занять в дистанційному
форматі. При цих умовах студент опиняється сам на шляху вирішенні
навчальних творчих завдань і без колективної допомоги вирішує поставлене
завдання, яке перевіряється на всіх стадіях та вносяться корективи
викладачем. Так при проектуванні дизайн-продукту присутня значна
кількість об’ємного за часовим проміжком пошукової та проектної
навчальної діяльності студента. Їх просто не доцільно реалізувати в
аудиторних умовах в повному об’ємі, а необхідно перенести в самостійне
опрацювання студентом з можливістю консультування викладачем при
необхідності або при виявленні значних недоліків та відходу від загальної
структури виконання завдання студентом. Це дозволяє ефективно
співпрацювати зі студентом при самостійній організації виконання
навчальних завдань, розвивати у студента власну «серцевину» творчої
діяльності як фахівця, інженера-дизайнера. Також важливо зазначити і
особливі умови самостійного протікання навчальної діяльності в
сприятливих умовах без додаткових негативних впливів, умов жорсткої
конкуренції (при постійній «боротьби» між студентами в досягнення
навчальних результатів за менший часовий проміжок тощо). Ці умови дають
найбільший
персоналізований
розвиток
студентів,
врахування
психофізіологічних особливостей, утримання власного темпу якісного
виконання поставленого навчального завдання.
Як вже вище зазначалося через застосування поштової скриньки
можливо формувати навчальне завдання викладачем для студентів,
реалізувати його поступову оцінку, перевірку кожного етапу виконання через
розроблену поступову систему виконання кожного елементу завдання та
відправки на перевірку викладачу для його оцінки та можливості переходу на
інший етап виконання. Процес навчального проектування вході виконання
студентами поставленого викладачем завдання має чітку логічну структуру,
яку легко організувати завдяки інноваційним технічним засобам та активної
327

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

навчальної комунікації. Це дозволяє поступове входження в новий вирій
навчально-методичного забезпечення в ході реалізації удосконалення
системи підготовки інженерних кадрів, що включає, в тому числі, перегляд
та доопрацювання стандартів вищої освіти, технологій навчання, змісту
професійної підготовки тощо [5, с.7-8]. Також особлива специфіка
професійної підготовки інженера-дизайнера «накладає» свої реалії та
вимагає формування нових сучасних професійних компетенцій, серед яких і
комунікаційна.
При вивченні спеціальних дисциплін викладачу необхідно сформувати
якісний навчальний комунікаційний канал. Він не повинен знову
повторювати помилки традиційної системи та забирати дорогоцінний час для
вивчення теоретичної складової з малою часткою практичного застосування
та реалістичного використання в професійній сфері.
Головною його перевагою стає вже забезпечення освітнього процесу
сучасними технологіями, які постійно оновлюється та надають широку гаму
навчальних додатків та засобів для організації віртуального та ефективного
аудиторного навчання. Заміщення традиційних статичних інформаційних
зображень та схем на динамічні стало першим проявом активізації та
популяризації новітніх навчальних технологій. Іншим не менш значущим
кроком стало нове застосування комп’ютерної техніки, передусім для
налагодження навчального комунікаційного каналу, як в аудиторному, так і в
дистанційному форматі.
Таким чином, під навчальним комунікаційним каналом розуміється
формування тісної взаємодії студента з викладачем в ході навчального
процесу при теоретичному викладі та його перегляді і прослуховуванні,
наданні навчального завдання та його виконанні, виявленні проблематичного
поля та знайденні вирішення тощо. Головною особливістю на сьогодні цього
каналу є його біль популяризація та персоналізація, застосування для його
реалізації більш різноманітного технічного оснащення вже не самого
навчального закладу, а користувача-студента, який може виконувати все на
власному персональному комп’ютері, смартфоні, ноутбуку тощо.
Важливо також провести паралелі між забезпеченням процесу
виконання навчального завдання та його практичною реалізацію студентом.
При першій позиції застосовуються вище згадані технічні засоби та
інноваційні комунікаційні технологій.
Друга позиція цілком може і не змінюватися від традиційного
виконання практичних завдань, окрім можливого використання більш
ефективних, економічних та засобів, які мінімізують матеріальне
забезпечення,
стають
комп’ютерними
альтернативними
існуючим
традиційним аналогам. Так для практичного прикладу приведу можливість
328

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

застосування програмного продукту для малювання та створення ескізів без
єдиної витрати фарби чи потреби пензля при роботі.
Все це заміняє багатофункціональна комп’ютерна мишка, сенсорні
екрани з спеціалізованою ручкою (пером), окремі девайси та периферійні
пристрої вводу. При цьому не потрібно витрачати папір та перед студентом
знаходиться безмежна площина для творчої роботи.
Додатково студент може опанувати і більш широким професійним
інструментарієм, широкою палітрою та дивовижними функціями повернення
до початкового або збереженого заздалегідь етапу роботи. Ці функції
дозволяють студенту опинитися у віртуальній професійній майстерні, яка
умішується лише на екрані комп’ютера або, навіть, планшета чи смартфона
при наявності мобільних версій. Саме мобільність є відголоском сьогодення.
Мініатюрність
та
багатофункціональність,
переповнений
«фарш»
можливостей програмних продуктів та апаратного забезпечення роблять
сучасного студента більш потенційно підготовленого до мінливої
професійної сфери, підготовки конкурентоспроможного сучасного фахівця.
Підсумовуючи
вище
сказане,
налагодження
навчального
комунікаційного каналу є важливим сучасним етапом розвитку освітнього
процесу. При його реалізації залучаються та розробляються нові навчальнометодичні комплекси для забезпечення інноваційного функціонування
освітніх технологій.
Для отримання перших навчальних результатів передує тривале
педагогічне проектування навчально-методичного комплексу, поступова
апробація на експертних групах та доопрацювання, а вже потім розширення
застосування на навчальних заняттях.
Комунікаційні технології дозволяють скорочення довготривалих
педагогічних розробок, інтенсифікації процесу педагогічного проектування
та активізації нових технічних засобів в навчальному процесі. Вони є
постійними динамічними стимулами підтримки високої професійної
підготовки, інформування сучасними та змістовними професійними
знаннями, передовими розробками на новими надходженнями в професійній
галузі та промисловості, що є важливим компонентом розвитку
конкурентного фахівця в сучасних умовах розвитку техносфери та
інформаційного «перенасичення».
Сучасна підготовка інженера-дизайнера повинна орієнтуватися вже не
на сформування більш повного «багажу знань», хоч і це є обов’язковою
необхідністю, але при постійному нарощенні інформаційного навчального
ресурсу викладачу вдається лише ознайомити із незначною часткою
інформації, яка структурована щодо вимог навчальних планів та залишається
більш менш незмінною.
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Більшу частину інформації студенти повинні самостійно опановувати і
саме застосування комунікаційних технологій дозволяють педагогу активно
залучатися, контролювати та бути «модератором» самостійного
саморозвитку студентів в широкому наявному інформаційному каналі.
Викладач вже не повинен бути накопичувачем навчальної інформації для
подальшої її передачі студентам, а активним організатором динамічних схем
навчального процесу із залученням сучасних освітніх технологій,
методологій та засобів. Важливим залишається для викладача вищих
навчальних закладів підготовка студента до професійної сфери, сформування
«механізму
пристосування»,
вироблення
власного
адаптаційного
професійного компоненту завдяки інноваційних навчальних засобів
забезпечення.
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Инновации
в
образовательном
пространстве
порождают
перспективный стратегический путь развития образования, формирования
открытых учебных ресурсов и виртуальной модели. В статье
рассматриваются один из самых популярных шагов адаптации
традиционной образовательной системы к современным показателям за
счет налаживания коммуникационной поддержки. Более подробно
рассмотрено на практическом примере изложения специальных дисциплин
при подготовке инженера-дизайнера привлечение инновационных учебно330
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методических комплексов обеспечения на базе организации учебного
коммуникационного канала.
Ключевые слова: инновации, информационно-коммуникативные
технологии, учебный коммуникационный канал, учебные коммуникационные
комплексы.
Innovations in educational space generate a perspective strategic way of a
development of education, formation of open educational resources and virtual
model. In article are considered one of the most popular steps of adaptation of
traditional educational system to modern indicators due to adjustment of
communication support. It is in more detail considered on a practical example of
a statement of special disciplines when training the engineer-designer attraction
of innovative educational and methodical complexes of providing on the basis of
the organization of the educational communication channel.
Keywords: innovations, information and communicative technologies,
educational communication channel, educational communication complexes.
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ЛІНГВІСТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗА ФАХОМ
УДК 378.147:811.161.1

Г.И. Курова, О.К. Романова

ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПО РКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ
В статье анализируются возможности использования информационнокоммуникационных технологий в учебном процессе, как в учебной
деятельности студента, так и в профессионально-педагогической и
профессионально-корпоративной
деятельности
преподавателя.
Подчёркивается,
что
существуют
определённые
особенности
информационно-комуникационной компетенции преподавателя РКИ по
сравнению с преподавателями других дисциплин. Перечисляются основные
аспекты работы с использованием ИКТ. Приводятся примеры
использования ресурсов Интернета при организации коллективной
проектной, индивидуальной и самостоятельной работы студентов.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии,
ресурсы Интернета, самостоятельная работа, индивидуализация обучения,
межкультурная коммуникация, дискурс, учебные материалы
Значимость информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
жизни современного общества и их широкое распространение потребовало
включения навыков использования ИКТ в разработанную Европейским
Советом систему ключевых компетенций личности. Одним из ключевых
факторов успешной реализации задач информатизации образования
является наличие педагогических кадров, владеющих современными
информационно-коммуникационными технологиями и эффективно
применяющих их в профессиональной деятельности.
В обучении иностранным языкам, в том числе русскому языку как
иностранному (РКИ), компьютерные технологии используются в течение
нескольких десятилетий. В методике преподавания иностранных языков уже
сложилось направление, в рамках которого рассматриваются теоретические и
практические аспекты применения информационных технологий в обучении
языку.
Для наименования данного направления используются различные
термины. В английском языке с середины 80-х г.г. XX века используется
термин CALL - Computer Assisted Language Learning (изучение
языка/обучение языку с использованием компьютеров). Термины TELL Technology Enhanced Language Learning (обучение языку, улучшенное
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технологиями) и ICT in LT - Information and Communication Technology in
Language Teaching (информационные и коммуникационные технологии в
преподавании языка), появившиеся в 90-х г.г. XX века, отразили понимание
технологий как комплекса технических средств, используемых в обучении
языку, в которые входят и компьютерные технологии, а также широкое
распространение Интернета и электронной коммуникации.
В русском языке для наименования данного направления в начале 1990х г.г. появился термин «компьютерная лингводидактика»; в настоящее время
в связи с переосмыслением происходящих научно-технических и
общественных процессов в методике используется термин «электронная
лингводидактика».
Современный учебный процесс невозможно представить без активного
использования информационно-коммуникационных технологий.
Применение ИКТ в учебном процессе позволяет реализовать
современную концепцию образования, базирующуюся на личностноориентированном подходе и проблемном обучении, позволяют использовать
новые педагогические технологии, адекватные новой парадигме обучения.
Результат анализа научно-методической литературы по проблеме и
собственный опыт работы позволяет обобщить диапазон возможностей
современных ИКТ для изучения и преподавания РКИ:
- использование средств гипертекста и мультимедиа делает возможной
эффективную презентацию и семантизацию материала;
- интерактивные учебные задания и обучающие программы с
применением средств мультимедиа и сетевых технологий позволяют
работать над развитием навыков во всех видах речевой деятельности;
-доступ к огромному количеству электронных аутентичных ресурсов и
национальным корпусам текстов предоставляет возможность для интеграции
в учебный процесс текстовых, аудио- и видеоматериалов в целях
формирования социокультурной и лингвострановедческой компетенции
иностранных учащихся;
- средства электронной коммуникации и возможность публикации работ
учащихся в Интернете позволяют сделать органичным компонентом
учебного процесса не только учебную, но и реальную коммуникацию на
изучаемом языке;
-дистанционный доступ к учебным ресурсам позволяет сделать более
гибкой и мобильной организацию обучения в традиционных и
комбинированных
(очно-дистанционных)
формах,
максимально
индивидуализировать обучение, увеличить объем самостоятельной и
творческой работы обучающихся.
Информационно-коммуникационные
технологии
предоставляют
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большие возможности для профессионально-корпоративных аспектов
деятельности преподавателя РКИ, непосредственно не связанных с
процессом преподавания, но обеспечивающих необходимый качественный
уровень педагогической деятельности для научной, методической,
организационной работы, повышения квалификации, взаимодействия в
рамках профессионального сообщества и др.
Во-первых, это традиционные задачи, связанные с подготовкой к
занятиям, планированием деятельности, разработкой методических
материалов, поиском, систематизацией и хранением профессионально
значимой информации; во-вторых, это
задачи, продиктованные
современными условиями профессиональной деятельности: проектирование
учебных курсов, презентация разработанных учебных программ и
подготовленных учебных пособий; подготовка электронных публикаций; и
наконец, профессиональная коммуникация.
По мнению учёных, специфику профессиональной педагогической
деятельности преподавателя русского языка как иностранного определяют:
- практические цели обучения, многоуровневость и многоаспектность
предмета обучения; использование изучаемого языка как цели и как средства
обучения;
- «информационная пустота» дисциплины, связанная с возможностью
изучения тех или иных языковых явлений на любом содержательном
материале;
- особое значение мотивации обучаемых, индивидуализации обучения,
учета потребностей учащихся, проектировочной деятельности преподавателя
и навыков работы с информацией;
- возможность реальной проверки результатов обученности.
С развитием и распространением ИКТ меняются требования к
современному преподавателю. В профессиональную модель педагога теперь
включаются не только личностные качества, педагогические и предметные
знания, но и высокий уровень информационной культуры, свободное
владение
современными
информационно-коммуникационными
технологиями.
В
лингводидактике
профессиональная
информационнокоммуникационная компетенция преподавателя определяется как компонент
общей профессиональной компетенции, позволяющий преподавателю
использовать ИКТ для оптимизации всех аспектов профессиональной
деятельности.
С нашей точки зрения, существуют определённые особенности
профессиональной
информационно-коммуникационной
компетенции
преподавателя РКИ по сравнению с компетенцией преподавателей других
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дисциплин, которые связаны с такими факторами как:
- использование в учебном процессе широкого диапазона учебных и
аутентичных электронных ресурсов, обусловленное многоуровневостью,
многоаспектностью и многопрофильностью обучения;
- использование большого количества электронных средств для
разработки и адаптации учебных и аутентичных ресурсов к образовательным
потребностям, уровню владения русским языком, индивидуальным
особенностям обучающихся, конкретным условиям обучения;
- особое значение лингвистической компетенции, обеспечивающей
успешное использование ресурсов ИКТ в профессиональной деятельности,
эффективную организацию учебного процесса в различных формах
обучения, профессиональное взаимодействие с применением ИКТ и
межкультурную коммуникацию.
Огромное число возможностей, которые предоставляют современные
ИКТ для решения комплекса педагогических и корпоративных задач
профессиональной деятельности преподавателя РКИ создают предпосылки
для активного использования их в учебном процессе.
В настоящее время мы не можем говорить об организации процесса
обучения иностранных студентов на основе ИКТ, предполагающей
использование информационных технологий в полном объёме, по причине
недостаточной технической оснащённости вуза, но в течение последних лет
на кафедре украинского и русского языков осуществляется интеграция ИКТ
в учебный процесс по РКИ, которая предполагает их активное
использование. И в первую очередь, это касается ресурсов Интернета.
Потенциал Интернета активно исследуется в методике и применяется в
практике обучения иностранному языку вообще, русскому языку как
иностранному, в частности. В связи с этим Интернет может рассматриваться
как обучающая среда, которая обеспечивает быстрый доступ к богатому
корпусу фактической и лингвистической информации, способствуя
систематизации социокультурных знаний, позволяя организовать учебную
работу в группе с привлечением лингводидактического материала в
соответствии коммуникативными потребностями студентов.
При подготовке к занятиям преподаватели обращаются к ресурсным
базам Интернета как источнику актуальной информации, которая содержится
на информационных и образовательных вэб-сайтах, в профильных
электронных журналах, в электронных библиотеках, на корпоративных
форумах.
Можно перечислить содержательные аспекты ресурсов Интернета,
используемые преподавателями для обеспечения учебного процесса.
- Электронные учебные пособия по русскому языку в соответствии с
335

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

профилем и стадией обучения студентов;
- Электронные учебно-методические материалы по грамматике;
- Электронные переводные и толковые словари;
- Текстовой материал страноведческой направленности;
- Текстовой материал по предметным областям знаний.
На основе материалов Интернета разрабатываются:
- Задания с использованием ресурсов Интернета;
- Интерактивные учебные задания;
- Диагностические тесты и контролирующие материалы.
Так например, Интернет-ресурсы используются студентами для
самостоятельного поиска и получения информации, которая рассматривается
и как средство организации учебной деятельности. На основе
подготовленных материалов курса, а также имеющихся ресурсов Интернета
студентам-старшекурсникам предлагаются серии проблемных заданий, в
соответствии с программой курса, например, такие как:
- выбрать необходимую информацию и подготовить сообщение на
основе материалов Интернета);
- написать реферат-эссе по указанной проблеме;
- принять участие в обсуждении той или иной проблемы;
- подготовить презентацию.
Например, в рамках изучения темы «Культурные традиции народов
мира» на 3 курсе студентами выполнялся проект «Экскурсия по Одессе:
культурные традиции, прошлое и настоящее». В проекте участвовали семь
человек, среди которых были распределены роли: гид, переводчики,
экскурсанты; каждый из участников изучал и готовил материал в
соответствии с заданием, сбор которого осуществлялся в Интернете.
Результат проекта был представлен в виде письменного текста,
видеоматериалами, а также презентацией экскурсии для иностранных
студентов 1 курса. Обучающими целями проекта были: систематизация
лексики по теме; развитие навыков диалогической и монологической речи;
активизация навыков использования речевых клише в процессе реализации
контактоустанавливающих и информативных интенций.
Проекты с использованием ИКТ, интегрированные в традиционный
учебный
процесс,
предполагают
выполнение
творческих
и/или
исследовательских заданий в рамках изучаемого учебного курса. Наиболее
типичным является использование мини-проектов как одного из заданий
аудиторного занятия.
При изучении темы «Профессия – инженер» студентам 4 курса был
предложен проект на тему «Знакомьтесь, мой институт». Работа
проводилась в малых группах по 3-4 человека. Сбор информации
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осуществлялся преимущественно в Интернете, а также непосредственно при
интервьюировании преподавателей, сотрудников и студентов института. При
выполнении проекта ставились такие обучающие задачи, как систематизация
лексики по предложенным темам и формирование у студентов лексического
запаса по языку специальности. Первая задача выполнялась в процессе
отбора материала для заданий, вторая – при составлении плана проекта и
формулировке заданий на каждом его этапе.
Проект занял в общей сложности около 8 академических часов, без
учета самостоятельной работы студентов. Результат был представлен в виде:
1) эссе; 2) видеоролика; 3) непосредственной презентацией институтов
ОНПУ группе студентов подготовительного факультета в рамках
профессионально-ориентированной работы.
Как показывает практика, студенты проявляют большую активность и
заинтересованность при выполнении подобных заданий. Включение
будущих специалистов в межкультурную коммуникацию на основе ИКТ
позволяет повысить эффективность процесса развития ценностных
ориентаций за счет расширения информационного поля, повышения
мотивации обучения, возможности пользоваться аутентичными текстами,
активизации познавательной деятельности при изучении языка.
Как уже подчёркивалось, организация учебного процесса с помощью
информационно-коммуникационных технологий позволяют максимально
индивидуализировать обучение, увеличить объем самостоятельной и
творческой работы учащихся.
Большим творческим потенциалом обладают интерактивные задания
для самостоятельной работы, в основе которых поиск и анализ информации
социально- культурной направленности (о стране студента, о национальных
обычаях и праздниках в странах студентов и в Украине и т.п.).
Интерактивность, которая лежит в основе работы над такими заданиями,
способствует заинтересованности студентов в результате работы.
Современный образовательный процесс предполагает большую
самостоятельность учащихся, переход от упражнений репродуктивного типа
к индивидуализированному учебному процессу, характеризующемуся
высоким уровнем мотивации. Благодаря ИКТ учащийся может играть
самостоятельную и активную роль в поиске, выборе и организации учебной
информации сообразно своим предпочтениям и уровню подготовленности,
не ограничиваясь пассивным восприятием нового учебного материала.
При подготовке заданий с применением ИКТ нами учитывается
следующее:
- Учебные задания на основе ИКТ приближены к реальности, учебный
материал должен быть связан с интересами учащихся, в том числе и с
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профессиональными.
- Студентам эксплицитно предъявляются требования к результатам
учебной деятельности, система оценки результатов работы.
- При организации самостоятельной работы учащихся с
использованием ИКТ преподаватель использует различные способы
мотивации и учитывает индивидуальные особенности учащихся при
распределении творческих заданий.
- Важным моментом обучения является организация рефлексирующей
деятельности учащихся с помощью самооценки, взаимной оценки (с учётом
аудитории), дискусии. Это помогает студентам самим выявить проблемы и
трудности в изучении языка.
- Организация коллективной работы, психологическая совместимость и
комфорт оказывают положительное влияние на ход обучения и
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.
- Необходима постоянная обратная связь преподавателя с учащимися
(электронная почта, форумы, разделы веб-страниц), что позволит
преподавателю выявить сильные и слабые стороны процесса обучения,
оперативно координировать ход выполнения задания.
С нашей точки зрения, целенаправленное использование учебных и
аутентичных информационно-коммуникационных ресурсов позволяет
формировать социокультурную и лингвострановедческую компетенцию
учащихся, в том числе и тех ее аспектов, которые связаны с ИКТ: освоением
специальной терминологии, особенностями представления информации и
коммуникации в электронной среде.
По мнению лингвистов, использование большого числа программных
средств и информационно-коммуникационных ресурсов, широкое
распространение
ИКТ
оказало
определённое
воздействие
на
общелитературный язык. В связи с активным развитием в последние годы
русскоязычной электронной среды коммуникации можно сказать, что
Интернет — это особая среда функционирования русского языка. Поэтому
лингвистическое обеспечение использования ИКТ в профессиональной
деятельности преподавателя РКИ становится значимым компонентом
информационно-коммуникационной компетенции. Это означает, что
преподаватель не только должен сам владеть средствами профессионального
информационно-коммуникационного дискурса: специальной терминологией
и жанрами информационной коммуникации, но и обучить студентов
правильному использованию терминов, языковых и речевых клише.
Так например, в Пособии по речевой практике в главе «Интернет и его
возможности» в рубрике «Это вы знаете» для работы в аудитории включён
комплекс лексико-грамматических заданий с анализом слов, составляющих
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терминосистему подъязыка информатики.
Основная форма речевой деятельности в Интернете – диалог в устной
или письменной форме (Скайп, форум, чат, социальные сообщества и т.д),
поэтому язык Интернета проницаем для сленга, жаргонизмов; в нём
наблюдается использование некодифицированной лексики. Часто глаголы
используются в переносном значении и несут на себе всю смысловую
нагрузку высказывания (завис компьютер, завис в чате, скачать музыку,
чатиться и др.), которое непонятно иностранцу. Для успешной, комфортной
виртуальной коммуникации с однокурсниками, украинскими друзьями, по
нашему мнению, иностранным студентам необходимо владение наиболее
частотными проявлениями указанных единиц. Преподаватель должен
владеть навыками квалифицированного объяснения значения, этимологии и
особенностей использования специальных терминов с разграничением
нормативных,
жаргонных
и
сленговых
вариантов;
жанрами
профессионального
информационно-коммуникационного
дискурса,
обеспечивающими общение в учебном процессе и корпоративное
взаимодействие с применением ИКТ.
Дальнейшая работа по использованию ИКТ в учебном процессе
предполагает более широкое внедрение информационных технологий в
преподавание
РКИ:
разработку
комбинированных
форм
очнодистанционного обучения; создание электронных версий учебных пособий
по русскому языку; использование компьютеров в процессе занятий и др.
Одной из основных сфер использования ИКТ в преподавательской
деятельности является создание учебных материалов. Компьютерные
технологии используются преподавателями не только для поиска
необходимых сведений за счет использования справочно-информационных
систем и баз данных, но и оказывают содействие в оформлении материалов
для обучения (текстов, рисунков, графиков) и анализе существующих
разработок.
Методисты условно разделяют функции компьютерных систем в
процессе обучения РКИ на две группы: обеспечение учебного процесса и
вспомогательный инструментарий пользователя (учителя и/или обучаемого).
Первая группа функций реализуется преимущественно с помощью
компьютерных
средств,
имитирующих
определенный
аспект
образовательной деятельности. Эти функции используются как учащимися
(обучающие и тестовые программы, справочно-информационные системы),
так и преподавателем (генеративные программы и экспертные системы,
предназначенные для совершенствования профессиональной подготовки).
Вторая группа функций связана с использованием преподавателями и
обучаемыми компьютерных средств общего назначения, специально не
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предусматривающих выполнения задач обучения. К таким средствам
относятся, например, текстовые редакторы, обеспечивающие техническую
поддержку процесса обучения и позволяющие пользователям тиражировать
учебные материалы, оформлять задания (рефераты, курсовые и контрольные
работы), работать над созданием новых текстов.
Кроме того, с помощью сети Интернет реализуется функции
компьютера как инструмента общения и обмена информацией.
Можно проанализировать функции компьютера как инструмента
деятельности преподавателя РКИ, проистекающие из возможностей, которые
дают современные компьютерные технологии. Среди них — точная
регистрация фактов и действий, хранение и передача большого объема
информации, группировка и статистическая обработка данных. Это
позволяет применять компьютерные технологии для оптимизации
управления обучением, повышения эффектности и объективности учебного
процесса при значительной экономии времена преподавателя по следующим
направлениям:
а) получение информационной поддержки (по отдельным областям
знаний, лингводидактичеким категориям сферы интересов преподавателя;
орфографии, культурно-историческим и другим аспектам стран обучаемых и
т.п.);
б) диагностика, регистрация и систематизация параметров обучения
(планы и программы дисциплин, данные об успеваемости студентов, о
пропусках занятий, о результатах сдачи зачётов и экзаменов, сводные
таблицы по курсам и группам и т.д.);
в) работа с учебными материалами (поиск, анализ, отбор, оформление
материала, создание лексических и грамматических минимумов, тестов,
учебных пособий, материалов контрольных работ, учебных и рабочих
программ дисциплин);
г) организация коллективной работы (объявления о культурновоспитательных мероприятиях: экскурсиях, конкурсах, посещениях объектов
культурно-исторического назначения, тематических вечерах и фестивалях);
информация о результатах проведённых мероприятий, включающая
визуальные средства (фотографии, видеоролики);
д) осуществление смешанного очно-дистанционного обучения
(размещение заданий для самостоятельной работы; лингводидактический
материал, требующий дополнительного осмысления и повторения во
внеаудиторное время, например, при подготовке к модульной контрольной
работе; учебный материал для усвоения, компенсирующий пропущенные
студентами занятия и т.д.).
Возможности, предоставляемые ИКТ, постоянно расширяются, что
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делает непрерывное совершенствование навыков в этой области
необходимым для преподавателей РКИ.
На основании анализа всех составляющих понятия ИКТ
профессиональная
информационно-коммуникационная
компетенция
преподавателя может быть определена как владение навыками эффективного
использования информационно-коммуникационных технологий для решения
профессиональных
задач
и
оптимизации
различных
аспектов
профессиональной деятельности.
При этом многолетняя отечественная и зарубежная практика
использования компьютеров в образовании убедительно доказывает, что
сами по себе современные информационные технологии не делают работу
преподавателя более эффективной. Для того чтобы ИКТ существенно
оптимизировали профессиональную педагогическую и корпоративную
деятельность преподавателя РКИ и предоставляли ему новые возможности
для собственного профессионального роста и развития учащихся, с нашей
точки зрения, необходима целенаправленная работа по совершенствованию
навыков и умений в овладении всем инструментарием ПК (от базового до
квалифицированного
пользователя),
программным
обеспечением,
информационно-коммуникационными ресурсами.
У статті аналізуються можливості використання інформаційнокомунікаційних технологій у навчальному процесі як у навчальній діяльності
студента, так і в професійно-педагогічної та професійно-корпоративної
діяльності викладача. Підкреслюється, що існують певні особливості у
інформаційно-комунікаційній компетенції викладача РКІ в порівнянні з
викладачами інших дисциплін. Розглянуто основні аспекти роботи з
використанням ІКТ. Наводяться приклади використання ресурсів Інтернету
при організації колективної проектної, індивідуальної та самостійної
роботи студентів.
Ключові слова: информаційно-комунікаційні технології, ресурси
Інтернету, самостійна робота, індивідуалізація навчання, міжкультурна
комунікація, дискурс, навчальні матеріали
The paper analyzes the possibility of using information and communication
technologies in the educational process, both in student learning activities, as well
as in vocational and educational and vocational teacher corporate activities.
Emphasizes that there are certain features of information and communication
competence of the teacher Russian for foreigners compared with teachers of other
disciplines. Lists the main aspects of using ICT. Examples of usage of Internet
resources in the organization of collective design, individual and independent
work of students.
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УДК 808.2:37

Л.М. Торшина

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
МОРСКИХ ЮРИСТОВ С ПОМОЩЬЮ ПОСОБИЯ
СЛОВАРНОГО ТИПА
Предлагается возможный способ обучения русскому языку юристов с
помощью пособия словарного типа. Пособие «Лексика морского права»
имеет цель помочь учащимся в овладении не только понятийным
содержанием лексических единиц в области морского права, но и их
сочетаемостью, что обеспечивает профессиональное обучение и
формирует языковую коммуникацию будущих морских юристов.
Ключевые слова: общение в правовой сфере, международное морское
право, культура речи, семантика языковых единиц в словарной части
пособия, система упражнений.
Формирование образованного человека, личности, способной
ориентироваться в многообразном современном мире, способной
приобретать знания и пополнять их в течение всей жизни, предполагает
высокий уровень культуры, в том числе языковой, речевой.
Квалифицированный юрист – это прежде всего человек высокого
нравственного долга, истинный патриот, профессионал, хороший оратор,
умеющий говорить убедительно, легко и просто о предметах возвышенных и
сложных, осторожно и осмотрительно обращаясь со словом. Он должен
помнить, что слово – великая сила, «тончайшее прикосновение к сердцу; оно
может стать и нежным, благоухающим цветком, и живой водой, и
раскалённым железом, и комьями грязи…» (В.А. Сухомлинский).
Для юриста умение хорошо говорить – это прямая профессиональная
необходимость. Формулируя и оберегая нормы права, юрист не может не
сохранять нормы родного языка. Этого требует и высокий статус права.
Крайне важно, чтобы общение в правовой сфере соответствовало
требованиям правовой культуры, одной из составных частей которой учёныеюристы считают культуру речи.
Культура речи понимается как умение использовать в конкретной
ситуации такие языковые средства, которые позволяют обеспечить
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наибольший эффект в достижении коммуникативных задач.
От уровня культуры речи, от умения использовать богатство лексики
правовой сферы во многом будет зависеть престиж юриста, выполнение им
его высокой общественной функции.
Исключительная роль в повышении речевой культуры принадлежит
словарям «Словарная продукция – это главное, чем лингвистика
отчитывается перед обществом» [1, 33].
Лингвистическая наука конца XX- начала XXI века стремится
воплотить в словарной форме – наиболее удобной для фиксации знаний о
языке и речи – все аспекты накопленной и переработанной научной
информации.
Чёткость структуры, строгость представления всех аспектов семантики
языковых единиц в словаре дают возможность пользоваться каждым его
фрагментом как элементом системы. Практическая лексикография
обеспечивает обучение языку, описание и нормализацию языка,
межъязыковое общение, научное изучение языка. Лексикография ищет
наиболее оптимальные и доступные для восприятия потребителя словаря
способы словарного представления всей совокупности знаний о языке.
Основной принцип практической лексикографии – «максимум информации
на минимуме места – без ущерба для интересов читателя» – делает словарь
универсальным инструментом познавательной деятельности.
Среди возможных средств и способов более полной реализации
обучающих возможностей словаря одно из важных мест занимают
лексические пособия словарного типа, к которым относится и «Лексика
морского права» [2]. Это дополнительное средство, в котором словарное и
квазисловарное описание лексических единиц сферы морского права
органически сочетается с элементами традиционного практического
пособия.
Лексический массив пособия охватывает основные темы современного
международного морского права: международно-правовые основы морского
права; морское судно как объект права и правовое обеспечение коммерческой
эксплуатации; международная классификация морских пространств:
внутренние морские воды, территориальное море, архипелажные воды,
прилежащая зона, континентальный шельф, исключительная (морская)
экономическая зона, воды международных проливов, замкнутые или
полузамкнутые моря, воды открытого моря, международный район морского
дна, их международно-правовой статус и режим использования как в
пределах действия национальной юрисдикции, так и за её пределами. Особое
внимание уделено морскому праву Украины, защите в международноправовом отношении её государственных интересов, конкретным правовым
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актам и документам, юридической природе международного права. В теме
«Сфера действия морского права» важное значение придаётся вопросу о
разграничении пространственных сфер действия международного и
национального права и др.
В пособии имеются три раздела:
1) вводный, в котором представлено тематическое распределение
словарных статей на русском и украинском языках. При этом словарные
статьи сгруппированы по таким категориям:
- морское право: принципы, нормы положения (пример словарных
статей: общие принципы права – загальні принципи права – галузь права и
т.п.);
- морское судно как объект права (пример словарных статей: арест
судна – арешт судна; расходы судовладельца – видатки судновласника и т.п.);
- право пользования морем (пример словарных статей: прилежащее
море – прилегле море; оффшор - офшор и т.п.);
- правовое обеспечение коммерческой эксплуатации морских судов
(пример словарных статей: аванс фрахта – аванс фрахту; оговорка –
застереження).
2) словарный раздел, в котором по алфавитно-гнездовому способу
расположены словарные статьи на русском и украинском языке, предложены
или описываются, развёрнуто толкуются определения (дефиниции) наиболее
важных в понятийном смысле терминологических единиц (терминов
морского права, понятий, лексики научного стиля), приводится
грамматическая характеристика заголовочного (реестрового) слова,
происхождение его; предлагаются важнейшие, регулярно воспроизводимые
словосочетания, образованные заполнением одной из синтаксических
позиций при заголовочной единице и удовлетворяющие критерию
смысловой завершённости; иллюстративные предложения, вводимые в
словарной статье знаком · (кружок), выполняющие иллюстративную и
семантизирующую функции; в возможном словообразовательном гнезде
помещаются широко употребительные в языке морского права
прилагательные, глаголы, глагольные формы, отдельные существительные,
находящиеся в словообразовательной связи с заголовочным словом.
Терминологические
словосочетания,
лексические
единицы
группируются вокруг заголовочного (реестрового) слова в определённом
порядке:
1. Сочетания заголовочного слова с прилагательными, причастиями в
функции согласованного определения, например: безопасный, удобный,
свободный, непрерывный транзитный проход (безпечний, зручний, вільний,
безперервний транзитний прохід).
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2. Сочетания заголовочного слова с именами существительными:
а) сочетания, в которых заголовочная единица является опорным
членом, сначала беспредложные, затем предложные, например:
РЕШЕНИЕ СУДА кого: – присяжных, арбитра, апелляционной
инстанции (РІШЕННЯ СУДУ кого: – присяжних, арбітру, апеляційної
інстанції);
РЕШЕНИЕ СУДА в силе, вопреки вердикту присяжных, в пользу истца
на основании признания иска по умолчанию, об отклонении иска (РІШЕННЯ
СУДУ в силі, усупереч вердикту присяжних, на користь позивача на підставі
визнання позову за замовчуванням, про відхилення позову).
б) сочетания, в которых заголовочная единица является зависимым
членом, сначала беспредложные, потом предложные, например:
Понятие, площадь, район, правовой режим, делимитация…
континентального шельфа (Визначення, площа, район, правовий режим,
делімітація… континентального шельфу);
Права прибрежного государства на континентальный шельф (Права
прибережної держави на континентальний шельф);
Конвенция
о
континентальном
шельфе
(Конвенція
про
континентальний шельф).
3. Сочетания заголовочной единицы с управляющими ею глаголами,
например:
Устанавливать
континентальный
шельф
(Установлювати
континентальний шельф);
Прокладывать что-либо (подводные кабели, трубопроводы) на
континентальном шельфе (Прокладати щось (підводні кабелі, трубопроводи)
на континентальному шельфі);
Осуществлять суверенные права над континентальным шельфом
(Здійснювати суверенні права над континентальним шельфом).
4. Предикативные словосочетания, в которых заголовочная единица
выступает в роли подлежащего, а в функции сказуемого употребляются
глаголы в личной форме, краткие прилагательные и причастия, например:
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ (морская) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА является
чем-либо, представляет собой что-либо (район, находящийся за пределами
территориального моря и прилегающей к нему), подпадает под что-либо (под
особый правовой режим)
ВИКЛЮЧНА (морська) ЕКОНОМІЧНА ЗОНА являється чимось,
уявляє собою щось (район, що знаходиться за межами територіального моря
і прилягає до нього), підпадає під що-небудь (під особливий правовий
режим).
В материалах словарных статей, помимо словосочетаний, имеется
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также информация по правовым или юридическим аспектам темы.
Например, в ст. «Архипелажный проход» (рус. и укр. варианты)
описываются законы и правила в отношении архипелажного прохода; в ст.
«Архипелажные воды» – регулирование режима архипелажных вод
положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и так же во
многих других словарных статьях. В этом смысле словарная статья
приобретает энциклопедический характер, она – носитель важной научной
информации, предложенной в чёткой сокращённой форме.
В словарные статьи после абзацев, описывающих словосочетания,
вводятся иллюстративные предложения, которые показывают, как
функционируют в контекстах приведённые и подобные словосочетания, а
также
демонстрируют
возможность
объединения
приведённых
словосочетаний в одной фразе. Предложения извлекались из стабильных
учебников, справочных и энциклопедических изданий, впоследствии
просматривались и оценивались специалистами в области морского права.
В
учебно-практическом
разделе
после
словарных
статей,
расположенных по темам, следуют задания. Система заданий предлагает
анализ контекстов употребления термина, раскрывает системные связи
лексических единиц и включает отработку свободной и терминологической
сочетаемости. Многие задания носят функциональный характер и
предполагают продуцирование речи с использованием профессиональной
лексики теми.
Система упражнений предполагает несколько этапов в формировании
лексических навыков. Первая группа упражнений предлагает анализ
контекстов употребления термина. Вторая группа упражнений раскрывает
системные связи лексических единиц и включает отработку их свободной и
терминологической сочетаемости. Третья группа упражнений носит
функциональный характер и предполагает продуцирование речи с
использованием активной терминологической лексики темы.
Мы склонны рассматривать данное пособие словарного типа по
морскому праву и как одно из средств обучения учащихся, будущих юристов,
профессиональной лексике, языку правоведов.
Нельзя не согласиться с тем, что нередко реальный обучающий эффект,
получаемый от использования пособия, зависит от многих субъективных
причин: методических взглядов преподавателя на роль и место словаря в
учебном процессе, соответствия лексического наполнения учебников,
наполнению пособия, доступности метаязыка словарных описаний
языковому уровню обучаемых, умения обучаемых работать со словарными
статьями и т.д. Напрашивается вывод: стремление к максимальной
реализации обучающего потенциала подобных пособий одновременно
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является средством повышения качества обучения языку в целом.
В словарной части пособия содержится около 200 специальных
терминов и понятий и свыше 5000 словосочетаний. Источниками словарных
статей послужили словари, юридические энциклопедии, справочники,
учебники и пособия по морскому праву.
Жанр лексических пособий словарного типа, каким является данное,
характеризуется синкретичностью, а также связью с другими средствами
обучения с помощью отношений дополнительности. Создание подобных
произведений считается в современной методике обучения языку весьма
перспективным и актуальным.
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допомогою посібника словникового типу. Посібник «Лексика морського
права» має метою допомогти учням в оволодінні не лише понятійним
змістом лексичних одиниць у галузі морського права, але і їх сполучуваністю,
що забезпечує професійне навчання та формує мовну комунікацію майбутніх
морських юристів.
Ключові слова: спілкування в правовій сфері, міжнародне морське
право, культура мови, семантика мовних одиниць у словниковій частині
посібника, система вправ.
The article suggests a possible way of teaching Russian for lawyers with
dictionary-style textbook. The purpose of textbook “Lexicon of maritime law” is to
help students to study not only the conceptual content of lexical items in the field
of maritime law, but also their compatibility, which provides professional training.
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І.В. Шевчук

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО СТАВЛЕННЯ
У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКЛАДІВ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Розглядається важливість творчого ставлення студентів вищих
економічних навчальних закладів до професійних знань у процесі вивчення
іноземної мови.
Ключові слова: студентська академічна група, вищі економічні
навчальні заклади, сприйняття навчальної інформації, творче ставлення,
початковий етап навчання, професійні знання, виховна діяльність.
Постановка проблеми. З огляду на демократичні перетворення
останніх років, які відбуваються в українському суспільстві в цілому і в
освітній галузі зокрема, постає питання про застосування засобів і методів
виховної діяльності для створення фахівців нової демократичної формації.
Вирішення
цього
питання
потребує
створення
модернізованих
демократичних освітньо-виховних підходів, одному з яких й присвячена дана
робота. Справа в тому, що на сьогодні застосована в Україні традиційна
освітньо-виховна діяльність у вищих навчальних закладах базується на
сформованій ще за радянських часів основі [6]. Така модель освіти зберігає
ключові позиції у питаннях виховання в сучасній вищій школі України,
відчужує i викладача, i студента “як від предмету вивчення, так i від цінності
навчання: ні перший, ні другий не переслідує у процесі взаємодії власне
освітні цілі, які відповідають особистим інтересам; i перший, i другий
будують свою діяльність під примусом” [3, с.185-186]. Цей підхід в освітньовиховній системі призводить до зниження навчальної мотивації та негативно
позначається на результатах освітньої діяльності. До того ж, він має
величезні негативні наслідки для особистості як студента, так i викладача.
Традиційна система освіти та виховання створює перешкоди на шляху до
формування творчої особистості студента i призводить до випуску молодого
фахівця із заздалегідь зниженим професійним та творчим потенціалом,
недбалим ставленням до власної кваліфікації. Через це актуальність даного
дослідження є дуже важливою.
Аналіз попередніх досліджень. Проблеми формування творчого
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ставлення студентської молоді до професійних знань та факторів сприйняття
ними навчальної інформації розглядаються у дослідженнях Бєлової Л.О.,
Бойчука П.М., Костюка Г.С., Михайлова О.В., Чаплицької Г.В. Різні аспекти
творчого ставлення студентів до професійних знань розкриті у працях
Вишневської О.О., Галус О.М., Зданевич Л.В., Пряжникова Н.С., Семиченка
В.А. та ін. Сприйняття навчальної інформації студентами досить детально
розглянуті в працях Глухової Т.І., Ковалевського В.І., Налчаджян А.Л,
Огієнка К.А.
Мета дослідження – проаналізувати важливість творчого ставлення
студентів до одержання професійних знань у процесі вивчення іноземної
мови, що сприятиме переорієнтації освітньої системи з функціональновиконавчої основи на змістовно-пошукову, творчу; розглянути фактор
сприйняття навчальної інформації економічних дисциплін та іноземних мов,
на якому базується економічне виховання. З позицій сприйняття навчальної
інформації проаналізувати рівень сформованості творчого ставлення
студентів до професійних знань, що є особливо важливим для забезпечення
такої виховної і навчальної роботи, яка зробить освітній процес цікавим для
студентів, відповідним до їхніх цілей та побажань, додасть привабливості у
виборі майбутньої професії.
Виклад основного матеріалу. Економічні дисципліни та вивчення
іноземних мов в наш час займають одне з провідних місць не тільки в
економічних вузах і на економічних факультетах, а практично у всіх вищих
навчальних закладах. Демократизація нашої країни і входження її до
світового економічного співтовариства здійснятимуться тільки за умови
наявності фахівців у галузі економіки та бізнесу, які б вільно володіли
певним інструментарієм знань і умінь. До них передусім належать спеціальні
знання (державні фінанси, облік і аудит у підприємстві, державний
фінансовий контроль, економіка ринку товарів та послуг, маркетинг на ринку
товарів та послуг, менеджмент на ринку товарів та послуг, товарознавство
непродовольчих товарів, товарознавство продовольчих товарів та комерційна
діяльність, казначейська справа, товарознавство та комерційна логістика
тощо), знання математики, іноземної мови, інформатики [5; 9].
Знання майбутніх фахівців-економістів мають становити єдиний
гнучкий комплекс. Так, наприклад, проведені Вишневською О.О.
дослідження показують, що в галузі вивчення економічної літератури
необхідно розвивати у студентів вміння ознайомлювального, вивчаючого та
пошукового читання: уважне та вдумливе вивчення ділових паперів,
контрактів, угод, самоознайомлення або самоінформування із загальних
питань ведення бізнесу; читання журналів і газет, де висвітлюються й
обговорюються ділові питання. Частина літератури, з якою має працювати
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економіст, написана іноземною мовою. Крім того, таку фахову літературу
простіше одержати за допомогою Інтернету, а у роботі часто необхідно
використовувати електронні бази даних, спеціальні програми. Все це
зумовлює необхідність вільного володіння іноземними мовами,
комп’ютерною технікою [2].
Професійне становлення студентів у вищому навчальному закладі
залежить від рівня розвитку їхніх пізнавальних властивостей, зокрема таких
як: наполегливість, самовладання, інтернальність, емоційна стійкість.
Величезний вплив на професійне становлення студентів у вищих навчальних
закладах справляють їх професійна спрямованість, значущість навчального
завдання та власна активність.
При формуванні творчого ставлення студентів важливо враховувати
особливості окремих членів академічної групи, зокрема формування
індивідуального підходу на основі визначення основних рис характеру
кожного з них. Протягом занять, наприклад іноземною мовою, ми
пропонуємо провести своєрідний аналіз групи з визначенням характерів її
членів для того, щоб надалі, використовуючи таке підґрунтя, провести синтез
загальної структури групи з урахуванням індивідуальних рис цих осіб.
Вказаний синтез із урахуванням основних рис характерів індивідуальностей
буде проводитись у формі психологічних тренінгів, спрямованих на
виховання академічної групи та адаптацію студентів-першокурсників, які
входять до неї. Використання психологічних засобів у педагогічної
діяльності є актуальним і навіть необхідним.
Як приклад вдалої виховної методики можна навести використання
навчально-діяльнісного підходу в системі професійної підготовки студентів
педагогічних вищих навчальних закладів, як домінантного фактора. Це дає
змогу педагогові моделювати (заздалегідь або разом із студентами) різні види
виховної діяльності для різних вікових груп. Такий підхід є позитивним,
оскільки студент, оцінюючи запропоновані моделі чи створюючи їх
самостійно, рухається до професійних вершин через творче пізнання
професійної діяльності і через самопізнання себе у цій діяльності.
Навчально-пізнавальна діяльність педагога і студента при такому виховному
підході містить різні її види: моделювання навчально-виховного процесу;
вибір навчального матеріалу; організацію діяльності інших студентів чи
учнів; формування інтересу слухачів до певної проблеми; контроль і аналіз
виконаного завдання, корекція навчального і виховного процесу; аналіз
діяльності та її результатів.
З нашого погляду певні елементи такого підходу (насамперед навчання
майбутньої професії та вивчення іноземної мови у сполученні з вихованням)
є дуже вдалими і їх доцільно застосовувати у розробці методики виховання
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студентської академічної групи економічного навчального закладу. Але не
лише такі методи є прогресивними.
Одним з базових підходів, використаних в нашій роботі, є орієнтація на
особистість. Виховними технологіями особистісної орієнтації є виховні
методи, що ґрунтуються на рефлексивно-вольових механізмах, механізмах
співпереживання і позитивного емоційного оцінювання, які апелюють
насамперед до самосвідомості та до свідомого, творчого ставлення людини
до суспільних норм і цінностей. Таким чином, під час занять іноземною
мовою у роботі зі студентською групою важливим є так званий особистісноорієнтований підхід до виховання й адаптації членів цієї групи.
Окрім особистісної орієнтації нами використовується груповий підхід.
Він базується на первинному колективі, тобто академічній групі. Ще одним
підходом до навчально-виховної діяльності є колективно-груповий.
Сучасна освіта, спрямована на особистісний і фаховий розвиток
студентів, їх взаємну адаптацію та адаптацію до умов вищого навчального
закладу,
включає
інтегративно-диференційовані
підходи.
Вони
представляють послідовну систему дій викладача (наприклад іноземної
мови) і студентів, що має на меті вирішення спільних та професійних завдань
шляхом реалізації спеціальної програми. Остання базується на сукупності
теоретичних положень і враховує спільність та своєрідність суб’єктів освіти.
Суть інтегративно-диференційованої діяльності полягає у взаємодії ідей
розвитку людини і фахівця. До них, на наш погляд, можуть належати
наступні:
1. Цілісність людини у її розвитку і взаємозв’язку з іншими людьми та
світом в цілому.
2. Вдосконалення людини пов’язано з розвитком його самосвідомості
(осмислення інтегративного “Я”, “Я-концепції” тощо) і динамікою вольових
процесів.
3. Розвиток здібностей людини керувати процесами інтеграції і
диференціації власного Я (особистісного і професійного), життєвою та
професійною ситуаціями.
4. Максимальне використання реальної ситуації навчання з метою
особистісного і професійного розвитку студента.
5. Спрямованість технологічного процесу на відкриття нового, на
оволодіння різними способами взаємодії з собою, людьми, предметним
світом, ситуацією в цілому і адекватне (гнучке) застосування їх у наступному
вирішенні реальних особистісних і професійних завдань.
Перераховані ідеї знайшли своє цілковите відображення у психосинтезі,
символдрамі, гештальттерапії, транзактному аналізі та інших інтегративних
технологіях.
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Крім цього, послідовна система дій викладача і студентів, метою якої є
вирішення спільних та професійних завдань шляхом реалізації спеціальної
програми, що враховує спільність та своєрідність суб’єктів освіти, становить
собою інтегративно-диференційований підхід. Всі п’ять підходів певною
мірою становлять підґрунтя навчально-виховної діяльності в системі вищої
освіти.
Дану структуру узагальнених виховних підходів доцільно застосовувати
для досягнення позитивних результатів навчання іноземним мовам,
економічним дисциплінам, щоб модернізувати систему виховної роботи з
академічними групами у вищих економічних навчальних закладах.
Отже, ми проаналізували освітньо-виховну діяльність сучасних вищих
навчальних закладів та окреслили концептуальні підходи до освіти і
виховання студентів-першокурсників економічних навчальних закладів, які
можуть бути застосовані в межах академічної групи силами її куратора та
викладачів іноземної мови і базуються на врахуванні особистісних рис
студентів, активізації їх потягу до самоосвіти, підвищенні зацікавленості у
майбутній професійній діяльності.
Модернізовані освітньо-виховні процеси вищої школи економічного
профілю повинні ґрунтуватися на вивченні особливостей сприйняття
студентами навчальної економічної інформації та іноземних мов і рівня
сформованості у студентів творчого ставлення до професійних знань. Такий
шлях передбачає задіяти зацікавленість студента в оволодінні знаннями
через розвиток творчого ставлення до цього процесу і спрямування в
потрібному напрямку його власної творчості. У розробці та застосуванні
відповідних освітніх і виховних методик можна організувати такий вплив на
діяльність студента, що буде спрямовано “зсередини – назовні”, тобто
покращити адаптованість студента та його колективну роботу в академічній
групі через зацікавленість самого студента до освітньо-виховного процесу.
Розглянемо основні аспекти, пов’язані з творчістю студента й активізацією
його творчого ставлення до вивчення економічних дисциплін, іноземної мови
та виховного процесу.
Творче ставлення студентів до професійних знань у процесі вивчення
іноземної мови може розглядатися як усвідомлене прагнення до глибокого їх
осмислення, оцінки та застосування як у процесі навчальної, так і
професійної діяльності. Це складне особистісне утворення має рухливу
динамічну структуру, що включає взаємопов’язані гностичну, операційну та
оцінну складові, сформованість котрих забезпечує ефективність професійної
діяльності майбутнього спеціаліста з метою отримання ним нового та
значущого результату [1]. Гностична складова передбачає систему
професійних знань, яка постійно оновлюються з метою здійснення творчої
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діяльності; операційна складова включає систему інтелектуальних
дослідницьких умінь, необхідних для прийняття нових, нестандартних
рішень, розв’язання творчих завдань; оцінна складова дає змогу
проаналізувати й осмислити результати творчої діяльності, зробити
висновки, внести корективи, спланувати подальшу роботу. Професійні
знання є фаховими знаннями, які дозволяють вільно орієнтуватися в
економічних ситуаціях і подіях, давати їм економічну оцінку; знаходити
ефективні економічні технології; знання іноземної мови допомагають
встановлювати ділові економічні відносини. Творче ставлення студентів до
професійних знань є основою професійної компетентності спеціаліста.
Формування творчого ставлення до засвоєння професійних знань у
процесі вивчення іноземної мови як керований процес залежить від доцільно
обраної або розробленої освітньо-виховної методики, що забезпечує
розвиток знань, умінь і навичок, накопичення початкового творчого досвіду
професійної діяльності. Така методика повинна містити наступні компоненти
системи
формування
творчого
ставлення:
мотиваційно-цільовий;
когнітивний; процесуальний; контрольно-результативний [7; 8].
Основним показником ефективності освітньо-виховної методики є
динаміка сформованості творчого ставлення до професійних знань у процесі
вивчення іноземної мови. Її встановлювали на основі таких критеріїв і
показників: стійкий характер пізнавального інтересу, активність студентів
(лише в 11%); рівень засвоєння знань і системність знань (нестійкий – 54% і
ситуативний – 46%); рівень сформованості умінь (у 70% переважає
репродуктивний); характер оцінних суджень (5% – творчий підхід) і прояв
уміння знаходити та оцінювати помилки (у 68% відсутня критичність). Для
виявлення результатів експериментальної роботи були розроблені показники
творчого ставлення студентів до професійних знань [9].
За наведеною інноваційною освітньо-виховною методикою до високого
рівня належать студенти, у яких склався стійкий інтерес до набуття
професійних знань та творчої діяльності, постійно виявляється активність у
процесі отримання знань (звернення до додаткової інформації, вибір творчих
завдань для виконання); в разі вибору є прагнення до творчого застосування
знань саме в нових ситуаціях, які мають сформовану системність, тобто
вирізняються наявністю системи дій, вмінням прогнозувати як результат
виконуваної дії, так і спосіб її виконання; мають творчий рівень оволодіння
економічними уміннями (аналізувати, порівнювати та узагальнювати
інформацію економічного спрямування); в яких сформувалася критичність
мислення, тобто уміння давати об’єктивну, обґрунтовану оцінку теоріям,
фактам, судженням і власним діям, критично оцінювати помилки, знаходити
оптимальні шляхи їх усунення.
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Студенти з достатнім рівнем творчого ставлення до професійних знань
мають відносно стійкий інтерес до діяльності, який вимагає постійного або
періодичного стимулювання; обирають завдання як творчого, так і
репродуктивного характеру; уміють прогнозувати результат виконуваної дії,
але не завжди правильно; їхній рівень володіння економічними уміннями
носить переважно реконструктивний характер; вони відчувають ускладнення
в аналізі та порівнянні інформації; уміють дати обґрунтовану та ціннісну (але
не завжди об’єктивну) оцінку професійним знанням і власним діям,
критично оцінюють помилки. Студенти із середнім рівнем виявляють
ситуативний інтерес до професійних знань, обирають як репродуктивні, так і
творчі завдання, але часто неправильно їх виконують; оцінюють помилки
частково критично. У студентів з низьким рівнем відсутнє творче ставлення
до професійних знань.
Висновки. Отже, ми проаналізували важливість творчого ставлення
студентів до одержання професійних знань у процесі вивчення іноземної
мови, що сприятиме переорієнтації освітньої системи з функціональновиконавчої основи на змістовно-пошукову, творчу; розглянули фактор
сприйняття навчальної інформації економічних дисциплін та іноземних мов,
на якому базується економічне виховання. З позицій сприйняття навчальної
інформації проаналізували рівень сформованості творчого ставлення
студентів до професійних знань, що є особливо важливим для забезпечення
такої виховної і навчальної роботи, яка зробить освітній процес цікавим для
студентів, відповідним до їхніх цілей та побажань, додасть привабливості у
виборі майбутньої професії. Професійні знання є фаховими знаннями, які
дозволяють вільно орієнтуватися в економічних ситуаціях і подіях, давати їм
економічну оцінку; знаходити ефективні економічні технології;
встановлювати ділові економічні відносини. Творче ставлення студентів до
професійних знань є основою професійної компетентності спеціаліста.
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УДК 811.111’42

Т.Б. Маслова

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ФУНКЦІОНАЛЬНО-МОВЛЕННЄВИХ ФОРМ АНГЛОМОВНОЇ
НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У статті розглядаються лінгвостилістичні особливості англомовної
наукової комунікації на прикладі сучасних фахових текстів з енергетики, які
ілюструють основні функціонально-смислові типи мовлення – опис
(статичний, динамічний) та характеристика як його підвид, повідомлення
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як різновид розповіді, міркування і пояснення. Особлива увага приділяється
лексико-граматичним засобам міжфразового зв’язку, синтаксичній
організації, семантиці і прагматиці зазначених мовленнєвих форм.
Наводяться рекомендації щодо використання автентичних матеріалів у
викладанні навчального курсу «Англійська мова для спеціальних цілей» з
урахуванням характерних ознак даних типів наукового мовлення.
Ключові слова: наукова комунікація, англійська мова, фахова мова
енергетики, функціонально-смислові типи мовлення, опис, статичний опис,
динамічний опис, артикль, видо-часові форми
Домінування англійської мови у міжнародній науковій діяльності й,
відповідно, необхідність ґрунтовної іншомовленнєвої підготовки фахівців
різних спеціальностей посилює інтерес лінгвістів до вивчення особливостей
сучасного англомовного наукового дискурсу, вербальним втіленням якого є
тексти різних жанрів – статті, тези, реферати, довідники, патенти,
підручники, монографії, рецензії, а останнім часом і Інтернет-публікації.
У межах функціонально-комунікативного підходу до вивчення мовних
явищ за смисловим призначенням та характером текстової інформації
традиційно розрізняють три основні типи висловлювань: опис, розповідь і
міркування. В основі їх виділення лежать просторові, часові та причиннонаслідкові відносини, які залежно від прагматичної інтенції мовця
оформлюються у вигляді різноманітних логіко-синтаксичних зв’язків
монологічного мовлення. Зокрема, метою комунікації може бути опис
предметів об’єктивної дійсності, повідомлення про зміни, які з ними
відбуваються, та пояснення цих процесів з огляду на існуючі факти та
ймовірні припущення.
Мета даної статті – проаналізувати втілення функціональномовленнєвих форм та їх підвидів в англомовній науковій комунікації на
прикладі сучасних фахових текстів з енергетики та надати відповідні
рекомендації щодо методики викладання, а також розробки навчального
курсу «Англійська для спеціальних цілей».
Виділення трьох типів мовлення є прийнятним в разі вивчення текстів
літературного стилю. Розглядаючи тексти різних стилів, підстилів та жанрів,
мовознавці розширюють цей перелік (Брандес М.П., Нечаєва О.О., Одинцов
В.В., Carlota S. Smith). Осмислення предметів та процесів навколишньої
дійсності в текстовому просторі наукового дискурсу втілюється у вигляді
таких функціонально-мовленнєвих форм: статичний опис, динамічний опис,
характеристика як особливий підвид опису, повідомлення як різновид
розповіді, міркування та пояснення.
В основі опису лежить намагання передати враження (свої або чиїсь)
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або знання про предмети, явища, дії шляхом детального переліку їх ознак,
властивостей, рис. Для опису характерною є статичність зображення, яка дає
можливість уявити зовнішній вигляд об’єкту, що описується. Синтаксичною
особливістю опису є гомогенність, тобто переважання однотипної
паралельної мікроструктури речень, з яких він складається. Зазвичай це
прості і складносурядні речення, які містять перелік ознак або послідовність
дій та явищ, граматичні структури зі зворотом there is/there are та однотипні
видо-часові особові дієслівні форми Present Indefinite (рідше Present
Continuous) або Past Indefinite дійсного способу. При описі устаткування
часто використовуються неозначено-особові речення, які дозволяють
зосередити увагу на функціонуванні приладів. Для підсилення реальності
ознак, що описуються, вживаються прикметники та віддієслівні іменники [1,
83].
У кожному описі є власна мікротема, висвітленню якої підпорядковані
усі речення. Найчастіше у першому реченні подається загальний вигляд
об’єкта, а далі йде детальний опис його деталей, перерахування у певній
послідовностей його ознак та властивостей, причому кожний наступний
елемент додає відомості до попереднього.
Зміст мовленнєвої форми «опис» полягає у точному словесному
зображенні предмета, дії або стану в результаті висвітлення їх найсуттєвіших
якісно-кількісних ознак. Розрізняють статичний опис та динамічний опис: в
описах статичних є лише перелік предметів і відсутній розвиток подій, а в
динамічних – змальовано перебіг подій із незначними часовими інтервалами
в обмеженому просторі [2; 6; 7].
Статичний опис виключає часові параметри, концентруючи увагу на
просторовому розташуванні предмета, його незмінних характеристиках,
функціях тощо. Денотат один, але він описується з різних сторін. Перше
речення представляє предмет, який описується, а решта – містять елементи
опису, викладені у певній послідовності. Порядок опису компонентів
предмету визначається їх вагомістю, або тією послідовністю, в якій вони
розглядаються у просторовому відношенні в реальному житті. Речення
прості і однотипні та мають певну автономність – вони можуть
функціонувати самостійно, поза контекстом – і зв'язок між ними
забезпечується, головним чином, повним повтором іменника, що позначає
об’єкт опису і виступає у функції підмета.
У межах кожного речення описується або співвідношення «предмет –
простір», або «предмет – ознака», що впливає на семантику дієслів у функції
присудка – це дієслова стану, тривалості дії, постійного або переривчастого
процесу. Оскільки статичний опис передбачає відображення поточної
ситуації, дієслова вживаються у теперішньому неозначеному часі (the Present
357

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

Indefinite Tense), констатуючи факти і/або перераховуючи наявні ознаки.
The geography of Argentina favors the development of NCRE
[nonconventional renewable energy] (see Figure 1). Wind generation is supported
by the climate characteristics of the Patagonia region, where wind levels ensure
capacity factors greater than 35%. The wet Patagonia region, on the other hand,
provides significant resources for biomass generation with its important
agricultural, cattle-raising, and forestry production. Finally, the Andes region
offers great potential for the development of small hydro plants [8, 30-31].
У даному уривку наукової статті з питань розвитку вітрової енергетики
в Південній Америці речення утворюють паралельні синтаксичні структури,
які зовнішньо не пов’язані між собою, але мають тісний семантичний
зв'язок, логічним центром якого є перше речення, в якому вводиться предмет
опису – географічне розташування Аргентини, що розглядається з точки зору
енергетичного потенціалу країни. Речення мають схожу форму присудка
(теперішній час), схожий порядок слів (підмет та присудок із розширеним
прямим додатком) і єдину модальність (впевненість у значущості наведених
даних підкреслюють слова позитивної семантики, зокрема дієслова favor,
support, ensure, offer potential та прикметники significant, important, great).
Тематична єдність забезпечується повторами різного типу, використанням
ключових слів та іншими засобами лексичної зв’язності. Прямий лексичний
повтор, тобто редуплікація цілого слова без зміни граматичної форми,
представлений іменниками wind (wind generation, wind levels) і development
(development of NCRE, development of small hydro plants), синонімічний
повтор, утворений за допомогою слів, які мають однакові семи і є
референційно тотожними, реалізується у синонімічній парі development –
generation і, нарешті, контекстуальний повтор – слова, які є синонімічними
лише у межах певного контексту – у даному уривку втілюється через назви
регіону, що досліджується: Argentina, the Patagonia region, the Andes region.
Як бачимо, у статичному описі єдність теми забезпечується засобами
зв’язку, які мають імпліцитний (внутрішній) характер і глибоко пронизують
семантичну структуру речень, на відміну від імпліцитних (зовнішніх) засобів
зв’язку – спеціальних з’єднувальних слів, таких як сполучники, інші
службові слова, прислівники, вставні слова й вирази, які чітко оформлюють
зв’язки між реченнями, розкривають і уточнюють смислові відношення та
полегшують розуміння цих відношень [2, 36-37].
Слід зазначити, що опис зазвичай містить посилання на
супроводжувальні ілюстрації, яке наводиться у дужках наприкінці речення
(як у вище зазначеному уривку), або вживається у ролі повноцінного члена
речення – підмета чи обставини місця (див. приклад нижче):
Figure 2 shows cumulative contracted capacity of wind projects in the
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country, which reflects the support mechanism and the resultant lower prices for
those resources: some 6 GW of wind were acquired from 2009 to August 2011
through auctions, with an average price of US$78/MWh (load factor of 45%). The
most recent auction – organized in December 2011 and not represented in Figure
2 – contracted an additional 1 GW of wind with an average price of US$60/MWh
[8, 27]
Проте, в даному уривку, де на малюнку зображено тенденцію до
зменшення середньої вартості вітрової енергії протягом 2009-2011 років,
опис є не статичним, а динамічним.
У динамічному описі об’єктом зображення є процес і тому його
потрібно зобразити у часовому відношенні, у динамічному розвитку.
Внутрішньою основою об’єднання речень, які входять у дану мовленнєву
форму, є також співвіднесення з тим самими денотатом, але тепер це вже
динамічна ситуація (наприклад, звітування про річний товарообіг або перебіг
експерименту), тому просторові відношення посуваються на другий план і
важливими стають часові співвідношення. Зображення рівноправних дій у
лінійній послідовності обумовлює той факт, що на початку речення часто
знаходиться сполучник або прислівник часу. Проте кожне речення знову має
певну автономність, бо кожен окремий факт фіксується не у довільній
послідовності, а у логічній хронології. Дієслова-присудки мають семантику
руху або дії [3, 52] і відображають динаміку процесу, що описується. Зміст
мовленнєвої форми «динамічного опис» передбачає зображення дій, що
спостерігаються синхронно, в одній часовій площині, тому дієслова можуть
вживатися у формі «історичного теперішнього часу», який вживається в
англійській мові для опису подій, що відбувалися у минулому, з метою
надання подіям більшої образності і динамізму, або ж всі дієслова
вживаються у граматичному часі the Past Indefinite Tense, вказуючи на те, що
дії відбувалися в минулому часі одна за одною [2, 38].
Certain support mechanisms for NCRE have been in place in the South
American region for the past ten years, typically in the form of fiscal or tax
incentives for renewable development in states or municipalities. At the beginning
of the last decade, Brazil and Argentina implemented costly subsidies to foster
renewables. Afterwards, with the implementation of long-term auctions for energy
contracts to attract new generation beginning in 2004, auctions gained
momentum and also started to be used in several countries as the main explicit
support scheme for NCRE beginning in 2007. Auctions function as an indirect
price discovery mechanism, and they also result in the right amount of investment
and reduce risk aversion with long-term contracting. Moreover, auctions provide
transparent and efficient outcomes that are unlikely to be challenged in the future
as political and institutional scenarios change. This is the case in Brazil and Peru,
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where renewable auctions complement the regular auctions to attract
conventional generation [8, 25].
Основними засобами зв’язку у наведеному прикладі є лексичні одиниці
зі значенням часу та порядку протікання подій: for the past ten years, At the
beginning of the last decade, Afterwards, beginning in 2004, beginning in 2007,
Moreover, in the future, завдяки яким чітко простежується прикріпленість
події до певного простору, наочність зображення та умовна синхронність дії
(порядок речень відповідає лінійній послідовності дії). Часові відношення
виражені у присудках минулого часу, які відображають динаміку події, а
також у згаданих лексичних одиницях із значенням порядку протікання дії.
Широке використання лексичного (NCRE, auction, support, beginning),
кореневого (implemented, implementation), синонімічного (mechanism –
scheme, to foster – to attract) і об’ємного або узагальнюючого (This is the case)
повторів забезпечує не тільки зв’язність речень, але й наочність, так як
розгалужена мережа різних видів повторів ніби створює фон, на якому події
зображені більш чітко, рельєфно.
Для динамічного опису характерними є речення, в яких на початку
розташовуються сполучники, сполучникові слова, займенники, прислівники
часу, способу дії тощо.
Зауважимо, що у функціонально-мовленнєвій формі «статичний опис»
окремі речення граматично впорядковані за принципом паралельного зв’язку
(перше речення – головне, а всі наступні, маючи схожу структуру,
доповнюють його зміст, але не є пов’язаними між собою), тоді як в
динамічному описі речення зв’язані лінійно, за принципом контактного
слідування (кожне наступне є продовженням попереднього). Крім того, в
статичному описі переважають пості поширені речення, дуже часто з
однорідними членами речення, іменниковими конструкціями; натомість в
динамічному описі збільшується кількість складнопідрядних речень з
підрядними реченнями часу, обставинними дієприслівниковими зворотами,
герундіальними зворотами і зменшується кількість мовних одиниць на
позначення просторового розташування [2, 55].
Опис як функціонально-смисловий тип наукового мовлення у чистому
вигляді зустрічається не дуже часто, оскільки опис наукових фактів зазвичай
означає не зображення того, що відбуваються прямо зараз, а скоріше
передбачає узагальнення кількаразових спостережень і відбору найбільш
важливих даних.
Особливою формою наукового опису є «характеристика», внутрішньологічний зміст якої передбачає зображення повторюваних процесів, які
мають місце за певних умов, або зображення найвагоміших ознак предмету,
що описується. Зберігаючи риси наочності, такий опис набуває
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узагальнюючий, абстрагований характер і дуже часто містить коментарі
автора у вигляді припущень, пояснень, оцінок.
The most important elements are, of course, electric motors that make HEVs
improve efficiency under certain driving conditions compared with an internal
combustion engine. Its isolation needs are very similar to those in industrial motor
drives. However, there are some unique requirements. The inverters used to drive
the electric motors in HEVs need to be more compact, lower in weight, highly
efficient and reliable. In addition, they need to be able to operate at elevated
temperatures.
In a motor drive system for HEVs, there are two main parts of the circuit that
require isolation. One is gate drive for IGBT of bridge inverters, and the other is
motor phase current sensing. Phase current sensing provides IGBT device
protection and linear current feedback information for the controller to maintain
close-loop current control. Series shunt resistor, together with high precision
ADCs at the inverter output, are typically used to sense the phase current. Isolated
power supplies are needed to provide the bias for the current, and separated
supplies are needed for each phase. The complicated signal and power isolation
needs for the AC motor drives can be dramatically simplified with the use of
iCoupler devices [10, 35-36].
Як видно з уривку статті, присвяченій удосконаленню гібридних
електромашин, характеристика є описом не зовнішніх, видимих ознак, а
найбільш суттєвих якостей, які були виявлені під час досліджень. Такий
узагальнюючий опис характеризується більшою впорядкованістю і
систематичністю ознак, що наводяться, а також містить оцінку цих ознак.
Авторська оцінка полягає, перш за все, у виділенні ознак, які
вважаються найвагомішими (the most important elements, unique requirements,
two main parts, typically used, needed), а також безпосередньо у коментарях,
які додаються до опису і мають характер вкраплень, вставок (The complicated
signal power isolation needs for the AC motor drives can be dramatically
simplified with the use of iCoupler devices). Такі речення не співвідносяться
напряму з предметом, що описується, і виражають суб’єктивно-модальне
відношення автора до змісту висловлювання, руйнуючи пряму модальність
характеристики, яка в цілому складає враження «нейтральності»
висловлювання.
Суб’єктивно-оціночне відношення автора до змісту висловлювання
створюється такими засобами вираження оціночної характеристики які
виділяють, порівнюють, підсилюють якості предмета, що описується (якісні
прикметники у порівняльному ступені more compact, lower in weight,
прислівники оціночної семантики unique, very similar, highly efficient,
complicated, вставні слова of course, however, in addition, сполучники та
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сполучникові слова із значенням порівняння, протиставлення compared with
тощо).
Намагання автора логічно обґрунтувати виділення саме цих ознак, а не
інших, призводить до порушення типової для статичного опису автономності
речень і до появи засобів міжфразового зв’язку, вираження авторської думки.
Можуть вживатися емфатичні конструкції, модальні дієслова, умовний
спосіб і т.д. Хоча головними ознаками наукового мовлення є об’єктивність,
безособовість та відсутність експресивності, лінгвісти вказують на високу
частотність вживання «характеристики» як мовленнєвої форми, що виражає
авторське ставлення до об’єкту опису [2, 46-49].
Дещо схожою на динамічний опис є функціонально-мовленнєва форма
«розповідь», призначення якої полягає у відображенні послідовності
перебігу подій. Проте тепер розвиток процесів та зміни викладаються у
логічній, а не обов’язково хронологічній, послідовності як низка
взаємопов’язаних фактів за допомогою різних видо-часових форм дієслова
(Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect), складних речень з підрядними
часу (when, since, as soon as) та простих речень із прислівниками часу (once,
after that, then) тощо. Кожне речення зазвичай виражає який-небудь етап,
стадію розвитку і привертає увагу до подробиць, деталей події [11]. У
науковій комунікації найчастіше вживається «повідомлення» – різновид
розповіді, який являє собою відносно короткий виклад фактів чи подій у
стислій, суто інформативній формі.
Повідомлення передбачає відображення послідовних подій, але процес
зображується ретроспективно, замінюючи хронологічний принцип опису
логічним викладом подій. Тому ця мовленнєва форма використовується
здебільшого не для опису, а для констатації того факту, що дія або процес
мали місце [2, 40]. Події описуються коротко, увага приділяється лише
найсуттєвішим деталям. Часові відношення тут відіграють іншу роль, ніж в
описі, набуваючи відтінок пояснення причинно-наслідкових зв’язків, а
просторова характеристика вже не має вагомого значення. Ретроспективний і
уривчастий характер викладу призводить до того, що текст сприймається як
повідомлення, як констатація подій, що вже мали місце. Через відсутність
експліцитних засобів зв’язків речення наче упорядковуються у список, що
містить перелік головних даних [1, 80-81].
For the past two years, investment decisions in NCRE have been effected by
means of long-run energy contracts promoted and approved by the government,
with the wholesale electricity market administrator (Cammesa) as the final
counterparty. This mechanism has allowed Enarsa (a state-owned energy
company created in 2004) to play an active role in the power market. Enarsa
conducts auctions for specific technologies, and contracts are then signed between
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the winning generator owners and Enarsa. These contracts guarantee energy
purchases and payments, made respectively by Cammesa and Enarsa. Auctions
organized by Enarsa bought emergency (diesel) generation in 2007 and large
thermal gas-fired power plants in 2009 and 2010.
In May 2009, Enarsa organized an auction specifically to develop
renewable technologies, basically wind power. The renewable action offered a 15year contract, with the supplied energy valued at the offered price. The total
candidate supply offer was about 45% greater than demand. As in Brazil, the
contracted energy is the expected average value of the energy produced by the
plant during the term of the contract. The auction awarded 895MW of new
capacity to be built in two years. There was no significant development of NCRE
generation before this program – just a few small experimental projects. The price
of the winning wind offers was about US$130/MWh, with capacity factors around
40% [8, 31-32].
У наведеному прикладі імпліцитними засобами зв’язку є, по-перше,
кореляція різних часових форм дієслів-присудків [1], які вживаються у
теперішньому доконаному часі (has been affected, has allowed) для
підкреслення впливу, спричиненого подіями, що минули, у теперішньому
неозначеному часі (conducts, are signed, guarantee) для констатації фактів
сьогодення і у минулому неозначеному часі (organized, offered, awarded, was)
для викладу власне того, що сталося. По-друге, має місце лексичний повтор
(action, renewable action) та кореневий повтор, в основі якого лежить
редуплікація основи слова із зміною флективних компонентів, (offered price –
supply offer – wind offers; 15-year contract – contracted energy).
Помітним є також синтаксичний паралелізм, який широко вживається
як засіб зв’язку мовленнєвої форми «повідомлення», оскільки паралельна
організація міркувань свідчить про логічну рівнозначність змісту всіх речень
[2, 41]. У повідомленні переважають речення із прямим порядком слів, коли
на першому місці знаходиться підмет. Проте повний паралелізм
зустрічається нечасто – ті самі члени речення можуть розміщуватися на
початку лише декількох висловлювань (The renewable auction/ The auction;
The total candidate supply offer/ The price of the winning wind offers). Вживання
мовних засобів, які мають схоже значення, в однакових позиціях в реченні
підкреслює ритмічну упорядкованість тексту: стереотипна синтаксична
побудова речень забезпечує їх єдине інтонаційне оформлення, ділить текст
на рівні ритміко-синтаксичні відрізки.
Таким чином, реалізаторами міжфразового зв’язку у повідомленні є
видо-часова співвіднесеність дієслівних форм присудків і засоби прямого
лексичного, кореневого і граматичного (синтаксичний паралелізм) повторів
[2, 41-43]. Важливим фактором зв’язку компонентів мовлення є
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співвіднесеність артиклів (an auction – the auction). Означений артикль the
підкреслює референційну тотожність речень, відносячи іменники до того
самого денотату і сприяючи більш тісному зв’язку речень.
Проте кількість міжфразових зв’язків у повідомленні є мінімальною,
оскільки інтеграція речень в одне текстуальне ціле легко забезпечується
завдяки відношенням часової та просторової послідовності, які
характеризують логічний зміст цієї мовленнєвої форми.
Суто описові та розповідні наукові тексти зустрічаються нечасто. Більш
типовим є їх поєднання. Переплітаючись між собою, опис і розповідь
(повідомлення) можуть утворювати наукові тексти констатуючого типу,
повідомляючи про властивості об’єкту дослідження або стадії
досліджуваних процесів, причому переважання елементів тієї чи іншої
мовленнєвої форми залежить від комунікативної установки автора [3; 7, 77].
Міркування як функціонально-мовленнєва форма принципово
відрізняється від опису і розповіді, перш за все, об’єктом розгляду: на цей
раз це не предмет або подія, а проблема. Інакше кажучи, опис і розповідь
використовуються для зображення навколишньої дійсності, а в міркуванні
передається послідовність людських думок і утворені у такий спосіб тексти,
які є аргументуючого типу, подають інформацію у вигляді визначень,
пояснень, доказів, умовиводів, вказуючи на причинно-наслідкові зв’язки та
умовно-часові відношення [3].
Структура міркування – ієрархічна: ядром є теза, тобто твердження, яке
треба логічно довести, обґрунтувати або спростувати, а численні докази,
аргументи, приклади, уточнення, що підтверджують істинність висловленої
думки, знаходяться на периферії. Наприкінці може наводитися висновок (або
повторення вихідного твердження) [1, 91; 2, 64].
Оскільки головною метою міркування є обґрунтування висунутого
положення (тези), пояснення причин певного явища чи події, з’ясування їх
сутності, в мовленні переважають причинно-наслідкові відношення і
простежується яскраво виражена прагматична інтенція автора [2, 61], яка
полягає у тому, щоб на основі об’єктивних знань про реальну дійсність
вивести нове знання, або довести правдивість чи хибність вихідних
припущень.
The wind turbine’s contribution to the harmonic voltage distortion at the
connection point has to be determined by assuming the worst-case network
impedance in terms of resonance. It should be noted that the grid impedance value
leading to the highest amplification of the background harmonics is, in general,
different from the value resulting in the highest wind turbine contribution.
If the harmonic contributions of all wind turbines are assumed to be in
phase, which is the case when the spectrum obtained during type testing is applied
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for modeling, the aggregated contribution at the connection point will be greatly
exaggerated. Therefore, summation laws can be applied to more realistically
account for angular differences, the randomness of the harmonics, and, in
particular, the non-characteristic harmonics. IEC Standard 61400-21 provides
such a summation law. Some vendors equip their turbines with specific control
schemes whose objectives is to displace the phase angle between turbines to
minimize the impact on connection point harmonic distortion. Such schemes have
a large influence on the harmonic performance study and require close
cooperation with the vendor to determine the net harmonic contribution [12, 60].
У даному уривку простежується ієрархічна структура міркування –
центральним є твердження про необхідність визначити негативний вплив
гармонік при інтеграції вітрових станцій у мережу, а численні докази,
аргументи, уточнення, приклади підтверджують його істинність. Міркування
містить багато експліцитних засобів зв’язку – складнопідрядні речення,
звороти та вирази на позначення умови (if… are assumed), причини (which is
the case when), мети (to minimize the impact), наслідку (therefore, resulting in),
протиставлення (different from). Серед імпліцитних засобів зв’язку –
синонімічна заміна (aggregated contribution – net harmonic contribution),
антонімічна заміна (be in phase – displace the phase angle), вставні фрази (in
general, in particular), лексичний повтор (harmonic(s), contribution, connection
point). У міркуванні зазвичай багато слів з абстрактною семантикою,
умовних позначень, символів (IEC Standard 61400-21). В якості теоретичного
доказу наводяться теореми, закони, аксіоми (by assuming the worst-case
network impedance in terms of resonance), а при емпіричному доказі – терміни,
взяті з експериментів (the spectrum obtained during type testing is applied for
modeling). На початку речення рідко вживаються прислівники способу або
темпоральної семантики. Замість них вживаються сполучники, службові
слова на позначення причинно-наслідкових, каузальних зв’язків, виражені
підрядними причини та наслідку, підрядними означальними і додатковими,
інфінітивними зворотами [2, 65-67]. Як правило, вживається теперішній час
для констатації фактів дійсності на підтвердження справедливості вихідного
твердження. Останнім компонентом є обґрунтована теза, яка ґрунтується на
даних практичного досвіду або/та посилання на інших авторів. Динамізм
міркування підкреслюють підсилювальні конструкції (It should be noted that),
прислівники (greatly exaggerated).
Міркування може бути мовленнєвою формою наукових статей, в яких
розглядаються шляхи вирішення певної проблеми, проте найчастіше
мовленнєві форми змінюються від однієї частини тексту (абзацу, розділу) до
іншої залежно від способу викладу думок. Тоді міркування комбінується з
описом і/або чітко виражене у заключній частині статті.
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The outlook for offshore wind is very favorable. Offshore wind is an
important component of national plans to increase the amount of renewable
generation and reduce dependence on the use of fossil fuels. Government
incentives will assist in the development of offshore wind projects and foster
research needed to advance the related technologies.
Such technological developments are continuously occurring. Wind turbine
sizes are growing, with 3–6-MW turbines being used for offshore wind projects
today and 10-MW turbines being designed. There are also advances occurring in
power electronics, which are expected to reduce cost, increase reliability, and give
better controllability and system-friendly characteristics.
System analysis tools, techniques, and experiences are also improving. The
design and analysis techniques discussed above will continue to evolve to
incorporate new technologies and changing system needs.
For these reasons, we believe that offshore wind will play a significant role
in the supply of energy to many of the world’s power grids in the relatively near
future and will play an even larger role as experience is gained, technologies
evolve, and costs are reduced [12, 61].
Теза даного уривку щодо сприятливих умов проектування берегових
вітрових електростанцій доводиться низкою аргументів. На позначення змін,
які відбуваються зараз в енергетиці, вживається граматичний час Present
Continuous, перспективи подальшого розвитку виражені часовою формою
Future Indefinite з відтінком модальності. Характерним є ланцюговий зв'язок
речень і переважають імпліцитні засоби зв’язку, а саме – різні повтори:
лексичний (offshore wind, reduce costs), кореневий (technologies –
technological), синонімічний (developments – advances), контекстуальний
(experience – wind turbine design) та об’ємний, або узагальнюючий, коли зміст
частини або всього попереднього контексту резюмується загальним
поняттям, словом із абстрактним значенням (such technological developments).
Як різновид міркування, або як окремий тип мовлення, іноді виділяють
пояснення, яке є ускладненою формою визначення [3; 4], характерне для
текстів наукового стилю, зокрема науково-популярній, навчальнометодичній, довідниковій літературі. Прагматична настанова пояснення –
дати визначення, зазначити найсуттєвіші ознаки поняття і за допомогою
аналогії або контрасту максимально сприяти розумінню викладеної думки
адресатом/ читачем [6; 7].
Transformers, coupling capacitors, optocouplers – and now, iCouplers – are
typical means of providing galvanic isolation, which blocks current from flowing
between two points, while allowing data to pass unimpeded (Figure 1). Isolation
is used to protect against high voltages or currents caused by line surges or
ground loops, which occur in any system that has multiple ground paths. System
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grounds that are separated by long cables will not be at the same potential, so
ground current will flow between the two systems. Without isolation, this current
could introduce noise, degrade measurements, or even destroy system
components.
Currents that are inductively coupled into the long cables found in industrial
environments by motors switching on and off, electrostatic discharge (ESD), or
nearby lightning strikes can cause rapid changes in ground potential, often as
large as hundreds, or thousands, of volts. When this occurs, the logic-level
switching signal expected by the remote system would be superimposed on a high
voltage with respect to its local ground. Without isolation, this voltage could
corrupt the signal or damage the system. Referring all devices connected to the
bus to a single ground will protect the system against this destructive energy, and
isolating the devices will prevent ground loops and electrical surges.
To completely isolate the system, all signal lines and power supplies must be
isolated. An isolated dc-to-dc converter can provide power supply isolation, while
the iCoupler digital isolator provides the signal isolation [9, 1].
На відміну від опису у поясненні істотні ознаки перераховуються не з
метою передати безпосередні спостереження, а для того, щоб викласти зміст
поняття в узагальненій і, що важливо, доступній формі [11]. Доступність
наукових понять досягається завдяки різним мовним виражальним засобам –
лексичним (метафори: insulation which blocks the current, degrade
measurements, порівняння: as large as hundereds, or thoudands of volts),
синтаксичним (повтор, перелік, вставні фрази: Transformers, coupling
capacitirs, optocouplers – and now, iCouplers, are typical means of ..., Without
isolation,…), парамовним (курсив, пунктуація: To completely isolate the system,
all signal lines…). Дані засоби вживаються з метою привернути увагу читача і
зробити суто технічний бік ізоляційного захисту простішим для розуміння
[5] .
Науковці зазначають, що залежно від галузі знань певний
функціонально-смисловий тип мовлення буде домінуючим: точні науки
тяжіють до опису і міркування, соціологічні та філософські – до міркування,
природничі – до опису, історичні – до розповіді. Схожим чином можна
зробити узагальнення щодо окремих жанрів текстів наукового стилю (опис –
у патентах, характеристика – у рецензіях, повідомлення –в авторефератах
тощо), проте все одно виключно одна мовленнєва форма використовується
нечасто. У мовній практиці різні форми мовлення зазвичай поєднуються між
собою. Межі цих форм у тексті, як правило, розмиті, одна форма переходить
у іншу. Але і в цьому випадку можна виділити провідну мовленнєву форму
та розрізнити висловлювання інших функціонально-смислових типів. В
цілому, міркування і пояснення використовуються при викладенні
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концептуальної інформації, опис і характеристика – при вивченні
особливостей об’єкту дослідження, розповідь і повідомлення – при наданні
фактичної інформації щодо проведення експерименту, історії відкриття тощо
[3, 57].
Нарешті, зазначимо, що функціонально-смислові типи мовлення – це в
жодному разі не окремі уривки тексту, а спосіб організації висловлювань.
Різні мовленнєві форми можуть по-різному комбінуватися, переходячи з
однієї в іншу, протягом тексту, утворюючи складні за мовленнєвою
організацією усні та письмові види дискурсу. У навчанні іноземної мови
професійного спрямування доцільно скористатися схемою розташування
функціонально-мовленнєвих форм за принципом ускладнення мовних
засобів, з яких вони будуються: опис - повідомлення - пояснення міркування [4, 8]. Наведена далі таблиця узагальнює лінгвістичні
характеристики даних форм і пропонує розподіл мовного матеріалу та види
комунікативних завдань для розвитку рецептивних і продуктивних умінь, які
можна покласти в основу розроблення навчального курсу «Англійська мова
для спеціальних цілей». Крім того, при опрацюванні аутентичних
англомовних текстів за фахом (інструкції, специфікації, рекламні проспекти,
новини Інтернет-видань, підручники, наукові та науково-популярні статті
тощо) особливу увагу слід приділити імпліцитним і експліцитним засобам
зв’язку.
Мовленнєва форма

Комунікативна мета Лексико-граматичний
арсенал

Читання, аудіювання Письмо,
говоріння

Опис статичний

Зобразити предмет
у просторі,
перерахувати його
зовнішні ознаки

There is/ There are, Static
verbs, Present Indefinite,
Past Indefinite, Present
Continuous, Prepositions of
place, Order of adjectives

Describe the object/
place/ structure: How
does it look like? What
is the colour? What is
the shape? etc.

Specifying product
properties,
describing
catalogue items/
pictures and photos

Опис динамічний

Описати процес/
подію/ тенденцію в
хронологічній
послідовності, в
одній часовій
площині

Time clauses, Verbs of
movement, the Participle,
Adverbs of time,
Prepositions of time,
Complex sentences, Logical
connectors

Describe the process/
trends/ developments/
use and function: What
happened? How did it
happen? etc.

Describing
procedures/ graphs/
charts/ diagrams,
giving and
following
instructions

Характеристика

Оцінити якості
предмету, описати у
порівнянні з
іншими об’єктами

Comparisons, the Passive
Voice, Modal verbs of
ability and necessity,
Adverbs of manner, Unreal
conditionals, the Noun

Compare and contrast,
evaluate, tell the
difference: How
different/ good/
effective are the items?
etc.

Creating
advertising
materials, writing a
for
&
against
essay/ a proposal

Повідомлення

Висвітлити

Present Perfect vs. Past

Inform about the

Reporting on the
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логічний
взаємозв’язок між
подіями, зобразити
перебіг події у часі

Indefinite, Past Continuous,
Past Perfect, the Participle,
the Gerund, the Article,
Syntactical parallelism,
Pronouns, Conjunctions

event, tell the history
of the technology:
When did it start?
What are the results?
How long has it been
in progress?

work done/ the
incident/ the
meeting etc.,
making
presentations,
writing reports,
emails

Пояснення

Узагальнити знання
про поняття у
доступній формі,
вирізнити його
споміж інших

Defining and Non-defining
clauses, Clauses of contrast,
Clauses of manner, As vs.
Like, Similes, the Metaphor,
Inversion, Punctuation,
Emphasis

Give the definition,
inform of the essential
features, explain the
operation: What is it?
How does it work?
What is wrong?

Describing
methods,
discussing how
things work,
writing a problemsolving essay/
how-to essay

Міркування

Обґрунтувати,
довести, пояснити
відношення між
предметом або
поняттям і
уявленням про
нього

Abbreviations, Object
clauses, Clauses of result,
Clauses of reason, Clauses
of purpose, the Infinitive,
Modal verbs of probability,
Conditional clauses

Persuade the addressee
to take actions, express
arguments, prove,
analyze cause and
effect: Why is it true/
important/ feasible?
etc.

Speculating about
causes, making
suggestions,
explaining the
purpose, writing an
opinion essay
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В статье рассматриваются лингвостилистические особенности
англоязычной
научной
коммуникации
на
примере
современных
специализированных текстов по энергетике, иллюстрирующие основные
функционально-смысловые типы речи – описание (статическое,
динамическое), характеристика как разновидность описания, сообщение как
вариант повествования, рассуждение и объяснение. Особенное внимание
уделяется лексико-грамматическим средствам межфразовой связи,
синтаксической организации, семантике и прагматике рассматриваемых
речевых форм. Автор дает рекомендации по использованию аутентичных
материалов в преподавании курса «Английский язык для специальных целей»
учитывая характеристики данных типов научной речи.
Ключевые слова: научная коммуникация, английский язык, специальный
подъязык энергетики, функционально-смысловые типы речи, описание,
статическое описание, динамическое описание, артикль, видо-часовые
формы
The article deals with linguistic and stylistic features of English scientific
communication exemplified in terms of modern specialist texts on power
engineering issues that represent the main modes of discourse distinguished by
content and functionality: descriptive discourse (static description, dynamic
description), evaluation as its subtype, report as a type of narrative discourse,
argumentative discourse, and expository discourse. Special attention is paid to
lexical and grammatical cohesion, syntactic patterns, semantics and pragmatics
of the rhetorical modes under consideration. There are recommendations of how
to apply authentic materials in teaching “English for specific purposes” courses
with respect to major characteristics of the modes of scientific discourse.
Keywords: language of scientific communication, the English language, the
language for special purposes (power engineering), modes of discourse,
descriptive discourse, static description, dynamic description, evaluation,
narrative discourse, report, argumentative discourse, expository discourse, lexical
and grammatical cohesion, repetitions, connectives, the article, the tense
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УДК 81'373.6

С.Л. Брайченко
ДО ЕТИМОЛОГІЇ ГІДРОНІМА ЧОРНЕ МОРЕ

У пропонованій статті розглядається питання про походження назви
Чорне море, аналізуються причини виникнення даного найменування у різні
часи й у різних народів.
Ключові слова: мовознавство, семантика, ономастика, топоніми,
гідроніми, етимологія, Чорне море.
Географічні назви досліджуються мовознавцями з різних точок зору й у
багатьох аспектах. Потребують вони спеціального аналізу і з боку семантики.
Важливо визначити, які ознаки (семантичні, структурні, функціональні
тощо) найвідчутніше позначаються на формах найменування.
У пропонованій статті ми зупинимося на з'ясуванні питання про
походження гідроніма Чорне море.
Назва Чорне море перш за все асоціюється з тим, що колір води в ньому
якщо не чорний, то принаймні значно темніший, ніж кольори інших морів.
Існувало й припущення, що це найменування виникло тому, що у стані
замерзання поверхня моря начебто уявлялася чорною. Але насправді це не
так. Щекатов у «Словаре географическом Российского государства» пише:
"Чорним воно іменується для того, що трапляються на ньому жорстокі
сильні бурі, від яких кораблі зазнають безпеки; а вода в ньому такого ж
кольору, як і в інших морях." Деякі вчені намагалися пояснити назву Чорне
море застосуванням до нього назви кольору неба, який зумовлений різним
положенням сонця: сонце, що сходить, дає червоний колір; обіднє – білий;
сонце, що заходить, - синій; а напівнічне – чорний. Легенда, яка дійшла до
нас із сивої давнини, розповідає, що море чорне, бо почорніли від
сірководню мідні якорі греків (адже греки не називали Чорне море за
кольором).
Назва Чорного моря дуже давня, і смисл її губиться в глибині віків.
З’ясувати цей смисл важко, але за допомогою спеціальних методів мови –
можливо. Це переконливо довів відомий мовознавець Ю.О.Карпенко,
наголосивши, що "назва Чорна море перекладена слов'янами, ймовірно, із
скіфської мови, а скіфи користувалися перекладом з індоарійської" [1,с.11].
Виходить, що назва Чорне море, не дивлячись на свою прозору етимологію,
за походженням не є слов’янською. Наука досить твердо встановила, що
скіфи, які жили в давнину на Північних берегах Чорного моря, називали його
Ахшаена, значить – «темне, чорне». Слов’яни скористувалися скіфською
назвою моря, переклавши її на свою мову. Ось так і получилося Чорне море.
Те ж саме ім’я Ашхаена стало відомим і грекам, які почали поселятися у
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Північному Причорномор'ї. І греки теж взяли його до уваги, але не так, як
слов’яни. Слов’яни вилучили із назви його смисл, а греки обмежилися
звучанням Ашхаена. Звучання це було дещо змінено на грецький лад,
зближено зі словом, яке існувало у грецькій мові. В результаті получилася
найдавніша грецька назва Чорного моря Понтос Аксейнос. І на грунті
грецької мови ця назва вже не мала нічого спільного з кольором, а означала
«Негостинне море».
Таке осмислення старої скіфської назви виявилося для греків досить
обтяжливим. Кому цікаво плисти в Негостинне море? Потреби колонізації
чорноморського узбережжя з необхідністю призвели до облагородження
неприємної назви. Заперечення А- було замінено позитивною часткою Ев-, і
з'явилася приваблива назва Понтос Евксейнос – «Гостинне море». Таким
чином ця назва, яка добре всім відома у формі Понт Евксейнський і
традиційно вважається давнім ім'ям Чорного моря, насправді навіть молодша
від найменування «Чорне море». Це – потомок, побічна гілка розвитку старої
назви з колірним смислом.
Але звідки ж цей смисл взяли скіфи? Виявляється теж переклали,
вилучили з іншої, більш давньої назви. Це встановив відомий мовознавець О.
Трубачов. Учений довів, що до скіфів та інших іншомовних племен східну
частину Північного Причорномор’я та Крим заселяли індійські племена –
меоти, сінді, сатархи, а також загадкові таври. Для історії назви Чорного
моря дуже важливо те, що племена ці спочатку населяли Узбережжя
Азовського моря, а потім вже продвинулися до Причорномор’я – до Криму,
до Дніпра, до Бугу. І ось знайдена стара індомовна назва Чорного моря –
Темарун. І ця назва означає «Чорне море», її й переклали cкіфи на свою мову.
А назва Темарун, найдавніше з доступних нам імен Чорного моря,
пов’язана з переміщенням з басейну Азовського моря до Чорного. І людям,
що звикли до кольору мілководного Азовського моря, величезна акваторія
глибоководного Чорного моря показалася темною, чорною. Народилася
назва, смисл якої через ланцюжок перекладів дожив до наших днів.
До речі, ланцюжок цей слов’янами не скінчився. Уже із слов’янських
мов смисл «Чорне море» перейшов і у турецьку назву Караденіз.
Басейн Чорного моря у різних народів і в різні часи мав багато назв:
Кіммерійське море, Скіфське море, Таврицьке море, Руське море, Святе
море – ось неповний їх перелік. Але головним завжди було найменування із
значенням «Чорне море».
Таким чином, географічні назви являють собою величезну цінність з
точки зору історії народу, його культури, оскільки залишають слід в
духовному житті багатьох поколінь, через це питання про вибір лексики для
топонімів є одним з найбільш суттєвих.
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В.Ю. Сікорська

ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
У статті проаналізовано явище відображеної (спадкової)
словотвірної синонімії на матеріалі української науково-технічної
термінології. Проаналізовано доцільність уживання таких паралелей з
погляду норми.
Ключові слова: синонімія, словотвір, науково-технічна термінологія.
Технічна лексика вживається у галузях науки, хоча при цьому
залучається значна частина загальновживаних слів. Науково-технічний
вокабуляр – це засіб спілкування учених і фахівців, які намагаються
користуватися ним точно і постійно. Технічні терміни мають спеціалізовані і
окреслені значення. Незважаючи на те, що термінологія нараховує велику
кількість одиниць, користується нею менша частина населення, а тому
термінолексика у своїй більшості до загального словника мови не потрапляє.
Через це терміни мають більшу стабільність і стійкість перед
морфологічними і семантичними змінами, ніж загальновживана лексика.
Питання синонімії неодноразово розглядалось в українському
мовознавстві, але джерельну базу більшості цих досліджень складала
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загальновживана лексика. Значно рідше об’єктом аналізу ставала синонімія в
термінології. Синонімію в термінологічній лексиці традиційно вважають
явищем негативним і надлишковим. Така оцінка пов’язана з однією із
найважливіших ознак терміна, яка передбачає відсутність у нього синонімів
[1, 147]. Це цілком закономірно, адже термінна лексика найбільше прагне до
точності [2, 172]. Проте українські словники науково-технічної термінології
засвідчують наявність синонімічних термінів на різних рівнях мовної
системи.
Явище синонімії в термінології досліджували відомі зарубіжні та
вітчизняні мовознавці: Л.Л. Кутіна, Д.С. Лотте, В.П. Даниленко, В.М. Лесин і
О.С. Пулинець та багато інших. Хоча Л.Л.Кутіна та Д.С.Лотте є
противниками cинонімiї, проте вони визнають, що синонiми нaвiть бажанi на
етапi розвитку наукової мови [3] i в навчальному процесi [4]. Привертають
особливу увагу дослідження В.П. Даниленко, яка вказує на необхідності
однозначності та відсутності синонімів у словах-термінах [5].
Наявність такої великої кількості синонімів навіть у стандартах
наштовхує на логічний висновок про неминучість синонімії в термінології:
«У термінології (в окремій терміносистемі) немало причин і передумов для
виникнення та співіснування варіантних форм найменування одного поняття.
Звичйно, синоніми не можуть бути правилом, але вони надто частий виняток,
щоб так категорично їх забороняти. Думається, що реалістичніше говорити
про бажаність, необхідність одного стандартизованого терміна для одного
поняття. Категорична ж заборона синонімів у жанрі ГОСТів (необхідно
відзначити більш гнучку політику стосовно синонімів, яка реалізується в
збірниках рекомендованих термінів, що підготовляє Комітет науковотехнічної термінології АН СРСР), де вона все одно фактично не
витримується, вступає в суперечність із практикою вживання цих термінів в
інших жанрах (власне науковій літературі, термінологічних словниках та ін.),
де синонімів не уникнути, і в результаті не досягається кінцева мета – повне
викорінення синонімії з термінології» [5, 14].
Автори «Словника літературознавчих термінів» відзначають, що в
науковому стилі, всупереч тенденції до того, щоб «кожному поняттю
відповідав один термін», виникає «чимало паралельних назв того самого
поняття» [6, 59].
Тому явище синонімії притаманне будь-якій терміносистемі і
зумовлюється низкою об’єктивних причин. Ці причини зручно викладати за
допомогою філософських категорій форми та змісту.
Особливим різновидом синонімів є слова, мотивовані словотвірними
синонімами (у широкому розумінні це слова близькі або тотожні за
значенням, які мають відмінності на рівні словотворення). Вони утворені за
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допомогою того самого словотворчого афікса або за допомогою різних
словотворчих афіксів. Таке явище називають відображеною або спадковою
[7, 23] словотвірною синонімією. Поява синонімів цього типу зумовлена
тотожністю або подібністю семантики мотивувальних слів.
Незнання синонімічних можливостей слова часто призводить до
помилок у висловленні своїх думок, наприклад: відносно – щодо, йдеться –
мова йде, попадати – потрапляти, появлятися – з’являтися, притаманний –
властивий, протягом – на протязі тощо.
Для термінознавства важливими ознаками слів-синонімів є їх здатність
виконувати в технічному тексті функції заміщення та уточнення. Синонімія
тісно пов’язана з процесом номінації та є його відображенням. Синонімічні
назви можуть бути результатом вторинної номінації якогось поняття. Їхнє
існування в мові виправдане лише її розвитком і є тимчасовим явищем.
Причиною виникнення численних синонімічних рядів є багатогранність
предметів і явищ дійсності та можливість по-різному підійти до цих
предметів і явищ у процесі їх пізнання, унаслідок чого у процесі називання
тих самих реалій об’єктивного світу виявляються різні ознаки номінації.
Лексична
синонімія
представлена
термінологічними
рядами,
компоненти яких мають спільну дефініцію й не утворюють переносних
значень. Одним зі складників цих рядів є міжнародне або запозичене
(скальковане) слово, другим – автохтонне: активатор – збудник, депресор –
придушувач, інвертор – перетворювач, клема – затискач, кокіль –
холодильник, міксер – змішувач, шибер – заслінка, шлам – відстій тощо. До
цієї групи належать і терміни-епоніми: ефект Юткіна, каскад Кремера,
кислота Льюїса, система Вард-Леонарда, система Ільгнера, сталь Альто,
струми Фуко та ін.
Синонімія в технічній термінології на рівні варіантності –специфічне
явище. Проблема мовних варіантів нерозривно пов’язана з проблемою норми
в мові, яка передбачає обов’язковий вибір одного з варіантів. Таке
визначення дозволяє відокремити терміни-синоніми від термінів-варіантів,
які не залучалися до аналізу. Семантичну спільність синонімічних термінів
можна виявити шляхом компонентного аналізу їхніх значень, поданих у
дефініціях, тому основним критерієм виділення термінів-синонімів
застосовано семантичний критерій. Критерій взаємозамінності не
використовувався, оскільки, по-перше, взаємозамінюваність синонімів є
наслідком, а не причиною семантичної спільності термінів, а по-друге, УНТТ
(українська науково-технічна термінологія) досліджувалася за сферою
фіксації. На відміну від інших українських терміносистем (суспільнополітичної, музичної, богословської), терміни-синоніми в яких, на думку
вчених, можуть бути експресивно забарвленими чи стилістично
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маркованими, в УНТТ синонімічні одиниці позбавлені емоційноекспресивної забарвленості та стилістичних відмінностей. Науково-технічні
терміни-синоніми можуть мати в семантичних структурах відмінні семи,
проте це трапляється дуже рідко.
Можна говорити про так звану формальну синонімію, що є наслідком
різноманітності та розвиненості мовних засобів. Ця синонімія може бути
граматичною – яка базується на зіставленні афіксів і граматичних категорій
(напр., дейтрон – дейтон; уземлення – заземлення; термогальваномагнітний
ефект – гальванотермомагнітний ефект; пористий – поруватий; фокусний
– фокальний; рівноважитися – перебувати в рівновазі; відхил – відхилення –
відхиляння – відхилювання) – і лексичну, яка виходить зі значення слова
(напр., густина – питома маса – маса одиниці об’єму; вимушені коливання –
силувані коливання; відпочинок металів – повернення металів; власні
коливання – вільні коливання; дебаївський радіус – дебаївський радіус
екранування – дебаївська довжина – довжина Дебая – радіус Дебая; віддача
полум’я – зворотний удар полум’я – зворотне займання – зворотне
завогнення; обернення часу – Т-віддзеркалення; а також національноінтернаціональні термінологічні дублети: відсоток – процент; двигун –
мотор; обрій – горизонт; випромінювання – радіація; висотомір –
альтиметр; строк – термін; сурядна – координата; означення – дефініція;
параметр – сумірник). Часто до терміна за класифікаційною ознакою
додається його синонім, в утворенні якого застосовані компоненти-символи:
діркова область – p-область, електронна область – n-область, область
власної провідності – i-область. Іноді до назви, що відображає належність
до певного класу понять, додається окремий паралельний термін: оператор
Лапласа – лапласіан; взаємний зв’язок – взаємозв’язок; оптичний ізомер –
енантіомер; поперечна смуга – пересмуга.
Існує ще змістова синонімія, яка відображає різні аспекти явища,
процесу, речовини чи поняття: лінза Френеля (названа на честь винахідника)
– ступінчаста лінза (відображає суть винаходу); магнітний стержень –
стержневий магніт; парадокс часу – парадокс близнюків – парадокс
годинників; енергія Гіббса – термодинамічний потенціал Гіббса – ізобарноізотермічний потенціал – вільна ентальпія; температура замерзання –
точка замерзання; ковалентний зв’язок – гомеополярний зв’язок – полярний
зв’язок – міжатомний зв’язок – атомний зв’язок – електронний зв’язок.
Синонімічні терміни завжди розглядаються в сукупності, однак в УНТТ
відсутні синонімічні ряди в загальноприйнятому науковому їх розумінні (з
домінантою й певною внутрішньою структурою), оскільки між термінами
немає тієї градації у вираженні спільного значення (від нейтрального до
стилістично чи емоційно забарвленого), яка властива загальномовним
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синонімам, тому запропоновано виділяти термінологічне синонімічне
об’єднання (ТСО). Члени таких об’єднань в УНТТ можуть різнитися обсягом
спільної семантики, походженням, структурно-граматичним вираженням і
зрідка семантичними відмінностями. Термінологічні синонімічні об’єднання
в УНТТ порівняно з лексичними синонімічними рядами значно коротші за
них (від 2-х до 4-х членів) і динамічніші. За наявністю / відсутністю
семантичних відмінностей у термінологічних синонімічних об’єднаннях
виділено такі типи ТСО: а) абсолютні (у термінів відсутні семантичні
відмінності: електромонтер – електротехнік, сполучний шнур –
з’єднувальний шнур); б) відносні (значення синонімічних термінів різняться
відмінною семою: очисник – фільтр /ці терміни мають спільну сему
«пристрій для очищення», але значення термінологічної одиниці фільтр
вужче, бо в ньому наявна ще сема «очищення лише рідини або газу»); в)
також виявлено комплексні ТСО (між двома першими можуть бути
відношення тотожності, а між першим та третім, другим та третім –
відношення відносності: транспортер – конвеєр /абсолютні синоніми/,
рольганг /відносний синонім до перших двох).
До складу ТСО в науково-технічній термінології можуть входити:
термін-слово – термін-слово (випрямляч – випростувач); термінсловосполучення – термін-словосполучення (індукційне поверхневе
гартування – індукційна поверхнева термообробка); термін-слово – термінсловосполучення (крип – повзучість металів), термін-словосполучення –
термін-символ (множник Ланде – g-фактор). Найпоширенішими в
досліджуваній термінології є ТСО, що складаються тільки з термінів-слів або
термінів-словосполучень.
Найчастіше в синонімічні відношення вступають терміни таких
семантичних розрядів: назви дій і процесів, назви властивостей і станів,
назви машин, пристроїв тощо, назви речовин і матеріалів. Найрідше
синонімізуються назви конструкторської документації, типів схем тощо і
назви одиниць виміру. Серед назв наук та їхніх розділів, назв галузей
промисловості синонімів не виявлено.
Лексичне і фразеологічне багатство мовлення твориться синонімічними
рядами: чим повніший синонімічний ряд, тим більша можливість відбору
відповідно до змісту й мети висловлювання, наприклад: основний,
головний, найважливіший, найактуальніший, першочерговий, пріоритетний;
міркування, думка, зауваження, переконання, передбачення та ін.
Синонімія термінів у технічних текстах іноді заважає однозначності
сприймання, проте варто зазначити, що вона є свідченням природного
розвитку мови. Синонімія в науково-технічній термінології – мовне явище,
але з певними відмінностями: синонімія в УНТТ поширена менше, ніж у
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загальновживаній мові, немає підстав виділяти синонімічні ряди з
домінантою в УНТТ, доцільно говорити тільки про термінологічні
синонімічні об’єднання; система словотворчих засобів, що зумовлюють
антонімічність термінів, різниться від такої системи в загальновживаній мові.
Отже, у термінології є ряд об’єктивних причин для виникнення
синонімії. Скорочуючи кількість термінів на позначення одного й того ж
поняття за рахунок вилучення невдалих чи неграмотних синонімів, не слід
штучно знищувати ті терміни-синоніми, які відіграють необхідну роль у
розвитку терміносистеми.
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В статье проанализировано явление отраженной (наследственной)
словообразовательной синонимии на материале украинской научнотехнической
терминологии.
Проанализирована
целесообразность
употребления таких параллелей с точки зрения нормы.
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The article deals with the phenomenon of reflected (inherited) word creative
synonymy based on the Ukrainian scientific and technical terminology. The
expediency of using such parallels from the viewpoint of the language norm is
analyzed in the article.
Keywords: synonymy, word creative synonymy, scientific and technical
terminology.
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УДК 371.315:811.111

О.В. Павленко

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
НАПИСАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ТЕХНІЧНОЇ
ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
В статті розглядаються поняття «писемна комунікативна
компетентність»,сучасний стан навчання майбутніх інженерів написання
англомовної технічної документації, виділено домінуючі види мовленнєвої
діяльності у науково-дослідній роботі інженерів. Проаналізовано
нормативні вимоги до науково-технічної звітної документації, її основні
мовні засоби та стильові особливості. Пропонуються пріоритетні технічні
звітні документи для навчання англомовного письма майбутніх інженерів.
Ключові слова: писемне мовлення, комунікативна компетентність,
технічна звітна документація
В наш час міжнародне співробітництво продовжує свій стрімкий
розвиток в різних сферах діяльності. Основна увага країн-учасниць
спрямована на створення спільних проектів, обмін перспективними
розробками, залучення фахівців та надання можливості підвищення
кваліфікації за кордоном. Останнім часом, особливу цікавість для
закордонних компаній становить співпраця у науково-технічних проектах з
Україною, зокрема в ряді інженерних досліджень.
Повноцінна підготовка сучасного фахівця неможлива без ґрунтовного
вивчення іноземної мови професійного спрямування. Більшість ВНЗ України
проводить іншомовну підготовку інженерів англійською мовою, адже саме
англійська мова займає провідне місце у сфері міжнародного спілкування. Не
дивлячись на те, що фахова підготовка інженерів українських ВНЗ
здійснюється на досить високому рівні, про що свідчать дані світових
рейтингів та результати опитування роботодавців, мовна підготовка все ще
потребує удосконалення. Відповідно, актуальною залишається потреба у
розробленні таких методик навчання англійської мови за професійним
спрямуванням, які допоможуть майбутнім інженерам ефективно
спілкуватися на фахові теми в міжнародному просторі.
Вивчення європейського педагогічного досвіду показало, що
університетська освіта повинна створювати умови для засвоєння студентами
– майбутніми фахівцями системи фундаментальних і професійноспеціальних знань, умінь, засобів навчально-дослідницької роботи та на цій
основі готувати їх до експериментальної й інноваційної діяльності,
формувати науково-дослідну компетентність. Основоположними якісними
ознаками вищих навчальних закладів нового типу (інноваційних,
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дослідницьких, інтелектуальних) є, зокрема: високий рівень підготовки
фахівців, що базується на ґрунтовній методологічній і науково-дослідницькій
основі; можливість набуття студентами не просто базових, а
фундаментальних знань із різних галузей науки за допомогою оптимального
поєднання навчальних дисциплін, і здійснення на цій основі
міждисциплінарних досліджень. [4, 10]. Причому, поєднання навчальних
дисциплін нерідко вимагає залучення англійської мови як «дисциплінипосередника», а іноді й повноправного учасника у забезпеченні
міждисциплінарних зв’язків. Відповідно, студент окрім читання фахової
літератури та усного спілкування повинен виконувати ряд письмових завдань
для професійних цілей.
Між тим у ВНЗ України як мовного, так і немовного профілю письмо є
мабуть найбільш “занедбаним” з видів іншомовної, зокрема, англомовної
мовленнєвої діяльності, яким навчають. Досвід роботи показує, що дуже
багато, якщо не більшість, випускників немовних, наприклад, технічних,
ВНЗ не в змозі написати простого ділового листа англійською мовою. Навіть
випускники мовних ВНЗ нерідко не здатні належним чином (зі слідуванням
всім вимогам формату, риторичним вимогам) написати не тільки професійну
статтю, але навіть й академічне есе. Такі роботи пишуться нібито
англійською мовою, але за нормами оформлення, структурування,
композиції, що діють у рідній мові. Не дивно, що студенти та випускники
українських ВНЗ, навіть якщо вони досить добре володіють англомовним
говорінням, читанням та аудіюванням, відчувають значні труднощі, пов’язані
саме з письмом, при продовженні навчання у закордонних університетах з
англійською мовою викладання. Аналогічно, українські науковці відчувають
значні труднощі в публікації своїх, навіть дуже змістовних та талановитих,
робіт у зарубіжній англомовній професійній печаті [8, 5].
Мета даної статті полягає в проведенні аналізу особливостей навчання
майбутніх інженерів написання англомовної технічної документації та
виділенні пріоритетних видів технічних документів.
Дослідження провідних методистів у світі спрямовані на покращення
стану іншомовної підготовки інженерів в різних видах мовленнєвої
діяльності. Зарубіжні дослідники Р. Холм, Б. Полтрідж, С. Старфілд, Г.
Блейк, Р. Блай та ін. у своїх дослідженнях розглядають сучасні тенденції у
навчанні англійської мови за професійним спрямуванням в галузі
інженерії[1]. Вітчизняні дослідження мають вужчий характер. Зокрема,
Александровим
В.М.
створено
методику
інтенсивного
навчання інженерів професійно орієнтованої англійської мови, Бубновою
Д.М. розроблено методику навчання ділового спілкування англійською
мовою студентів старших курсів вищих технічних навчальних закладів, Корж
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Т.М. було створено методику навчання студентів вищих технічних
навчальних закладів анотування англійських професійно орієнтованих
текстів, Петранговська Н.Р. дослідила навчання студентів фізикоматематичних факультетів професійно спрямованого монологу-міркування
на основі англомовних фахових автентичних аудіотекстів, Сімковою І.О.
розроблено методику навчання англомовної професійно орієнтованої
дискусії студентів інженерних спеціальностей, Чірвою І.В. створена
методика навчання
майбутніх інженерів-програмістів
англійського
діалогічного мовлення з використанням комп'ютерних програм. Однак, деякі
аспекти навчання писемного мовлення майбутніх інженерів все ще
залишаються малодослідженими.
Навчання письма полягає у відпрацюванні техніки письма та
формуванні умінь створити продукт писемного мовлення. До того ж саме у
відборі певних жанрових типів письмових текстів відображається вимога
забезпечувати професійну орієнтацію мовленнєвої компетенції у процесі
навчання мови. Виділяють два головні види письма – практичне та
академічне. Практичне письмо об’єднує такі жанрові типи текстів: ділові і
приватні листи, різні види документів (заява, оголошення, аплікаційна
форма, автобіографія, резюме, інструкція та ін), анотація, реферат, конспект,
стаття, звіт та інші. Продукти академічного письма – це різні твори (есе),
виклади-перекази прочитаного або прослуханого, тобто усі види письмових
робіт студентів, за допомогою яких вони навчаються письма як виду творчої
продуктивної мовленнєвої діяльності, але які не мають серйозного
практичного значення з точки зору професії або життя майбутнього
випускника [9, 195].
В залежності від спеціальності, типи текстів можуть відрізнятися, що
сформульовано у відповідних освітньо-кваліфікаційних характеристиках.
Найбільш розповсюдженими жанрами письмової продукції інженерів є
ділові і приватні листи, заяви, технічні завдання, інструкції та звіти.
Аналіз потреб студенів інженерних спеціальностей та вимог
роботодавців дозволив виділити основні види письмових завдань, які є
необхідними для роботи фахівця в галузі інженерії та проведення науководослідної роботи – це здатність розробляти технічну, технологічну та
конструкторську документацію.
Успішність формування писемної комунікативної компетентності
залежить від низки факторів та труднощів оволодіння письмом: психологічні,
психолінгвістичні, лінгвістичні, соціолінгвістичні [2, 394]. З психологічної
точки зору, письмо є найсвідомішим видом мовленнєвої діяльності. Процес
письма вимагає високого рівня уваги, її цілковитої довільності,
усвідомленості. Важлива роль мотивації під час письма. Професійна
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спрямованість завдань дозволяє створювати високу процесуальну мотивацію.
Саме тому в програми англійської мови для професійного спрямування
важливо включати письмові завдання, характерні для певної спеціальності.
Психолінгвістична складова формування компетентності в письмі охоплює
такі складові як складання плану-програми висловлювання (у внутрішньому
або зовнішньому мовленні), логіку висловлювання, відбір з довготривалої
пам'яті мовних засобів, характерних для письма, здійснення необхідних
замін, комбінування, утворення цілого з частин, розгортання висловлювання
у структуру цілого тексту у зовнішньому мовленні. Студентам необхідно
здійснити трансформації як на рівні окремих структур, так і на рівні цілого
тексту, звірити з планом-програмою висловлювання. Виконання усіх цих
операцій викликає в студентів неабиякі труднощі, подолання яких вимагає
спеціальних вправ для розвитку механізмів письма. Лінгвістичні особливості
навчання письма охоплюють питання створення конкретного і повного,
максимально розгорнутого висловлювання. Відсутність можливості виразно
інтонувати своє мовлення вимагає від студента більш акуратного добору
синтаксичних засобів, а відсутність можливості використати міміку і жести
вимагає більш суворого граматичного оформлення писемного мовлення.
Соціолінгвістичні чинники відображають наслідки культурно обумовленої
різниці у композиції писемних дискурсів. Так, розглядаючи технічну звітну
документацію для інженерних спеціальностей, прослідковується ряд
відмінностей, наприклад, у побудові та нормах оформлення письмових
документів.
В Україні комплекс державних стандартів, що встановлюють
взаємопов'язані правила, вимоги і норми по розробці, оформленню і обігу
конструкторської документації, що розробляється і застосовується на усіх
стадіях життєвого
циклу
виробу (при
проектуванні,
розробці,
виготовленні, контролі,
прийманні, експлуатації, ремонті, утилізації)
зібраний у Єдиній системі конструкторської документації (ЄСКД). На
міжнародному рівні стандарти з усіх галузей знань крім електроніки та
електротехніки регулюються Міжнародною організацією зі стандартизації
(International Organization for Standardization, ISO). Електроніка та
електротехніка відноситься до компетенції Міжнародної електротехнічної
комісії (International Electrotechnical Comission, IEC). Офіційними мовами
першої є англійська, французька, російська; другої – англійська.
В Державному стандарті України виділено чотири етапи виконання
науково-дослідної роботи (НДР): вибір напряму дослідження, теоретичні та
експериментальні дослідження, узагальнення і оцінювання результатів
досліджень, складання звітної документації та приймання НДР [7, 11].
Проаналізуємо, які види мовленнєвої діяльності фахівців домінують на
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кожному етапі виконання науково-дослідної роботи. До домінуючих видів
мовленнєвої діяльності ми віднесли ті, на які припадає 50% чи більше часу
протягом виконання певного виду роботи (Таблиця 1).
Таблиця 1
Етапи виконання науково-дослідних робіт
та види домінуючої мовленнєвої діяльності
Види мовленнєвої діяльності
(аудіювання – А,
говоріння –Г, читання – Ч,
письмо – П)

Змістетапу

А

Г

Ч

П

+

+

Етап 1. Вибір напряму дослідження
Добір, вивчення та узагальнення науково-технічної і патентної документації
Розглядання можливих напрямів досліджень та їх оцінювання

+

Вибір напряму дослідження

+
+

Обгрунтування прийнятого напряму досліджень

+
+

Розроблення, погодження та затвердження технічного завдання (ТЗ) на складові
частини НДР (за необхідності)

+

+

Розроблення і погодження методики та програми робіт щодо проведення
досліджень

+

+

Складання та оформлення проміжного звіту за етапом

+

Розглядання результатів та приймання етапу, якщо це передбачено ТЗ

+

+

Всього:
Етап2. Теоретичні та експериментальні дослідження
Теоретичний пошук, виконання розрахунків і досліджень принципових питань

+

+

Розроблення документації, виготовлення і налагодження макетів, моделей або
експериментальних зразків майбутніх виробів, програм і алгоритмів (за
необхідності)

+

+

Проведення експериментальних робіт та досліджень

+

+

Оброблення і коригування результатів теоретичних і експериментальних
досліджень

+

+

Складання висновків за результатами досліджень

+

Складання та оформлення проміжного звіту за етапом

+

Розглядання результатів та приймання етапу, якщо це передбачено ТЗ

+

+

Етап3. Узагальнення і оцінювання результатів досліджень, складання звітної документації
Узагальнення результатів теоретичних досліджень і експериментальних робіт
Оцінювання повноти і якості вирішення поставлених завдань

+
+

+

Узагальнення матеріалів патентного пошуку і підготовка звіту про патентні
дослідження (за необхідності)

+

Оформлення патентного захисту можливих об'єктів інтелектуальної власності та
розроблення заходів щодо збереження «НОУ-ХАУ»

+

Розроблення проекту ТЗ на наступну НДР у разі необхідності подальших
досліджень

+
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Підготовлення комплекту звітної документації

+

Формулювання висновків за результатами досліджень і розроблення рекомендацій
щодо застосування результатів НДР

+

Розглядання результатів НДР на науково-технічній раді Подання роботи до
приймання

+

+

Етап4. Приймання НДР
Заходи щодо підготовки НДР до приймання
Приймання і державний облік НДР

Слід зазначити, що види мовленнєвої діяльності не існують
одноосібно, а реалізуються, зазвичай в парах. З Таблиці 1. видно, що в
залежності від етапу НДР та форми взаємодії виконавців, види мовленнєвої
діяльності знаходяться в парах. Так, на етапі вибору напряму дослідження,
проведення теоретичних та експериментальних досліджень домінує читання
та письмо. На етапі узагальнення і оцінювання результатів досліджень,
складання звітної документації переважна кількість завдань виконується
саме у письмовій формі. На всіх етапах в меншій кількості присутнє
сполучення таких видів мовленнєвої діяльності як говоріння та читання.
Безумовно, певна кількість часу припадає і на аудіювання, однак воно
представлене в меншому обсязі.
Розглянемо основні вимоги до навчання англомовного письма
майбутніх інженерів. Суб’єктами нашого дослідження виступають студенти
4 року навчання, які по закінченню курсу англійської мови відповідно до
вимог на здобуття ступеня бакалавра повинні досягти рівня володіння мовою
В2. Програма з англійської мови для професійного спілкування визначає ряд
умінь та компетентностей. Так, в Програмі (2005) зазначається, що по
закінченні курсу англійської мови студенти зможуть писати зрозумілі
деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані, з особистою та
професійною сферами (напр. заяву); писати у стандартному форматі
деталізовані завдання і звіти, пов’язані з навчанням та спеціальністю;
готувати і продукувати ділову та професійну кореспонденцію; точно
фіксувати повідомлення по телефону та від відвідувачів; писати з високим
ступенем граматичної коректності резюме, протоколи та ін.; заповнювати
бланки для академічних та професійних цілей з високим ступенем
граматичної коректності; користуватися базовими засобами зв’язку для
поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс; виконувати
цілу низку мовленнєвих функцій та реагувати на них, гнучко користуючись
загальновживаними фразами [5, 9-10].
Професійне середовище майбутніх інженерів насичене різноманітними
видами технічної документації. Розглянемо їх детальніше.
Технічна документація є системою графічних і текстових документів,
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необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх
стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та
експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації
будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при
розробці та використанні програмного забезпечення). До технічної
документації належить:
- конструкторська документація – сукупність конструкторськихдокументів,
які містять потрібні у загальному випадку дані, згідно з якими розробляють,
виготовляють, контролюють, приймають, постачають, експлуатують та
ремонтують виріб;
технологічна
документація
–
сукупність
документів,
які
визначають технологічний процес виготовлення виробу;
- програмна документація — сукупність документів, що містять відомості,
необхідні для розробки, виготовлення, супроводу та експлуатації програм [7,
14].
- Технічну документацію стосовно етапів життєвого циклу продукції можна
поділити на вихідну, проектну, робочу та інформаційну:
- до вихідної документації відносяться: заявка на розробку і освоєння
продукції, вихідні вимоги, аванпроект, рекомендації з розробки продукції,
що виконуються в процесі науково-дослідної роботи, технічне завдання.
- до проектної документації належать: для проектної конструкторської
документації – технічнапропозиція, ескізний проект, технічний проект; для
проектної технологічної – попередній проект.
-до робочої документації відноситься робоча конструкторська, технологічна
документація, експлуатаційна документація, ремонтна документація.
- до інформаційної документації належать: карта технічного рівня і якості
продукції, патентний
формуляр,
інформаційна
картка
розрахунку
економічної ефективності і ціннової (модернізованої) продукції, каталоги,
звіт про патентні дослідження, експертний висновок, акти і протоколи про
випробування, рішення про зняття продукції з виробництва та ін.
Програми підготовки бакалаврів інженерних спеціальностей в Україні
та за кордоном налічують різноманітні типи звітної документації, які
майбутні інженери виконують у рамках циклу бакалавра (Таблиця 2).
Таблиця 2
Порівняння типів інженерної звітної документації в Україні та світі
(освітній рівень «бакалавр»)
Україна
Проміжний звіт (за етапом роботи)

Світовий аналог
Progress/interim report
385

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

Звіт з проекту
Звіт про проведену лабораторну
роботу/дослідження

Design report
Lab report

Технічний звіт

Technical report

Науковий звіт

Scientific report

Аналіз виділених типів інженерної науково-технічної звітної
документації показав, що як в Україні, так і світі, структура технічної
документації не відрізняється і підпадає під дію міжнародних стандартів.
Сфера застосувань звітів також виявилася схожою і включає наукову
діяльність, науково-технічна діяльність та освіта [6].
Лінгвістичний аналіз науково-технічної звітної документації виявив
такі основні стильові особливості:
–
ясність (зрозумілість) і предметність тлумачень,
–
логічна послідовність і довідність викладу,
–
узагальненість понять і явищ,
–
об'єктивний аналіз,
–
точність і лаконічність висловлювань,
–
аргументація й переконливість тверджень,
–
однозначне пояснення причинно-наслідкових відношень,
–
докладні висновки.
Основні мовні засоби науково-технічної звітної документації
спрямовані
на інформування, пізнання, вплив і
окреслені:
значною
кількістю наукової термінології,
наявністю схем, таблиць, графіків, діаграм, мап,
систем математичних, фізичних, хімічних та інших знаків і позначок. Слова
вживаються абстрактні, переважно іншомовні, вживається суто наукова
фразеологія, стійкі термінологічні словосполучення. Також наявна значна
кількість посилань на першоджерела, здебільшого відсутня авторська
індивідуальна манера й емоційно-експресивна лексика.
Науково-технічна звітна документація характеризується наявністю
виразної
композиційної
структури
тексту
(послідовний
поділ
на розділи, частини, пункти,
підпункти,
параграфи, абзаци
із
застосуванням цифрової або літерної нумерації), наявністю дієслівних форм,
зазвичай безособових, узагальнених чи неозначених, як правило,
теперішнього часу, що констатують певні явища й факти; значну роль
відіграють дієприслівникові й дієприкметникові звороти,
які
додатково
окреслюють дії, предмети та явища, специфічною монологічністю текстів,
переважанням різнотипних складних речень, стандартних виразів (кліше).
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З огляду на те, що найбільший обсяг письмових завдань припадає саме
на етап узагальнення, оцінювання результатів досліджень та складання
звітної документації, ми виділяємо технічний звіт, як один з пріоритетних
жанрів.
В загальному розумінні технічний звіт (ТЗ) – це письмове повідомлення
про виконання певної роботи. В інженерії, ТЗ є звичайним форматом для
представлення результатів проведених досліджень і створених дизайнпроектів. В університеті ТЗ є складовою більшості фахових дисциплін і
подаються викладачам дисциплін щоб продемонструвати здатність студента
застосовувати свої знання в рішенні практичних задач. На робочому місці, ТЗ
представляються менеджерам, клієнтам та будь-яким іншим відповідальним
особам. Основними рисами ТЗ є те, що він призначений для швидкої і легкої
передачі інформації, вибіркового читання, має чітку структуру і
використовує малюнки та діаграми для передачі даних. В навчальних
програмах фахових дисциплін значну частину часу відведено на проведення
лабораторних та курсових робіт, що за своєю структурою повністю
відповідають ТЗ, а однією з їх функцій є звітування про проведене
дослідження, розрахунки або експеримент. На нашу думку, створення
міждисциплінарних зв’язків з інженерними дисциплінами розкриє потенціал
фахового англомовного писемного мовлення. Це дає змогу використовувати
знання з фахових дисциплін для створення міждисциплінарних зв’язків,
дозволить ефективніше готувати інженерів до майбутньої професійної
діяльності в міжнародній спільноті.
Перспективу подальших досліджень, на нашу думку, має розробка
методики навчання майбутніх інженерів написання англомовних технічних
звітів, а також створення методичних рекомендацій для навчання англійської
мови професійного спрямування з урахуванням міждисциплінарних зв’язків.
Список использованных источников
1.
GaryBlake and Robert W. Bly, The ElementsofTechnicalWriting, pg.
119. New York: Macmillan Publishers, 1993.
2.
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика :
підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів /
[Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін.] ; / за загальн. ред. С.Ю.
Ніколаєвої. ‒ К. : Ленвіт, 2013. ‒ 590 с.
3.
Оформлення конструкторської документації : [навч. посіб.] /
В. В. Ванін, А. В. Бліок, Г. О. Гнітецька. — 2-ге вид., випр. — К. : Каравела,
2003. — 160 с.
4.
Погребняк Н. М. Науково-дослідна робота студентів у системі вищої
педагогічної освіти Великобританії : автореф. дис. ... канд. пед. наук :
387

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

13.00.01 / Н. М. Погребняк ; Крим. гуманіт. ун-т. — Ялта, 2011. — 20 с.
5.
Програма з англійської мови для професійного спілкування / [Г.Є.
Бакаєва, О.А. Борисенко, І.І. Зуєнок та ін. ]. ‒ К. : Ленвіт, 2005. ‒ 119 с.
6.
Семеног О. М. Культура наукової української мови: [навч.посіб.] / О.М.
Семеног. - К. : Академія, 2012. – 216 с.
7.
Система розроблення та поставлення продукції на виробництво.
Основні терміни та визначення : ДСТУ 3278-95. [Чинний від 2001-07-01]. –
К. : Держстандарт України, 2001. – 18 с. – (Національний стандарт України).
8.
Тарнопольский О.Б., Кожушко С.П. Методика навчання студентів вищих
навчальних закладів письма англійською мовою / О.Б. Тарнопольский,
С.П.Кожушко. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 288 с.
9.
Тарнопольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої
діяльності у вищому мовному закладі освіти : [навч.посіб.] / О.Б.
Тарнопольський. – К. : Інкос, 2006 – 248 с.
Рассматриваются
понятия
«письменная
коммуникативная
компетентность», современное состояние обучения будущих инженеров
написанию
англоязычной
технической
документации,
выделены
доминирующие виды речевой деятельности в научно-исследовательской
работе инженеров. Проанализированы нормативные требования к научнотехнической отчетной документации, ее основные языковые средства и
стилевы еособенности. Предлагаются приоритетные технические
отчетные документы для обучения англоязычного письма будущих
инженеров.
Ключевые
слова:
письменная
речь,
омпетентность, техническая отчетная документация

коммуникативнаяк

This article discusses the concept of "written communicative competence",
the current state of trainingengineersto create writtenEnglish technical
documentation, the dominant types of speech activities in the research work of
engineers is highlighted. Requirement sfors cientific and technical reports, the
irmain language means and stylistic features are analyzed. Priority technical
report types for teaching English writingare proposed for future engineers.
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УДК 81.1

В.В. Лавренюк
ГРАМОТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА
ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА

В означеній статті розглядаються норми офіційно-ділового та
наукового стилю української мови.
Ключові слова: термінологія державної мови, офіційно-діловий стиль,
науковий стиль.
На сучасному етапі мовна освіченість інженера набуває великого
значення в контексті нових завдань, що стоять перед освітянами у новому
тисячолітті. Духовний світ людини нерозривно пов’язаний з розвитком її
мовних здібностей. Інтелігентне мовлення утверджує етику поведінки,
постійне самовдосконалення і самовияв. Концепція фактичної функції
мовлення
(установка на контакт, взаєморозуміння, взаємоповагу)
спрямована на утвердження манери ввічливості, духовне оздоровлення
народу.
Інколи легковажне ставлення до мовної освіти і мовного розвитку свого
народу, до розвитку мовомислення як процесу проникнення у сутність речей
значною мірою зумовлене поверховим розумінням сутності мови і зведенням
її функції до однієї – комунікативної. Це дійсно важлива функція мови в
епоху інформатизації та комп’ютеризації багатьох сфер суспільного життя.
Але лінгвісти, психологи, педагоги культурологи, філософи ХІХ – ХХ ст.
трактують рідну мову глибше – як скарбницю всієї історичної спадщини
народу, його способу мислити і відчувати. Гердер говорив, що “від
приведеного в рух малого коливання повітря залежить усе, що коли-небудь
люди на землі думали, хотіли, вчинили і ще вчинять”. Гайдеrrер доводив, що
мова – це єдиний спосіб для особистості і для народу бути собою; мова
творить людину; не люди говорять мовою, а мова “говорить” людям і
людьми.
Реформа вищої школи, її цілеспрямованість на гуманізацію та
гуманітаризацію освіти дає можливість реалізувати соціальне замовлення
щодо формування мовної свідомості студентів – майбутніх фахівців з різних
галузей народного господарства. Принципово це завдання є одним із
чинників формування особистості громадянина України.
Практичне володіння українською мовою передбачає наявність умінь і
навичок у різних видах мовної діяльності: аудіювання, читання, переклад,
письмо, що дасть можливість:
а) робити повідомлення та вести бесіду українською мовою з
навчальних, суспільно-політичних, наукових та культурно-побутових питань
389

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

у межах програмної тематики;
б) читати оригінальну літературу за фахом та перекладати її;
в) писати реферати, наукові доповіді, анотації, статті, тези, рецензії,
відгуки, робити усний та письмовий переклад тощо;
г) оволодіти нормами етики ділового спілкування (об’єктивно інженер з
вищою освітою у перспективі стає лідером, керівником різноманітних
виробничих колективів), нормами написання ділових паперів.
Опанування українською мовою і термінологією не тільки підвищує
мовну освіченість студентів та сприяє гуманізації певних сфер державного
життя, але й підвищує культурний рівень майбутньої української технічної
інтелігенції.
Основними напрямами мовної підготовки інженера-машинобудівника
є:
а) викладання основ лінгвістичних знань та термінознавства,
вироблення принципів наукового стилю мовлення;
б) оволодіння основами прикладної та фахової лінгвістики, створенням
лінгвістичних банків даних, електронних словників та систем
автоматизованого перекладу;
в) опанування етикою та навичками ділового мовлення, укладання
ділових паперів.
Треба також наголосити на комплексному підході до мовної підготовки
інженера.
Комплексність викладання мовних знань передбачає кілька одночасних
зрізів:
1) етика (культура) мовлення, мовна інтелігентність, етикет ділового
спілкування;
2) стилі: науковий та офіційно-діловий;
3) жанри: реферат, доповідь, науково-технічний переклад, анотація,
заява, протокол тощо;
4) види роботи: лекції, практичні, семінари, ділові ігри тощо.
Володіння термінологією державної мови за обраним фахом, науковим
та офіційно-діловим стилями мови, новими комп’ютерно-лінгвістичними
технологіями, що є основою мовної підготовки інженера – головна умова
становлення наукового потенціалу України.
Основними завданнями держави [1] є зміцнення статусу української
мови як державної та всебічний розвиток і розширення функціонування
української мови в усіх сферах суспільного життя. Це вимагає від нас,
викладачів вищої школи, науковців спільно з працівниками стандартизації,
розробляти такі нормативні документи (НД), які б не тільки відповідали
законодавству України, сучасному рівню науки і техніки, а й були б
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одночасно зрозумілими і тим, хто їх пише, і тим, хто їх використовує. Цього
можна досягти лише, якщо не буде суперечностей, неточностей та
неоднозначностей у змісті НД, за вживання єдиної термінології в
підручниках і довідковій літературі, єдиних правил побудови, викладання та
оформляння НД.
Одним з головних чинників, які сприятимуть формуванню єдиного
правового поля, є основоположні національні стандарти, що регламентують
загальні характеристики НД, незалежні від конкретного об’єкта, і, перш за
все, норми українського офіційно-ділового та наукового стилю, придатного
для НД. Кожна мова має власні традиції та стилістичні норми. Незважаючи
на спорідненість, українська та російська мови мають суттєві (а часом і
принципові) відмінності в стилістиці, синтаксисі та фразеології [2, 3, 4].
Уперше в 2000 -2001 рр. у вітчизняній практиці стандартами [5, 6] було
закріплено систему вимог до стилю українських НД. Ці стандарти разом із
чинним правописом [7] мали б стати дороговказом розробникам НД,
авторам підручників для загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів,
укладачам словників усіх видів та рівнів прийняття. Проте, на жаль, на
сьогодні ці стандарти не завжди виконуються. Навіть у підручниках,
призначених для студентів вищої школи часто-густо натрапляємо на
неточності у терміновживанні, а також і граматичні помилки, що абсолютно
неприпустимо. Хочеться звернути увагу розробників підручників, словників,
а також українських НД на зазначений звід правил, які, підкреслимо, не нові,
проте rрунтуються на традиціях української літературної мови,
рекомендаціях відомих українських мовознавців [2-4, 8-12].
1. Потрібно перейти на природний для української мови спосіб
позначання процесів замість іменникового, традиційного для російського
офіційно-ділового та наукового стилів [5, п. 5.1.2; п. Г.9.1.1].
Однією з основних і безперечних прикмет української мови є вживання
зворотів з дієсловом у неозначеній формі й у різних особових формах, а
також дієприслівниками, там, де в російській мові, як правило, уживають
віддієслівні іменники [2, 3, 11, 12], що можна проілюструвати такими
прикладами:
Російські:

Українські:

отдать в стирку
отдать в чистку
требует принятия решительных
мер
учиться игре на скрипке

віддати прати
віддати почистити
вимагає вжити рішучих заходів
учитися грати на скрипці

Тому, викладаючи НД текст положення чи вимоги, треба скрізь, де це
можливо, уникати нагромадженнявіддієслівних іменників на –ння,
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уживаючи замість них відповідні дієслова [5, п. 5.1.2; 6, п. Г.9.1.1], наприклад
[3]:
Неправильно

Правильно

Вимірювання тиску здійснюється для
порівняння...

Тиск вимірюють, щоб порівняти ...

Завдання ліквідації будь-яких порушень
статутів і настанов та рішучого
зміцнення дисципліни вимагають
докорінного поліпшення контролю за
діяльністю підлеглих, розумного
використання дисциплінарних прав,
усунення помилок у роботі

Завдання ліквідувати будь-які порушення
статутів і настанов та рішуче зміцнити
дисципліну вимагає докорінно поліпшити
контроль за діяльністю підлеглих,розумно
використовувати дисциплінарні права,
переборювати помилки у роботі

У наведеній ліворуч фразі, яка є калькою з російської, шість
віддієслівних іменників (зокрема один іншомовного походження –
ліквідації). У розташованій праворуч фразі залишився тільки один, конче
потрібний, - порушення, а замість інших ужито дієслова, що значно
поліпшило виклад.
2. Потрібно уникати мовних конструкцій “дієслово + віддієслівний
іменник”, що не становлять усталених дієслівно-іменникових зворотів
[5, п. 5.1.2; 6, п. Д. 12].
Розроблювані НД, навчальні та наукові праці рясніють конструкціями
“дієслово + віддієслівний іменник”, у яких дієслово вказує тільки на те, що
відбувається, а іменник-додаток показує, що саме відбувається [11].
Потрібно замість таких конструкцій уживати природніший для
української мови й економніших засіб – дієслово, наприклад:
Мовна конструкція
“дієслово + віддієслівний іменник”,
Виконувати обчислення
Виконувати моделювання
Здійснювати вимірювання
Здійснювати гармонізацію
Здійснювати контроль
Забезпечувати безпеку
Займатися досліджуванням

Дієслово, що його замінює

Обчислювати
Моделювати
Вимірювати
Гармонізувати
Контролювати
Убезпечувати
Досліджувати

3. Потрібно надавати перевагу активним конструкціям над
пасивними [5, п. 5.1.2; 6, п. Д. 12].
Книжному стилю російської мови притаманно широке вживання
пасивних конструкцій з дієсловами на –ся, наприклад, институтом
выполняется ответственное задание, нами выполняются работы. Цим
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реченням властиво таке:
Учасник дії

Відмінок

Член речення

Приклад

Суб’єкт дії

Орудний

Додаток

Институтом;
нами

Об’єкт дії

Називний

Підмет

Задание;
работы

На штучність і неприродність таких пасивних конструкцій в
українських текстах звертали увагу мовознавці Курило О.Б., Непийвода
М.Ф., Городенська К., Сербенська О., Редько Ю., Федик О. і радили будувати
речення природно - суб’єкт дії повинен бути підметом, об’єкт дії – додатком,
а присудок описує дію підмета, спрямовану на додаток. Отже, у наведених
вище прикладах ужито зворотну форму дієслова-присудка саме для того, щоб
показати напрямок дії, протилежний природному. Виходячи з норм
української мови, вимоги потрібно викладати так:
Неправильно

Правильно
Його змінює (деформує, нагріває) хтось,
щось (пасивна дія)

Він змінюється
(деформується, нагрівається) кимсь
(чимось)

Він змінюється (деформується,
нагрівається) десь (за певних умов)
(неперехідна дія)

4. Потрібно правильно вживати безособові конструкції на –но, -то.
Згідно з правилами, потрібно використовувати безособову форму викладання
текстустандарту, яка не потребує означення виконавця дії, а лише наголошує
на події, що відбулася, наприклад, застосовано метод, зазначено у
настанові тощо. Широке вживання таких безособових конструкцій у ролі
присудка є синтаксичною особливістю української мови, що відрізняє її від
російської мови, є такі форми (наприклад, сказано – сделано), але вживають
їх значно рідше, ніж в українській [3, 10].
По-перше, слід пам’ятати, що безособові конструкції на –но, -то
керують іменником у знахідному відмінку без прийменника [12], наприклад,
вироблено (що?) новий підхід (нове рішення, нову методику).
По-друге, уживаючи безособові конструкції, автори досить часто
припускаються помилки, вводячи в речення виконавця дії у формі іменника
чи займенника в орудному відмінку [2, 3, 8, 9]. Тому хибною є така фраза:
Комісією вироблено нове рішення згідно з обставинами, бо в цьому реченні є
виконавець дії – комісія, причому це слово стоїть в орудному відмінку.
Правильно писати так: Комісія виробила нове рішення згідно з обставинами.
Отже, безособову форму слова на -но, -то можна вживати лише в
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реченнях, де прямо не зазначено виконавця дії [ 6, п. Д. 12].
Неправильно

Правильно

Його змінено (здеформовано,
нагріто) кимсь

Його змінив (здеформував, нагрів) хтось
Його змінено (здеформовано, нагріто)
десь (за певних умов)

5. Потрібно розмежовувати засобами української мови дію, подію і
наслідок події, уживаючи для них різні віддієслівні іменники, утворені
відповідно від дієслів недоконаного та доконаного виду.
З правила 1 не слід робити хибний висновок, ніби віддієслівних
іменників слід уникати скрізь. Іх використовують зазвичай у заголовках,
дефініціях, а також у реченнях, де ці іменники виконують функцію підмета
або додатка. Тому дуже важливо їх правильно вживати, зважаючи на
відмінність української мови від російської.
Річ у тому, що як в українській [13], так і в російській мові [14] є два
види дієслів: недоконаний (рос. несовершенный) і доконаний (рос.
совершенный), причому категорія виду притаманна всім словам української
та російської мови в будь-якій їх формі, а дієслова недоконаного та
доконаного виду, тотожні за лексичним значенням, утворюють видову пару.
Кардинальна різниця полягає в побудові віддієслівних іменників.
Зазвичай від двох рісійських дієслів, що утворюють видову пару, можна
побудувати тільки один віддієслівний іменник для позначення процесу, тоді
як від їх українських відповідників - два віддієслівні іменники, наприклад:
Вид

Російська мова

Українська мова

Недоконаний (дія)

Изменять >
изменение

Змінювати >
змінювання

Доконаний (подія)

Изменить >
изменение

Змінити > змінення

Згідно з вимогами українського правопису, дію слід починати
віддієслівними іменниками на –ння(-ття), утвореними від дієслів
недоконаного виду, подію – віддієслівними іменниками на –ння(-ття),
утвореними від дієслів доконаного виду, а об’єкти (наслідок дії) –
відповідними спільнокореневими іменниками з іншими суфіксами або без
них, наприклад:
ія

Подія

Наслідок

Згинання

Зігнення

Згин

Змінювання

Змінення

Зміна
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Нарізування

Нарізання

Нарізь

Повертання

Повернення

Поворот

Розтягування

Розтягнення

Розтяг

Устатковування

Устаткування

Устатковання

Від багатьох видових пар у словниках української мови [16, 17]
зафіксовано три віддієслівні іменники, що позначають дію, подію та наслідок
події. Слід правильно вживати ці віддієслівні іменники, розрізняючи їх
значення, наприклад:
Російська мова

Українська мова

Аналоговый сигнал передает
информацию за счет непрерывного
изменения амплитуды или частоты

Аналоговий сигнал передає
інформацію завдяки неперервному
змінюванню (дія) амплітуди або
частоти

Использованием рационализаторского
предложения признается создание или
изменение конструкции изделий,
технологии производства и
применяемой техники или состава
материала

Використанням раціоналізаторської
пропозиції визнають стаорення або
змінення (подія) конструкції виробів,
технології виробництва та
застосовуваної техніки або складу
матеріалу

Фазовый сдвиг – это изменение фазы Фазовий зсув – це зміна (наслідок
сигнала
події) фази сигналу

У термінологічних сполуках, що позначають назви виконавців дії,
засобів і способів виконування дії, а також інших характеристик дії,
необхідно завжди вживати другий іменник, утворений від дієслова
недоконаного виду, тобто іменник, що позначає загальну назву дії. Не можна
в таких випадках уживати іменники, що позначають подію. Але саме ці
іменники, що позначають подію, слід уживати в словосполуках з деякими
іншими іменниками, наприклад:
Дія

Подія

Засіб пакування

Свідоцтво про впакування

Засоби виконування

Звіт про виконання

Метод розв’язування

Час (момент) розв’язання

Дія

Подія

Настанови щодо впроваджування

Дата впровадження
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Порядок видання

Рік видання

Правила приймання

Акт прийняття

Процедура затверджування

Дата затвердження

Процедура подавання

День подання

Спосіб готування

Довідка про підготування

Технологія складання

Момент складення

Тривалість створювання

Момент створення

Функція перетворювання

Після перетворення

6. Віддієслівні іменники, що позначають недоконані процеси,
потрібно вживати тільки в однині [5, п. 5.1.3; 6, пп. Г.9.2.1] .
Оскільки такі іменники є узагальнена назва дії як багаторазової, так і
повторюваної, невизначено ні за кількістю циклів, ні за обсягом, ні за
тривалістю, їх треба вживати тільки в однині, наприклад:
Неправильно

Правильно

Прилади для вимірювань

Прилади для вимірювання

Засоби нарізувань

Засоби нарізування

Для багаторазових згинань

Для багаторазового згинання

Примітка. Терміни-іменники для позначення події можна вживати в
множині, якщо обсяг подій якось визначено: серія досліджень
теплотривкості, кількість визначень напрямку [6, п. Г.9.1.2].
7. Потрібно правильно вживати віддієслівні іменники із суфіксом –
к(а) [6, п. Г.9.9].
Згідно з рекомендаціями та вимогами віддієслівні іменники із суфіксом
–к(а) можна вживати лише на позначення наслідків події, об’єктів, суб’єктів,
але їх не можна вживати на позначення дії чи події, наприклад:
Неправильно
Дія

Правильно
Дія

Подія

Наслідок

Оцінка

Оцінювання

Оцінення

Оцінка

Викрутка

Викручування

Викручення

Викрутка

8. Потрібно правильно вживати іншомовні терміни на –ція, -зія,
-інг, -мент [6, п. Г.9.11].
Слова іншомовного походження збагачують лексику кожної мови, проте
запозичати треба лише тоді, коли немає власного слова для якогось поняття
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[4, 9]. Тому в [5, п. 5.1.5; 6, п. Г.9.11] зазначено, що у стандарті заборонено
вживати іншомовні слова та терміни за наявності рівнозначних слів та
термінів в українській мові. Якщо в академічних словниках є слово
іншомовного походження й рівнозначне українське, перевагу треба надавати
українському, наприклад: фактор – чинник.
Однак, у разі доцільного запозичення, треба підпорядкувати іншомовні
слова законам української мови. Зокрема, згідно з вимогами [6, п. Г.9.11],
запозичаючи назву процесу, треба насамперед, від іншомовного слова
утворити українське дієслово недоконаного виду, а далі всі необхідні похідні
слова. Не можна стандартизувати іншомовні іменники для позначення дії, що
закінчуються на –ція, -інг, -мент тощо, які не даватимуть змоги розрізняти
поняття дії та події й тим руйнуватимуть структуру української мови. Такими
іменниками можна позначати інші поняття: наслідки дії, об’єкти, суб’єкти
тощо, наприклад:
Дія

Подія

Наслідок події,
об’єкт, суб’єкт

Ізолювати, ізолювання

Заізолювати,
заізолювання

Ізоляція

Класифікувати,
класифікування

Розкласифікувати,
розкласифікування

Класифікація

Формувати, формування Сформувати,
сформування
Публікувати,
публікування

Формовання, формація

Опублікувати,
опублікування

Публікація

9. Потрібно надавати перевагу іменникам для назв учасників
процесів (суб’єктів та об’єктів) [6, п. Г.9.9].
На відміну від російської мови, яка для назв учасників дії широко
вживає прикметники (дієприкметники), що набули функції іменника,
українська мова надає перевагу іменникам:
Російська мова

Українська мова

Прибывший

Прибулець

Вычитаемое

Від’ємник

Нарочный

Посланець

Поступающий

Вступник
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Ссыльный

Засланець

Трудящийся

Трудівник

Таку тенденцію зафіксовано в [6, п. Г.9.9], де не рекомендовано
вживати прикметники (дієприкметники) в іменниковому значенні та
запропоновано змінити деякі з них, наприклад:
Не рекомендовано

Рекомендовано

Напрямна

Напрямник (напрямниця)

Складова

Складник

Комплектуючі

Комплектовання, комплектівка

10. Потрібно розрізняти дійові властивості та перебування
учасником дії [6, п п. Г.9.3-Г.9.8].
Дійові властивості (тобто здатність або призначення бути учасником дії)
українська мова, на відміну від російської, ніколи не позначає
дієприкметниками, а зазвичай використовує для цього віддієслівні
прикметниками, утворені за допомогою таких суфіксів:
Вид властивостей
Дійові властивості
суб’єктів дії

Дійові властивості об’єктів
дії

Дійові властивості
учасників неперехідної дії

Суфікси

Приклади

-льн(ий)
-івн(ий)
-ч(ий)

Вимірювальний прилад
Гальмівний пристрій
Виконавчий орган

-н(ий)
-овн(ий)
-енн(ий)
-анн(ий)

Змінний тиск
Виліковна хвороба
Здійснена процедура
Здоланна перешкода

-к(ий)
-лив(ий)
-уч(ий)
-ав(ий)
-ив(ий)

Летка олія
Мінливий відтінок
Плавучий док
Блукавий струм
Світивий об’єкт

Увага! Не можна дійові властивості суб’єктів дії та учасників
неперехідної дії позначати активними дієприкметниками, наприклад [6, п.
Г.9.6]:
Неправильно

Правильно

Ріжучий інструмент

Різальний інструмент

Плаваючий док

Плавучий док
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Ознаки стану перебуванням (перебуттям) учасником дії, треба
позначати іншими засобами – пасивними дієприкметниками або підрядними
реченнями. Слід мати на увазі таке:
- лексико-граматичною особливістю сучасної української мови є майже
повна відсутність у ній активних дієприкметників теперішнього часу [2, 4,
9]. Тому кальки на зразок “Працюючі в цеху агрегати”, які мають місце в
деяких НД, є помилковими – натомість потрібно вживати підрядні речення;
- в українській мові є два види пасивних дієприкметників із суфіксами –
н(ий),
-т(ий), утворені від основи інфінітива недоконаного та доконаного
виду відповідно [2], які треба чітко розрізняти і правильно вживати:
1) дієприкметниками недоконаного виду треба позначати ознаки стану
об’єктів,
спричиненого
перебуванням
у
недоконаному
(тобто
незавершеному) процесі;
2) дієприкметниками доконаного виду треба позначати ознаки стану
суб’єктів, спричиненого перебуттям у доконаному (тобто завершеному)
процесі.
Ознаки стану суб’єктів, спричиненого:
Перебуванням у недоконаному
(тобто незавершеному)
процесі

Перебуттям у доконаному
(тобто завершеному) процесі

Змінюваний тиск

Змінний тиск

Виліковувана хвороба

Вилікувана хвороба

Коригований напрям

Скоригований напрям

Деформоване тіло

Здеформоване тіло

Митий rрунт

Вимитий rрунт

Отже, українська мова має ефективні засоби, щоб розрізняти дійові
властивості та ознаки учасників дії:
Вид дії

Дійові властивості

Газоперекачувальний
агрегат
Перехідна дія (дія (рос.газоперекачивающий
суб’єкта на об’єкт)
агрегат)
Виліковна хвороба
(рос. излечимая болезнь)
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Ознаки учасників
дії
Абонент, який викликає
(рос. вызывающий
абонент)
Вилікувана хвороба
(рос. излеченная болезнь)
Виліковувана хвороба
(рос. излечиваемая
болезнь)
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Неперехідна дія

Самозавантажний драйвер
(рос. самозагружающийся
драйвер)

Країна, яка (що)
розвивається
(рос. развивающаяся
страна)

Згідно з вимогами [6] слід уживати за призначенням спільнокореневі
віддієслівні прикметники та дієприкметники:
Віддієслівні
прикметники, що
означають призначення
чи здатність суб’єкта
виконувати перехідну
дію

Дієприкметники, що означають стан об’єкта,
спричинений спрямованою на нього

Недоконаною дією

Віддієслівні прикметники,
що означають
призначення чи здатність
об’єкта піддаватися
перехідній дії

Доконаною дією

Відтворювальний

Відтворюваний

Відтворений

Відтворний

Коригувальний

Коригований

Скоригований

Скориговний

Модифікувальний

Модифікований

Змодифікований

Змодифіковний

Напружувальний

Напружуваний

Напружений

Напружний

Оброблювальний

Оброблюваний

Оброблений

Обробний

Обслуговуваний

Обслужений

Обслуговний

Ремонтований

Відремонтований

Відремонтовний

Обслуговувальний
Ремонтувальний

Висновки
1. Усі наведені правила добре відомі, їх виведено з традицій української
народної мови [2]. Якщо народна мова через невелику потребу вживала деякі
з цих засобів рідко, (особливо це стосується слів, що описують процеси), то в
діловій та науково-технічній мові доцільно їх активно використовувати.
Згідно з [5, п. 5.1.1, 5.1.6], розробнткам НД, укладачам підручників,
навчальних посібників усіх рівнів, викладачам середньої і вищої школи треба
послуговуватися усталеною лексикою, наявною в академічних словниках,
застандартизованою науково-технічною термінологією, установленою
стандартами на терміни і визначення понять. Якщо потрібних слів (термінів)
немає, їх можна утворити за правилами українського словотворення, зокрема
наведеними в [6].
2. Зважаючи на те, що багато раніше розроблених чинних
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термінологічних стандартів не відповідали вимогам [6, додатки Г. і Д], у п.
7.4.9.2 цього стандарту визначено процедуру використання попередніх
термінологічних напрацювань, а саме, дозволено, за потреби, виправляти їх
граматично і стилістично, додавши, чи змінивши ознаки, що розкривають
зміст поняття. Зміни в такому разі не повинні порушувати змісту і обсягу
поняття.
3. Щоб перейти на природний для української мови стиль, розробникам
НД потрібно подолати психологічну залежність від сусідніх російської та
польської мов, які мають відшліфований за багато років офіційно-діловий та
науковий стилі. Ця залежність може бути як пряма (так, як у російській або
польській мові), так і обернена (щоб не було так, як у російській або
польській мові). Нормальним же, звичайно, має бути інший підхід: так, як це
є в самій українській мові, відповідає саме її духу [18].
4. Система правил українського офіційно-ділового та наукового стилю,
викладена в [5, 6] та реалізована розробниками комплексу основоположних
стандартів національної стандартизації, є дороговказом для всіх, хто пише
українською мовою НД, офіційно-ділові та наукові тексти. Адже від мови НД
усіх видів та рівнів прийняття багато залежить, чи фахова українська мова
буде вдосконалюватися і збагачуватися, чи, - як іноді, на жаль, трапляється, буде засмічуватися.
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In this paper we consider the norm official-business and scientific style of
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УДК 651.74

Ю.Ю. Мірошніченко, С.В. Аверіна

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ
У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ
Авторами було проведено дослідження у вигляді анонімного
письмового анкетування студентів за розробленими матеріалами. У ході
дослідження визначено фактичний рівень сформованості культури ділового
мовлення в майбутніх фахівців науково-технічної сфери.
Ключові слова: культура мовлення, ділова етика, професійна мова,
документ, мовна майстерність, мовна свідомість.
Сучасні умови існування суспільства вимагають від людини уміння
орієнтуватися у ситуаціях, що склалися, та визначати оптимальні шляхи
вирішення проблем. Успішність процесу соціалізації особистості
визначається усвідомленням суспільних цінностей та норм, власного
соціального статусу, виробленням навичок і умінь суспільної діяльності,
оволодіння мовою як системою засобів приймання, аналізу та передавання
інформації. Комунікативні бар’єри, порушення процесів передавання або
сприймання інформації можуть стати причиною зниження ефективності
діяльності особистості, зокрема, особистості професійної. Актуальним
постає питання формування професійного мовлення, як системи формул
спілкування, що використовуються в ситуаціях професійної комунікації і
полегшують процеси передавання, аналізу та сприймання інформації, які є
важливою складовою соціалізації особистості.
Культура мовлення, як складова загальної культури є одним із
найважливіших показників цивілізованості суспільства. Нині, коли
українська мова набула статусу державної і розширює сферу свого
функціонування, досконале володіння мовою стає важливим компонентом
професіограми фахівців різного профілю. Професіограма - повний опис
особливостей певної професії, що розкриває зміст професійної праці, а також
вимог, які вона ставить перед людиною. Адже повний вияв професійних
обдарувань індивіда відбувається саме засобами мовлення. У такий спосіб
особа може реалізувати себе в різних життєвих ролях, скорегувати хід
міжособистісного спілкування, що забезпечує ефективну взаємодію у
середовищі виробничого колективу. У зв'язку з цим особливої актуальності
набуває проблема виховання мовця, що усвідомлено творчо користується
мовою як засобом самотворення, самоствердження та самовираження.
На цей час існує велика кількість досліджень, в яких розглядаються
питання, пов’язані з формуванням культури мовлення загалом та культури
ділового мовлення зокрема, як складових соціально адаптованої особистості.
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Ці питання ґрунтовно досліджувалось в роботах таких науковців, як
Л.Барановська, В.Коломієць, О.Мартіна, Л.Тоцька, Е.Полатай, М.Пентилюк
тощо.
Більшість вчених наголошує на тому, що найгострішою в суспільстві
постає проблема індиферентного (тобто незацікавленого) ставлення молоді
до рідної мови, що значною мірою перешкоджає формуванню національно
свідомої, всебічно розвиненої особистості. Це стосується, перш за все,
студентської молоді, тому що саме в студентській спільноті виробилася своя
культура мовлення.
Щоб довести чи спростувати це твердження нами проведено відповідне
дослідження.
Експериментальною
базою
дослідження
обрано
інститут
радіоелектроніки та телекомунікації (ІРТ) та інститут комп’ютерних систем
(ІКС) Одеського національного політехнічного університету. Загалом в
експерименті брали участь 110 майбутніх інженерів.
Дослідження проводилося протягом двох місяців і проходило в кілька
етапів.
На першому етапі розроблено методику проведення експерименту. Поперше, було створено анкету, яка складалася з двох частин. Питання було
вибрано з декількох розділів дисципліни «Українська мова за професійним
спрямуванням» (УМПС), яка викладалась протягом 3 семестрів на технічних
спеціальностях ОНПУ. Питання формулювались таким чином, щоб
перевірити як теоретичні знання студентів з культури ділового мовлення, так
і практичні навички, пов`язані зі складанням певних документів.
На другому етапі проведено анкетування студентів за розробленими
матеріалами, у ході якого визначено фактичний рівень сформованості
культури ділового мовлення в майбутніх фахівців науково-технічної сфери.
На третьому проведено узагальнюючий аналіз
результатів
дослідження.
Передусім слід зауважити, що фактичний рівень сформованості
культури ділового мовлення в майбутніх інженерів було визначено за
наступними ознаками:
1. Правильність мовлення, яка передбачає: а) знання мовних норм
(вимови, лексичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних тощо); б)
досконале володіння літературними нормами на всіх рівнях мовної системи в
її усному і писемному різновидах.
2. Мовна майстерність, що забезпечується: а) обізнаністю із
синонімічним багатством літературної мови; б) наявністю навичок добору в
конкретній ситуації висловлювання найбільш точного, стилістично
доречного і виразного варіанту.
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3. Мовна свідомість, яка складається з наступних ознак: а) уважного
ставлення індивіда до мови взагалі; б) його прагнення до удосконалення
власного мовлення.
Отже загальний аналіз одержаних даних послугував для визначення
трьох рівнів сформованості культури ділового мовлення в майбутніх
інженерів.
Високим ми вважали рівень мовців, які дали правильну відповідь на
65% - 100% питань анкети.
Середній рівень сформованості культури ділового мовлення визначався
33% - 65% правильних відповідей.
Низький рівень – 0% -33% правильних відповідей.
Отже було опрацьовано 110 анкет студентів 1- 4 курсів ІРТ та ІКС
При підбитті підсумків отримані результати було представлено у
вигляді наступних діаграм, з яких випливає наступне:
на першому курс високий рівень мають 21% студентів,середній – 21%
студентів,
низький рівень - 58% студентів.

а другому курсі високий рівень мають 38% студентів, середній – 35%
студентів, низький – 27% студентів.
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На третьому курсі: високий рівень мають 39% студентів,середній –
31% студентів,низький – 30% студентів.

На четвертому курсі високий рівень мають 22% студентів, середній –
45% студентів, низький – 33% студентів.

Проаналізувавши результати дослідження можемо зробити наступні
висновки:
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- на першому курсі більшість студентів мають низький рівень знань, що
пов`язано з відсутністю базових знань з дисципліни УМПС, яка на цей час
ще не вивчається;
- на другому курсі спостерігається підвищення рівня знань;
- на третьому курсі тенденція підвищення рівня знань зберігається;
- на четвертому спостерігається певне зменшення якості результатів.
Підбиваючи підсумки слід зазначити, що найоптимальніше рішення
даної проблеми – це усвідомлення майбутніми інженерами існуючої
проблеми, по-перше. По-друге, необхідність систематично і самостійно
працювати над удосконаленням власного мовлення, ознайомлюватися з
різними засобами вербального і невербального впливу на партнера,
удосконалювати практичні мовленнєві уміння і навички. По-третє, можливо,
слід звернутися до Міністерства освіти та науки України з наступною
пропозицією: або продовжити курс УМПС, або внести до освітньої програми
такий предмет, який би дозволив підвищити якість професійного ділового
мовлення і культури мовлення взагалі.
Авторами было проведено исследование в виде анонимного
письменного анкетирования студентов по разработанным материалам. В
ходе исследования определен фактический уровень сформированности
культуры деловой речи у будущих специалистов научно-технической сферы.
Ключевые слова: культура речи, деловая этика, профессиональная
речь, документ, языковое мастерство, языковое сознание.
The authors of the study was conducted as an anonymous written survey of
students in developed materials. The study determined the actual level of
formation of cultural business communication professionals in future scientific
and technical fields.
Keywords: speech culture, business ethics, professional language, document,
language skills, language awareness.
УДК 378.147:811.161.1

Л.В. Печкурова, Р.И. Ус

МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ
НА УРОВНЕ РЕАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
СТУДЕНТОВ III – IV КУРСОВ
В статье рассмотрены вопросы применения инновационных
технологий в процессе обучения РКИ. Акцентируется внимание на
целесообразности применения интерактивных методик обучения, что
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позволяет сделать учебный процесс более эффективным, обогащает
активный лексический запас студентов и формирует необходимые
коммуникативные навыки и умения.
Ключевые слова: инновационные технологии,
методики, информационно-образовательные ресурсы

интерактивные

Методическая наука РКИ ХХI столетия развивается в русле
использования в учебном процессе современных инновационных технологий
обучения. Благодаря сети Интернет можно получить доступ к электронным
текстам миллионов опубликованных книг, обменяться мнениями с тысячами
людей во всём мире по самым различным темам. Это позволяет
познакомиться с мировыми культурными, образовательными ценностями,
которые уже накопились в сетях Интернета.
В современном мире происходит процесс интеграции, и знание любого
иностранного языка является мостиком к новым технологиям, к научному и
социокультурному сотрудничеству. Русский язык продолжает оставаться
одним из популярных иностранных языков, которым хотят овладеть будущие
квалифицированные специалисты из разных стран мира.
Сегодня перед нашими вузами стоит задача подготовить будущих
иностранных специалистов более высокого профессионального уровня,
способных квалифицированно решать современные задачи и вопросы. Ведь
в условиях развивающихся и крепнущих международных отношений и
сотрудничества в области науки и техники любой серьёзный специалист
должен следить за достижениями науки не только на страницах
отечественных профессиональных книг и журналов. Умение общаться с
иностранными коллегами на международных конференциях, вести
дискуссию и деловую переписку на русском языке становиться
необходимостью. Поэтому задача подготовки высококвалифицированных
специалистов включает в себя формирование у них потребности и умения
самостоятельно мыслить, постоянно совершенствовать знания по своей
специальности и на занятиях по русскому языку.
В связи с этим вопрос о необходимости использования и применения
инновационных технологий в обучении иностранных студентов русскому
языку не вызывает сомнений. И даже при наличии необходимых учебных
материалов и пособий всё большее внимание уделяется использованию
Интернет-ресурсов и игровых технологий при обучении РКИ.
На кафедре украинского и русского языков Института подготовки
иностранных граждан ОНПУ создано и уже несколько лет используется в
учебном процессе учебно-методическое пособие по речевой практике для
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иностранных студентов III-IV курсов нефилологических специальностей
(социально-культурный аспект). Авторы: Курова Г.И., Печкурова Л.В., Ус
Р.И.. Используя данное пособие, возможным становится проведение таких
типов занятий, как занятие–ролевая игра, занятие–дискуссия, занятие-защита
курсового проекта и т.д. Интерактивные методики дают возможность более
эффективной организации взаимодействия преподавателей и студентов.
Такие формы работы учат студентов сосредоточиться, обогащают активный
лексический запас и формируют коммуникативные навыки и умения.
Студенты инсценируют собеседование при приёме на работу, делают
сообщения об интересных новостях с собственными комментариями и
обмениваются своими мыслями.
К примеру, тема ”Квалифицированный специалист - человек с большим
будущим” предполагает проведение ролевой игры “Конкурс на замещение
вакантной должности менеджера в престижную фирму”. Студентруководитель фирмы составляет вопросы для проведения собеседования с
претендентами на вакансию. А студенты, играющие роли претендентов,
готовят резюме; выполняют тестовые задания, характеризующие уровень их
IQ; готовятся к собеседованию.
Таким образом, основной задачей данной ролевой игры является
формирование у студентов заинтересованности как можно правильнее,
оригинальнее выполнить все задания, доказав тем самым свою конкурентноспособность на рынке труда.
Положительный
эффект
использования
игровых
технологий
заключается и в том, что цель игры согласуется с практическими
потребностями студентов. Общим правилом для всех игр является
включение в них реальных практических ситуаций. Преимущество ролевой
игры в том, что она помогает студентам раскрыть свои чувства и мысли,
понять чувства и мотивацию других людей, проявить разные типы
поведения. Игровые задания предусматривают ситуации, характерные для
жизни студентов и учат общению в конкретной ситуации.
Примером такого вида игры может быть тема ”Актуальные проблемы
молодёжи”. Задача студентов состоит в том, чтобы раскрыть суть проблем
современной молодёжи. Для наглядности на доске представлена таблица, с
помощью которой можно провести обсуждение причин возникновения этих
проблем.
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Таблица 1
Проблемы молодежи

Для данного обсуждения составляется сценарий, в котором описывается
каждая конкретная ситуация.
Цель данной ситуативно-ролевой игры – научить студентов
анализировать ситуацию; создать у них представление о том, как действовать
в определённых условиях и при определенных обстоятельствах;
активизировать практические навыки разговорной речи.
Применяя игровые технологии на занятиях по РКИ, мы убеждаемся в
их целесообразности, т.к. они соответствуют задачам обучения. Это
позволяет сделать учебный процесс более эффективным, повышает интерес
студентов к изучаемому предмету, помогает естественному использованию
языка как средства общения.
При использовании в учебном процессе нашего пособия по речевой
практике также важным и целесообразным представляется применение
Интернета, его информационно-образовательных ресурсов. Работа с
материалами информационных сайтов помогает студентам подготовиться не
только к аудиторной, но и внеаудиторной работе: при подготовке к
практическим занятиям и интерактивным играм; проведении вечеров
дружбы и мероприятий, посвящённых праздникам; при подготовке тем
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страноведческого характера: ”Система образования в Украине и в вашей
стране”, ”Национальные и культурные традиции народов мира”,
”Достижения современной науки”. Уже на занятиях в аудитории, знакомясь с
названиями данных тем, студенты высказывают мнение, что может в них
содержаться. В дальнейшем, пользуясь материалами Интернет-сайтов
самостоятельно или под руководством преподавателя на занятии, они смогут
подготовиться к дискуссии на заданную тему.
Например, при изучении программной темы «Национальные и
культурные
традиции
народов
мира»,
студентам
предлагается
самостоятельно подготовить монологическое высказывание об истории,
традициях, обычаях своей страны, используя материалы Интернета. А в
дальнейшем написать реферат-эссе на заданную тему. При работе над
текстом «Праздники», полезной для студентов будет составление таблицы с
информацией
о
праздничных
датах
Украины
и
родины
обучающихся.Примерный календарь знаменательных дат Украины
представлен в таблице 2.
Таблица 2

Изучая тему «Система образования в Украине и в вашей стране»,
иностранные студенты получают обширную информацию об истории
становления Одесского национального политехнического университета, его
традициях и выдающихся учёных, работавших в ОНПУ в разные годы.
На занятиях обсуждаются особенности высшего образования Украины,
соединяющего национальные традиции с требованиями Болонской системы
образования.
В конце изучения данной темы предлагается самостоятельно
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подготовить доклад о системе образования и об одном из известных
университетов у себя на родине. При подготовке этого задания студенты
пользуются уже знакомыми информационно-образовательными ресурсами
Интернета.
Таким образом, успешность процесса обучения РКИ зависит от
эффективного
применения
инновационных
технологий,
которые
способствуют естественному использованию языка как средства общения,
вызывают интерес иностранных студентов к изучаемому предмету и делают
процесс обучения творческим и успешным. Интерактивные методики
позволяют задействовать не только сознательность, но и чувства, эмоции
обучающихся. Они помогают развитию профессиональных способностей
при подготовке высококвалифицированных будущих специалистов.
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У статті розглянуті питання застосування інноваційних технологій у
процесі навчання РЯІ. Акцентується увага на доцільності застосування
інтерактивних методик навчання, що дозволяє зробити навчальний процес
більш ефективним, збагачує активний лексичний запас студентів і формує
необхідні комунікативні навички та вміння.
Ключові слова: інноваційні технології, інтерактивні методики,
інформаційно-освітні ресурси.
The article discusses the use of innovative technologies in the learning
process Russian as a Foreign Language. Focuses on the feasibility of using
interactive teaching methods than can make the learning process more efficient,
enriches students’ active vocabulary and generates the necessary communication
skills.
Keywords: innovative technologies, interactive techniques, informationeducational resources.
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УДК 378.147:811.161.1

Л.Н. Пронина, Л.Д. Мишакова

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОВНЕ РЕАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ ПРОДВИНУТОГО ЭТАПА
Рассматриваются вопросы формирования навыков говорения на уровне
реальной коммуникации иностранных студентов продвинутого этапа на
материалах учебно-методических пособий по научному стилю речи.
Ключевые слова:, коммуникативная компетенция, профессиональная
коммуникативная деятельность, язык специальности, языковые и речевые
упражнения.
Основной целью обучения русскому языку как иностранному в
техническом вузе является формирование коммуникативной компетенции на
материале научного стиля речи. Такое обучение предусматривает прежде
всего достижение уровня речевой и языковой компетенций, который
необходим для получения научно-технических знаний в рамках избранной
специальности.
Профессиональная
коммуникативная
деятельность
студентов
обеспечивается формированием речевых умений и языковых знаний. На
основных курсах студенту-иностранцу предстоит слушать лекции, выступать
на семинарах, писать и защищать рефераты, курсовые и дипломные работы
на русском языке. В связи с этим в системе обучения языку специальности в
неязыковых вузах особую роль приобретает учебный текст как единица
обучения коммуникативной деятельности.
Условием овладения студентами способностью общаться в учебнопрофессиональной сфере деятельности является взаимосвязанное обучение
чтению и говорению на материале аутентичных текстов по специальности. В
процессе обучения говорению должны быть решены определенные
коммуникативные задачи. В нашем случае это репродуцирование и
продуцирование высказываний, связанных с изучаемой специальностью.
Следовательно,
необходимо
сформировать
навыки
и
умения,
обеспечивающие возможность реализации такого высказывания. Обучение
чтению также предполагает решение комплекса взаимосвязанных задач: от
поиска нужной информации, написания конспектов и рефератов до
выступления с сообщением. Как видим, цели и задачи при обучении чтению
и говорению в определенный момент совпадают, что еще раз доказывает
правильность использования текстов в обучении говорению.
Основываясь на взаимосвязанном обучении чтению и говорению,
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отметим следующие функции текста. Во-первых, письменные тексты
являются одним из основных источников информации и языкового
материала. Во-вторых, в правильно подобранных текстах идет повторение
языкового материала, что способствует его запоминанию.
В-третьих, чтение помогает более правильно понять значение тех или
иных слов и языковых явлений, а это является предпосылкой их правильного
употребления в устной речи.
При подборке текстов большое внимание уделяется внутреннему
построению текста, которое зависит от способа изложения: описание,
повествование, рассуждение, полемика. На первых курсах студенты
знакомятся с описательными и повествовательными текстами. Позднее
вводятся тексты-рассуждения с элементами полемики.
Практика показывает, что одной из трудностей на продвинутом этапе
обучения является продуцирование сообщения. В связи с этим важной
задачей в обучении русскому языку как иностранному является такая
организация учебного материала, которая строится на основе неразрывного
единства тренировки и творчества. Это возможно путём правильного
подбора соответствующих упражнений.
Вопрос о классификации упражнений и об их обучающем эффекте до
сих пор остается спорным. На занятиях по развитию навыков устной речи
целесообразно постепенное усложнение заданий для достижения
автоматизма речевой деятельности, при котором сознание направлено не на
то, как правильно сказать, а на содержание речи. Пересказу текста,
дискуссии, обсуждению должны предшествовать языковые (лексические,
лексико-грамматические, грамматические) и речевые (условно-речевые и
коммуникативные) упражнения.
Коммуникативная направленность обучения предполагает, что на
занятиях по русскому языку как иностранному студенты овладевают
научным стилем речи на лексическом, морфологическом и синтаксическом
уровнях. Студенты должны овладеть общенаучной лексикой, знать термины
и выражения, связанные с этими терминами. Большую роль играют
контактообразующие и речеобразующие формулы. К первым относятся
формулы согласия, несогласия, выражения собственного мнения, оценки и
др. (например: следует отметить…; я полностью согласен…; я не могу
согласиться …; на мой взгляд, это неверно…). Речеобразующие формулы
соединяют отдельные части высказывания в единое целое, передают
отношение говорящего к предмету обсуждения (например: в заключение,
таким образом, другими словами, соответственно, следует отметить, как
известно….).
Вместе с лексикой грамматический материал составляет важную часть
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системы заданий. Методический анализ позволяет выделить в отобранном
комплексе типовой грамматический материал, который характерен для
научного стиля речи. Студенты изучают грамматические единицы не как
изолированные, а учатся составлять высказывание, что отвечает требованиям
коммуникативной лингвистики.
Упражнения носят коммуникативный характер. Выполняя языковые
упражнения, студенты приобретают навык структурирования на основе
опоры, оперирования данным речевым материалом в различных лексических
вариантах; навык продуцирования нового предложения на основе заданного.
Студенты учатся составлять более сложные синтаксические единицы из
простых, самостоятельно строят высказывания с опорой на предложенный
материал. Например:
а) вопросно-ответные упражнения без изменений;
б) замените причастные обороты придаточным предложением со
словом который;
в) замените активную конструкцию на пассивную;
г) замените придаточное предложение на причастный или
деепричастный оборот;
д) соедините предложения при помощи формул согласия (несогласия,
выражения собственного мнения, оценки…).
Выполнив языковые упражнения, студенты переходят к речевым. Мы
предлагаем выполнять упражнения на основе монологического текста.
Упражнения направлены на смысловую переработку информации. Например:
а) сформулируйте основную мысль текста;
б) выделите в тексте микротемы и назовите наиболее информативные
суждения по каждой из них;
в) перечислите факты, изложенные в тексте в логической
последовательности;
г) восстановите текст (по плану, по предъявленным тезисам) в устной
форме;
д) дайте определения понятиям;
е) согласитесь или возразите собеседнику и обоснуйте своё суждение;
ж) сравните разные точки зрения на какое-либо явление;
з) замените данные средства связи известными, не меняя смысла
высказывания;
и) сделайте выводы к данному тексту, используя предложенную схему и
лексику;
к) составьте научный текст по опорным словам (схемам, ключевым
предложениям, таблицам, графикам, рисункам с элементами сравнения и
оценки);
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л) перескажите текст, аргументируйте прочитанную информацию;
м) составьте тезисный план.
Тезирование как вид аналитико-синтетической обработки текстовой
информации в краткие выводы развивает логическое мышление студентов,
т.к. они учатся самостоятельно делать выводы, кратко и четко выражать суть
прочитанного.
При разработке тех или иных типов заданий мы исходим из положения
о том, что система упражнений должна строиться в порядке нарастания
трудностей, опираясь на основные виды знаний, умений и навыков,
которыми должны овладеть студенты.
Логически
продуманная
системная
типология
упражнений,
способствует активной коммуникативной деятельности иностранных
студентов и формированию у них потребности говорить на русском языке.
Розглядаються питання формування навичок мовленнєвої діяльності на
рівні реальної комунікації іноземних студентів просунутого етапу на
матеріалах навчально-методичних посібників з наукового стилю мовлення.
Ключові
слова:,
комунікативна
компетенція,
професійна
комунікативна діяльність, мова спеціальності, мовні та мовленнєві вправи.
This article studies the problems of developing oral competency of foreign
students of up-intermediate on materials education methodical books for scientific
style of speech.
Keywords: communicative competence, professional communicative activity,
language of specialty, language and speech exercises.
УДК 378.22.016:(57+51):37.091.26:004.032

А.Ю. Рябуха

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ
МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ДО ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Наведено
основні
результати
експериментальної
перевірки
впровадження моделі підготовки майбутніх учителів природничоматематичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій.
Ключові слова: мультимедійні технології, застосування мультимедійних
технологій, підготовка майбутніх учителів, майбутні вчителі природничоматематичних дисциплін, модель, педагогічний експеримент.
Постановка проблеми. Перед системою професійної педагогічної
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освіти стоїть завдання підготовки фахівців, здатних не лише володіти
дисциплінами природничо-математичного циклу та методикою їх
викладання, мати глибокі психолого-педагогічні та предметні знання, а й
таких, які здатні володіти сучасними технологіями навчання та орієнтуватися
у їх розмаїтті, готувати учнів до неперервного оволодіння прогресивними
технологіями навчання, вирішення творчих і дослідницьких завдань,
розв’язання складних професійно-педагогічних проблем, навчання і
виховання з урахуванням досягнень вітчизняного й зарубіжного досвіду.
Особливого значення набуває процес підготовки майбутніх учителів
природничо-математичних дисциплін, що відповідає реальним потребам
сучасної школи. Одним із основних завдань педагогічної науки є розробка
теоретичних, методологічних основ інноваційних процесів, раціональних
зв’язків теорії та практики, взаємопроникнення дослідницької та практичної
діяльності. Педагогічне дослідження дозволяє перетворювати та
вдосконалювати освітній процес і виконує функції педагогічного
прогнозування, а саме спеціально організованого комплексного наукового
дослідження, спрямованого на оптимізацію змісту, методів, засобів та
організаційних форм педагогічної діяльності на різних ступенях освіти.
Дослідження інноваційних технологій, а саме мультимедійних технологій,
дає змогу вдосконалити навчальний процес у вищій школі та озброїти
майбутніх фахівців ефективними технологіями навчання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед українських та
зарубіжних
дослідників,
хто
торкається
питання
застосування
мультимедійних технологій (ММТ) при навчанні, слід виокремити таких:
В.Ю. Биков,
Н.В. Морзе,
Ю.О. Жук,
М.І. Жалдак,
Р.С. Гуревич,
В.Ф. Шолохович, В.Г. Афанас’єв, Ю.М. Батурін, Д. Белл, Н. Вінер,
Л.М. Землянова, М.М. Мазур, Г. Кравцов, Л. Кравцова, Г. Кедрович,
С. Львович, Д. Мюрей, К. Чапель, А. Урсул, Р. Бріен, П. Росс, А. Девід.
Незважаючи на значну кількість досліджень з проблеми застосування ММТ,
питання підготовки учителів природничо-математичних дисциплін до
застосування даних технологій, на жаль, є недостатньо висвітленим.
Розроблена нами модель підготовки майбутніх учителів природничоматематичних дисциплін до застосування ММТ має на меті заповнення цієї
прогалини.
Метою нашої статті є висвітлення та аналіз результатів
експериментальної перевірки впровадження моделі підготовки майбутніх
учителів
природничо-математичних
дисциплін
до
застосування
мультимедійних технологій.
Виклад основного матеріалу. Щоб вдосконалити педагогічну теорію
та практику, педагогіка повинна використовувати все багатство людської
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культури, досягнення суспільного розвитку, соціального досвіду в цілому,
відображення цього досвіду в науковому пізнанні. У педагогічних
дослідженнях важливо передбачити, як буде вести себе педагогічна система,
та показати, як цю систему можна перетворити і поліпшити. З цією метою
нами була розроблена модель підготовки мабйтніх учителів природничоматематичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій.
Запропонована модель включає в себе упорядковану сукупність завдань,
принципів, педагогічних умов, компонентів, критеріїв, показників та рівнів
необхідних для підготовки майбутніх учителів природничо-математичних
дисциплін до застосування мультимедійних технологій у професійній
діяльності.
Для перевірки ефективності запропонованої моделі підготовки
майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування
мультимедійних технологій нами було проведено педагогічний експеримент,
який розглядається як провідний метод дослідження, що дозволяє отримати
найбільш вірогідні факти, котрі об’єктивно характеризують можливості
вдосконалення підготовки майбутніх учителів природничо-математичних
дисциплін до застосування мультимедійних технологій у професійній
діяльності. Техніка проведення педагогічного експерименту передбачала
наявність у ньому трьох самостійних етапів: констатувального,
формувального, контрольного.
Основною базою проведення педагогічного експерименту були
Полтавський національний педагогічний університеімені В.Г. Короленка,
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка та Донбаський
державний педагогічний університет. У навчальний процес цих ВПНЗ було
впроваджено матеріали дослідження, його основні положення, висновки та
результати. Педагогічний експеримент проводився в три етапи професійної
підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін
протягом 2009-2013 років. У дослідженні брали участь студенти та
викладачі. Загалом різними видами експериментальної діяльності було
охоплено 416 студентів та 147 викладачів.
У процесі проведення педагогічного експерименту нами було враховано
загальні принципи організації експериментальної роботи, а саме:
експериментальне дослідження повинне опиратися на методологічно
обґрунтовану гіпотезу; обов’язковою є нейтралізація незалежних змінних,
щоб вони не впливали на залежні змінні; експеримент повинен будуватися на
об’єктивній основі; колективний характер роботи дозволяє глибоко
дослідити умови, фактори, що зумовлюють педагогічні явища [4].
На базі проведеного теоретичного дослідження було висунуто гіпотезу
про те, що готовності майбутніх учителі природничо-математичних
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дисциплін до застосування ММТ можна досягти при умові проведення
систематичної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних
дисциплін до застосування ММТ протягом опанування фахових та
педагогічних дисциплін згідно програм, навчальних планів і сучасних вимог,
а також за умови реалізації моделі підготовки майбутніх учителів
природничо-математичних дисциплін до застосування ММТ.
Метою нашого педагогічного експерименту стала перевірка даної
гіпотези. Мета експериментальної роботи полягала в перевірці педагогічної
ефективності функціонування запропонованої моделі підготовки майбутніх
учителів природничо-математичних дисциплін до застосування ММТ за її
компонентами. Для реалізації мети нашого експериментального дослідження
передбачено виконання таких завдань: конкретизація завдань експерименту;
проведення експерименту; аналіз результатів експерименту та їх
інтерпретація; формулювання відповідних висновків щодо реалізації моделі
підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до
застосування ММТ.
На першому констатувальному етапі педагогічного експерименту
визначалися контрольні та експериментальні групи на основі вивчення рівня
готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до
застосування ММТ.
Для реалізації педагогічного експерименту, перш за все, ми розподілили
навчальні групи на експериментальну і контрольну. Для цього ми
використали власну авторську діагностичну роботу „Рівень готовності” для
студентів природничо-математичних дисциплін, метою якої є встановлення
рівня готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до
застосування ММТ. Згідно з цією діагностичною роботою студент має
виконати чотири практичних завдання. Для обробки даних було визначено
три рівні: низький, середній, високий. Так, експериментальними групами
стали групи М-32, М-33, Ф-31, П-32 Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка, 3 Біологія та 3 Географія
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 3–2
Донбаського державного педагогічного університету у складі 205 студентів.
Відповідно контрольними групами стали М-31, П-31, П-33, П-34
Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені В.Г. Короленка, 3 Хімія та 3 Екологія Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка, 3–1 та 3–3 Донбаського державного
педагогічного університету у складі 211 студентів.
Підготовка до застосування ММТ в експериментальній групі (205
студентів) реалізовувалася за допомогою наскрізного застосування ММТ в
усіх формах професійної підготовки майбутніх учителів природничо419
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математичних дисциплін, що передбачає використання електронних
навчальних програм, презентацій, підручників і словників за допомогою
мультимедійних проекторів та екранів, комп’ютерів, фотоапаратів, відео-,
кіно, вебкамер, аудіо- і відеомагнітофонів, що використовуються у
навчальному процесі у експериментальній групі.
В навчальному процесі контрольної групи (211 студентів)
використовувалися апаратні засоби без застосування ММТ, що характерні
для процесу підготовки майбутніх учителів природничо-математичних
дисциплін до застосування ММТ.
На констатувальному етапі, для визначення рівня готовності майбутніх
учителів природничо-математичних дисциплін до застосування ММТ було
використано свою авторську анкету: „Методика для визначення рівня
готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до
застосування ММТ у процесі професійної діяльності”, яка складалася із
трьох блоків тестових завдань, які відповідають виділеним критеріям та
рівням готовності.
Після застосування означеної методики в експериментальній та
контрольній групах були отримані результати, проведеного нами
дослідження рівня готовності майбутніх учителів природничо-математичних
дисциплін до застосування ММТ на констатувальному етапі, які
представлено у таблиці 1.
Таблиця 1
Розподіл студентів за рівнями готовності майбутнього вчителя
природничо-математичних дисциплін до застосування ММТ (у %)
на констатувальному етапі
Рівні

Групи
Експериментальна
група

Контрольна група

Високий

4,4

2,9

Середній

33,8

32,4

Низький

61,8

64,7

Аналізуючи отримані результати з таблиці 1, зазначимо, що в
експериментальній та контрольній групах показники рівнів готовності
майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування
ММТ виявились досить близькими за значенням та знаходились майже на
одному рівні. Низький рівень готовності майбутнього вчителя природничо420
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математичних дисциплін до застосування ММТ, за результатами
констатувального етапу експерименту, було виявлено у 64,7% контрольної та
61,8% експериментальної групи. Середній рівень готовності майбутнього
вчителя природничо-математичних дисциплін до застосування ММТ був
характерним для 32,4% студентів контрольної та 33,8% студентів
експериментальної групи. Відповідно, у 2,9% контрольної та 4,4%
експериментальних груп було виявлено високий рівень готовності
майбутнього вчителя природничо-математичних дисциплін до застосування
ММТ. У студентів п’ятих курсів обох груп домінував низький рівень
готовності до застосування ММТ. Студенти експериментальної та
контрольної груп на початку експериментальної роботи приблизно однаково
оцінюють власну готовність до застосування ММТ. Співвідношення
відсоткової частини студентів, що брали участь в експерименті, дає підставу
для висновку, що, як в експериментальній, так і в контрольній групах на
початку експериментальної роботи не сформована готовність до
застосування ММТ.
Отже, зіставлення даних анкетування, опитувань, бесід і спостережень,
на констатувальному етапі ми можемо стверджувати, що студенти майже не
використовують ММТ у своїй навчальній діяльності; не володіють
навичками застосування ММТ; не беруть участі у створенні ММТ та
навчально-виховного процесу з використанням ММТ. Але встановлено, що
майбутні учителі природничо-математичних дисциплін прагнуть поглибити
свої знання з профільних предметів за допомогою ММТ та використовувати
їх у своїй професійній діяльності. Результати діагностики показали
здебільшого низький рівень готовності студентів ВПНЗ до застосування
ММТ згідно з показниками визначених нами критеріїв. Це дає змогу зробити
нам висновок про потребу та доцільність уведення в професійну підготовку
майбутніх педагогів розробленої нами моделі.
На другому формувальному етапі експериментальної роботи здійснено
досліджено-експериментальну перевірку ефективності розробленої моделі в
процесі професійної підготовки студентів ВПНЗ. З метою підтвердження,
уточнення і доповнення висунутої гіпотези нами було проведено
формувальний експеримент, етапи якого розроблені відповідно до
запропонованої моделі. У формувальному експерименті брали участь 117
студентів фізико-математичного та природничого факультетів Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, 58 студентів
факультету природничих наук Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка, 30 студентів фізико-математичного факультету
Донбаського державного педагогічного університету (усього 205 студентів).
Навчання студентів в експериментальній групі відрізняється від
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навчання в контрольній групі. В контрольній групі навчання реалізовувалося
відповідно до змісту навчальних програм та планів, що дало нам змогу
вивчити стан традиційної підготовки майбутніх учителів природничоматематичних дисциплін у ВНЗ до застосування ММТ.
В експериментальній групі навчання було спрямовано на формування
готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до
застосування ММТ і побудовано на основі розробленої моделі підготовки
майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування
ММТ у професійній діяльності. Ця модель реалізовувалася протягом трьох
взаємопов’язаних
етапів:
організаційно-підготовчого,
інформаційнодіяльнісного та творчого [5, 129].
Організаційно-підготовчий етап (2009-2010 рр.) здійснювався
відповідно до традиційних планів та програм навчання студентів, але з
використанням презентацій навчального призначення, електронних
енциклопедій, навчальних програм тощо та відповідно до спрямованості
професійно-педагогічних та природничо-математичних дисциплін на
формування готовності майбутніх учителів природничо-математичних
дисциплін до застосування ММТ.
Значне місце у формуванні готовності майбутніх учителів природничоматематичних дисциплін до застосування ММТ набувають такі дисципліни:
„Інформатика”, „Програмування та інформатика”, „Основи педагогічної
майстерності”, „Педагогічні технології”, „Педагогіка”, „Основи інформатики
та обчислювальної техніки”, „Нові інформаційні технології”, „Новітні
інформаційні технології і технічні засоби навчання”, „Використання
обчислювальної техніки”. До професійно-педагогічних дисциплін підготовки
майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін віднесені: „Основи
педагогічної майстерності”, „Педагогічні технології”, „Педагогіка”, вивчення
яких сприяє опануванню теорією навчання, виховання і розвитку. На
практичних заняттях з цих дисциплін студенти набувають певних
професійно-педагогічних умінь.
У ході експериментальної роботи розширимо зміст курсів професійнопедагогічних та природничо-математичних дисциплін підготовки майбутніх
учителів природничо-математичних дисциплін новими поняттями, що
сприятимуть формуванню готовності майбутніх учителів природничоматематичних дисциплін до застосування ММТ. У зміст цих курсів увійдуть
такі поняття, як мультимедіа, мультимедійні технології, мультимедійні
засоби навчання, презентації навчального призначення, електронні
підручники,
анімація,
відеоролики,
мультимедійний
урок.
До
експериментальної роботи у курси цих дисциплін було додано лекції,
семінарські, практичні та лабораторні заняття з тем, що сприяють
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ознайомленню з ММТ.
Крім того, існує необхідність не тільки в розширенні досліджуваного
матеріалу з дисциплін новими знаннями про ММТ, а й у впровадженні
викладачами ВПНЗ мультимедійних занять з представлених курсів із
застосуванням різних ММТ; спрямуванням процесу викладання дисциплін
циклу професійно-педагогічної та природничо-математичної підготовки на
застосування різних видів ММТ. Отримання інформації з допомогою ММТ є
нетрадиційним способом її подачі користувачу для сприймання та
усвідомлення. Використовуючи ММТ користувач, як правило, має справу з
інформацією, яка отримується при безпосередньому спостереженні,
оперуванні реальними явищами і процесами.
Інформаційно-діяльнісний етап (2010-2011 рр.) передбачав формування
у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін базових знань,
умінь та навичок про ММТ та особливості їх застосування у навчальновиховному процесі, для чого, ми пропонуємо студентам ІV-го курсу
авторський спецкурс „Застосування мультимедійних технологій у підготовці
майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін” (22 год), в якій
подано матеріал за курсом, укладені самостійні роботи з творчими
завданнями,
завданнями
дослідницького
характеру,
завданнями
моделюючого, проектувального характеру; проблемні завдання, рефлексивні
завдання; наведене схематичне зображення ММТ. За програмою цього
спецкурсу викладачі разом зі студентами опановують такі теми: „Основи
мультимедійних технологій”, „Навчальні програмні засоби мультимедіа, їх
класифікація та особливості застосування”, „Створення презентацій
навчального
призначення”,
„Створення
електронних
посібників”,
„Створення Web-сторінок”, „Створення комп’ютерних тестів”, „Технологія
створення уроку із застосуванням мультимедійних технологій, його
особливості”.
Знання з спецкурсу допомагають узагальнити теоретичні знання з
методики викладання природничо-математичних дисциплін і підняти їх на
новий рівень – зробити їх складовою частиною підготовки майбутнього
вчителя. Спецкурс для студентів майбутніх вчителів природничоматематичних дисциплін – це своєрідна апробація теоретичних знань,
отриманих студентами з методики викладання природничо-математичних
дисциплін.
Творчий етап (2011-2013 рр.) реалізовувався на основі самостійної
роботи студентів для систематизації набутих знань, умінь та навичок
застосування ММТ у власній професійній діяльності. Цьому сприяє введення
в навчальний процес ВПНЗ педагогічна практика студентів. З метою
удосконалення цілей, завдань, змісту педагогічної практики та посприяла б
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формуванню готовності майбутніх учителів природничо-математичних
дисциплін до застосування ММТ, програму педагогічної практики студентів
природничо-математичних спеціальностей ми збагатили експериментальним
додатком.
Програма включає в собі завдання, виконання яких сприяє
усвідомленню студентами важливості застосування ММТ в навчальновиховному процесі, усвідомленню необхідності опанування різними видами
ММТ, постійного професійного розвитку та вдосконалення, написанню
студентами конспектів занять з різних предметів природничо-математичного
спрямування із застосуванням ММТ та їх проведення, наявності знань, умінь
і навичок проведення занять із застосуванням ММТ, реалізації творчої та
дослідницької діяльність майбутніх учителів природничо-математичних
дисциплін.
Під час студентської педагогічної практики на V курсі вчителями
природничо-математичних дисциплін, методистами, груповими керівниками
з педагогічної практики оцінювався рівень сформованості готовності
майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування
ММТ. Члени контрольної групи виконували завдання за традиційною
програмою педагогічної практики. Студенти експериментальної групи
виконували завдання за експериментальним додатком до програми
педагогічної практики.
Під час студентської педагогічної практики на V курсі у ВПНЗ студенти
експериментальної групи виконували завдання за експериментальним
додатком до програми педагогічної практики. Мета експериментального
додатку до програми педагогічної практики на V курсі була розширена з
акцентом на формуванні готовності майбутніх учителів природничоматематичних дисциплін до застосування ММТ:
На третьому контрольному етапі педагогічного експерименту
здійснювалося уточнення та перевірка об’єктивності результатів
формувального етапу експерименту, теоретичне осмислення даних, які було
отримано у процесі експериментальної роботи, їх результатів. Метою
контрольного етапу педагогічного експерименту є перевірка ефективності
моделі підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін
до застосування ММТ.
Для визначення динаміки рівнів готовності майбутніх учителів
природничо-математичних дисциплін до застосування ММТ було проведено
два зрізи – перший – на констатувальному етапі педагогічного експерименту,
другий – контрольному етапі експерименту. Вони здійснювалися як в
експериментальній, так і в контрольній групах за допомогою однакових
методів.
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Так, для визначення рівня готовності майбутніх учителів природничоматематичних дисциплін до застосування ММТ було проведено анкетування
за авторською „Методикою для визначення рівня готовності майбутніх
учителів природничо-математичних дисциплін до застосування ММТ у
процесі професійної діяльності”. Дана методика дозволила визначити рівні
готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до
застосування ММТ. Робота з анкетою складалася з того, що студент мав
уважно вивчити питання анкети і дати на них позитивні або негативні
відповіді. Результати проведеного анкетування представлено у таблиці 2.
Таблиця 2
Зміни рівня готовності до застосування ММТ студентів
експериментальної та контрольної груп
до та після проведення експерименту (у %)
Рівні готовності

Констатувальний етап

Контрольний етап

КГ

КГ

ЕГ

ЕГ

Ст.

%

Ст.

%

Ст.

%

Ст.

%

Високий

6

2,9

9

4,4

9

4,3

47

22,9

Середній

68

32,4

71

33,8

64

31,4

111

54,3

Низький

137

64,7

131

61,8

132

64,3

47

22,9

Усього:

211

100

211

100

205

100

205

100

Дані таблиці 2 свідчать про те, що у студентів контрольної групи на
констатувальному етапі експерименту низький рівень готовності майбутніх
учителів природничо-математичних дисциплін до застосування ММТ
визначився у 137 студентів (64,7%), на контрольному етапі – у 131 студента
(61,8%). У студентів контрольної групи середній рівень готовності майбутніх
учителів природничо-математичних дисциплін до застосування ММТ
спостерігався у 68 студентів (32,4%) на констатувальному етапі та у
71 студента (33,8%) на контрольному етапі. У студентів контрольної групи
високий рівень готовності майбутніх учителів природничо-математичних
дисциплін до застосування ММТ зафіксовано у 6 студентів (2,9%) на
констатувальному етапі та у 9 студентів (4,4%) на контрольному етапі.
Низький рівень готовності майбутніх учителів природничо-математичних
дисциплін до застосування ММТ у студентів експериментальної групи
визначився у 132 студентів (64,3%) на констатувальному етапі та у 47
студентів (22,9%) на контрольному етапі. Середній рівень готовності
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майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування
ММТ у студентів експериментальної групи визначився у 64 студентів
(31,4%) на констатувальному етапі та аж у 111 студентів (54,3%) на
контрольному етапі. Високий рівень готовності майбутніх учителів
природничо-математичних дисциплін до застосування ММТ у студентів
експериментальної групи визначився у 9 студентів (4,3%) на
констатувальному етапі та у 47 студентів (22,3%) на контрольному етапі.
Отже, у контрольній групі до та після експерименту переважав низький
рівень, а високий рівень отримав найнижчі показники. Така ж ситуація
склалася і у експериментальній групі до експерименту, проте після
експерименту ситуація значно покращилася, високий рівень готовності
майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування
ММТ збільшився на 18,6%, середній рівень також збільшився на 22,9%, а
кількість студентів з низьким рівнем готовності – зменшилася на 41,4%.
Збільшення студентів з високим і середнім рівень готовності майбутніх
учителів природничо-математичних дисциплін до застосування ММТ
пояснюється масовим впровадженням в навчально-виховний процес ММТ і
відповідними змінами при вирішенні навчальних завдань новими видами,
формами, засобами застосування ММТ, створенням мультимедійного
середовища при організації експериментального навчання.
Висновки і пропозиції. Аналіз даних свідчить, що експериментальна
робота позитивно вплинула на формування готовності майбутніх учителів
природничо-математичних дисциплін до застосування ММТ.
Таким чином, реалізація моделі підготовки майбутніх учителів
природничо-математичних дисциплін до застосування ММТ формує
готовність майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до
застосування ММТ, що підтверджує висунуту у педагогічному експерименті
гіпотезу.
Перспективу подальших розвідок вбачаємо в розробці методичних
рекомендацій по підготовці майбутніх учителів природничо-математичних
дисциплін до застосування ММТ у професійній діяльності.
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УДК 378(438)

І.В. Савка

ІНШОМОВНА ОСВІТА
В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВНИКІВ
(НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ)
Розглядається сутнісний зміст і структурні компоненти іншомовної
професійної підготовки студентів - правників, зокрема у Польщі.
Досліджуються наукові праці, присвячені цій проблемі.
Ключові слова: комунікативний та системний підхід, іншомовне і
професійно орієнтоване спілкування, іншомовна професійна підготовка.
Професія юриста завжди була престижною та цікавою. Справжнній
юрист повинен логічно мислити, стратегічно планувати свої дії і, уміти
вийти з будь-якої життєвої ситуації, діючи виключно на основі закону. Багато
юристів досягли престижного і шанобливого статусу і вони є достатньо
забезпечені.
Головне завдання – це адаптація змісту вищої юридичної освіти через
освітні і професійні програми до потреб суспільства. У програмі з
англійської мови для вищих навчальних закладів зазначено, що метою
навчання іноземної мови у ВНЗ є оволодіння мовою як засобом комунікації ,
який сприяє розвитку у студентів здатності використовувати її як інструмент
спілкування в умовах взаємодії у багатонаціональному й полікультурному
просторі, та набуття професійно-спрямованої іншомовної компетентності
для успішного виконання подальшої професійної діяльності.
Проблему формування іншомовної професійної підготовки у студентів
немовних спеціальностей висвітлено у працях A. Астадур’ян, Л. Борозенець,
Н. Гавриленко, О. Григоренко, М. Євдокімова, B. Зикова, Е. Комарова, Н.
Кучеренко, Т. Лучкіна, Ю. Маслова, О. Метьолкіної, О. Фадєйкіна та ін.;
методику формування ІКК досліджували вітчизняні та зарубіжні вченіметодисти, а саме: І. Баценко І. Берман, В. Борщовецька, В. Гнаткевич, О.
Ізмайлова, Н. Катрич, Е. Мірошниченко, Ю. Пассов, Ю. Солодовнікова, О.
Тарнопольський, В. Теніщева, О. Чиханцова, С. Шатілов, Р. Елліс (R. Ellis), І.
Нейшн (I. Nation), Н. Шмітт (N. Schmitt), В. Віддовсон (W. Widdowson) та ін.
Вчені зазначають, що ІКК є невід’ємною складовою підготовки студентів
немовних спеціальностей, оскільки сприяє продуктивній взаємодії з
навколишнім світом, тобто успішному професійному становленню
майбутнього фахівця. Тому перед вищою школою виникла потреба пошуку і
впровадження у практику актуальних методів навчання ІМ, які сприятимуть
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формуванню іншомовної професійної підготовки у студентів немовних
спеціальностей.
Актуальність проблеми іншомовної підготовки студентів правників
пов’язана з впровадженням загальноєвропейських стандартів підготовки
конкурентоздатних фахівців, що зумовили виділити іншомовну підготовку
студентів юридичних спеціальностей як складника фахової підготовки
випускників
університетів.
Відповідно
до
Загальноєвропейських
Рекомендацій з мовної освіти щодо рівня володіння іноземною мовою
студенти вищих навчальних закладів повинні “володіти уміннями вільно
висловлюватись без суттєвої витрати часу на пошук адекватних мовних
засобів у процесі досягнення ними соціальних, академічних і професійних
цілей” [1,241]
Правник повинен уміти вести ділове листування, застосовуючи фонові
культурологічні та країнознавчі знання, виконувати аналітичне опрацювання
іншомовних джерел для одержання інформації, потрібної для розв'язання
певних завдань професійно-виробничої діяльності, робити переклад
іншомовної інформації у виробничих умовах за допомогою комп'ютерних
систем автоматизації перекладу та електронних словників, за допомогою
відповідних методів проводити пошук нової текстової, графічної, звукової
інформації та відео матеріалів (робота з джерелами навчальної, наукової та
довідкової інформації), використовуючи ключові слова в певній галузі на базі
професійно орієнтованих (друкованих та електронних) джерел.
Основною частиною професійної діяльності юриста також є вміння
створювати професійні тексти та документи, готувати публічні виступи,
застосовувати адекватні форми ведення дискусії, перекладати іншомовні
фахові тексти українською мовою, послуговуючись термінологічними
двомовними та електронними словниками, обговорювати проблеми
загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру для досягнення
порозуміння зі співрозмовниками.
Таким чином, іншомовна професійна підготовка правника є складним і
багатогранним поняттям, що включає в себе як професійні знання в галузі
юриспруденції, так і професійну мовну підготовку. Цим і пояснюється
специфіка професійної підготовки юристів, адже необхідно формувати не
тільки професійні вміння й навички, а й готовність приймати рішення, брати
на себе відповідальність за певні дії, здійснювати професійну діяльність
іноземною мовою з урахуванням контекстуальної значущості ситуації,
особливостей мовної картини світу країни перебування, лінгвістичних
факторів, що обумовлюють ведення переговорів.
Отже, професійна іншомовна підготовка правників є фундаментальною
науковою й практичною проблемою, яку необхідно розглядати як окремий
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напрям у теорії й практиці професійної освіти. Основним у вивченні
іноземних мов для професійних цілей є відбір змісту мовного й
мовленнєвого матеріалу та організація навчального процесу за допомогою
моделювання ситуацій, типових для професійної діяльності майбутніх
фахівців.[2,275]
У практиці навчання іноземної мови у ВНЗ правничого профілю
застосовуються елементи різних педагогічних систем, що дозволяють
успішно здолати психологічний і лінгвокультурний бар'єри в ситуаціях
ділового спілкування іноземною мовою й сприяють формуванню
комунікативної компетентності майбутнього фахівця. Серед них можна
виділити такі: інтенсивні методики (В. Тітова, Г. Китайгородська, В.
Бухдіндер), метод проектів (І. Зимня, О. Тарнопольський, Є. Полат),
модульна організація процесу навчання (О. Гуменюк, В. Зінкевичус, В.
Тітова), комунікативно орієнтоване навчання (Ю. Пассов, Р. Мільруд, І.
Максимова), особистісно-орієнтоване навчання іноземної мови (А. Усатюк,
М. Монтессорі, Дж. Дьюї, К. Роджерс, Р. Скіннер) [4, 205].
Іншомовна професійна підготовка правника повинна відповідати
вимогам часу, бути зорієнтованою на розширення кола професійних ролей та
функцій,перспективу міжнародної співпраці, забезпечувати можливість
мобільності як науковців, так і студентів у межах світового освітнього
простору. Специфіка іншомовної підготовки студентів правничих навчальних
закладів повинна відповідати вимогам Загальноєвропейських Рекомендацій з
мовної освіти і передбачати дотримання сучасних дидактичних та
методичних принципів навчання іноземних мов: інтерактивності, інтеграції,
мовленнєво-мисленнєвої активності, контекстуалізації, домінуючої ролі
безперекладної семантизації, інтернаціоналізму та плюрилінгвізму,
варіативності та раннього професійного спрямування в навчанні іноземної
мови.[ 3, 68]
Під професійною іншомовною підготовкою майбутніх правників ми
розуміємо підготовку студентів на основі дисципліни “ Іноземна мова” .
Професіоналізація навчання іноземних мов висуває за головну мету
підготовку фахівця, здатного використовувати інозенмну мову як інструмент
професійноі діяльності.
Тому вивчення іноземної мови сприяє підвищенню загальноосвітнього
рівня та кваліфікації фахівців і розглядається як складовий компонент
системи освіти. Ефективність підготовки, у тому числі мовної, фахівцівюристів визначають як інтереси держави, так і інтереси кожного окремого
громадянина, оскільки від цього залежить ефективність розвитку країни.
Основною частиною професійної діяльності юриста також є вміння
створювати професійні тексти та документи, готувати публічні виступи,
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застосовувати адекватні форми ведення дискусії, перекладати іншомовні
фахові тексти українською мовою, послуговуючись термінологічними
двомовними та електронними словниками, обговорювати проблеми
загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру для досягнення
порозуміння зі співрозмовниками.
Отже, іншомовна професійна підготовка правника є складним і
багатогранним поняттям, що включає в себе як професійні знання в галузі
юриспруденції, так і професійну мовну підготовку. Цим і пояснюється
специфіка професійної підготовки юристів, адже необхідно формувати не
тільки професійні вміння й навички, а й готовність приймати рішення, брати
на себе відповідальність за певні дії, здійснювати професійну діяльність
іноземною мовою з урахуванням контекстуальної значущості ситуації,
особливостей мовної картини світу країни перебування, лінгвістичних та
екстралінгвістичних факторів, що обумовлюють ведення переговорів.
Як ми бачимо, професійна мовна підготовка юристів є
фундаментальною науковою й практичною проблемою, яку необхідно
розглядати як окремий напрям у теорії й практиці професійної освіти, що
відрізняється від підготовки фахівців іншого профілю. Визначальним у
вивченні іноземних мов для професійних цілей є відбір змісту мовного й
мовленнєвого матеріалу та організація навчального процесу за допомогою
моделювання ситуацій, типових для професійної діяльності майбутніх
фахівців [2,275].
Майбутній правник здобуває необхідні для нього види посередницької
діяльності, до яких він має бути готовимо. У посередницьких видах
діяльності користувач мовою покликаний не виражати свої власні думки, а
просто діяти як посередник між співрозмовниками, неспроможними
зрозуміти один одного прямо.
Під професійною іншомовною підготовкою майбутніх юристів ми
розуміємо підготовку студентів на базі дисципліни ,, Англійська юридична
мова’’,
яка
є
невід’ємною
складовою
частиною
підготовки
висококваліфікованих фахівців права в умовах розширення міжнародних
зв’язків. Професіоналізація навчання іноземних охоплює в собі підготовку
фахівця, здатного використовувати іноземну мову як інструмент професійної
діяльності.[5, 20].
Актуальність проблеми іншомовної професійної підготовки студентів
–правників зумовлена сучасними потребами представляти інтереси нашої
держави як і закордоном так і на внутрішньому ринку. Українські правничі
вузи співпрацюють з закордонними навчальними закладами, даючи
можливість студентам стажуватися в університетах Європи та США.
Так, у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, на
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юридичному факультеті є школа європейського права.Школа тісно
співпрацює з європейськими правничими навчальними закладами Польщі,
Австрії. Існує обмін студентів та викладачів між нашим університетом та
університетами Польщі.
Ось чому велика увага приділяється якості підготовки для
полегшення спілкування між студентами різних країн у сфері співпраці, а
також сприяє підвищенню загальноосвітнього рівня та кваліфікації
правника. Тому і повинна розглядатися як складовий компонент системи
освіти. Нами розроблені програми з фахової мови для студентів вищих
курсів (3-ій та 4-і курси), а також розроблені підручники для аналітичного
читання.
Оскільки найближчими сусідами України є Польща , то ми б хотіли
зупинитися більш детально на іншомовній підготовці правників у цій
країні.
У законі Польщі “Про вищу освіту” (Prawo o szkolnictwie wyższym)
(2005 р.) серед завдань вищого навчального закладу на першому місці
визначено навчання студентів для підготовки їх до майбутньої професійної
діяльності [14, 21]. Прийнята 14 вересня 2010 р. Радою Міністрів ЄС
поправка до Закону “Про вищу освіту” (Prawo o szkolnictwie wyższym)
передбачає введення Державної рамки кваліфікацій, як необхідного елемента
для визнання здобутих кваліфікацій у межах європейського простору вищої
освіти (Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego) [13, 12]. Державна рамка
кваліфікацій у документі визначається як опис взаємних співвідношень між
кваліфікаціями, які інтегрують різні державні підсистеми і слугують для
більшої прозорості, доступності та якості кваліфікацій, що здобуваються.
Державна рамка кваліфікацій виконує два завдання: вона визначає вимоги,
що їх має виконати студент по закінченні певного циклу навчання;
встановлює ознаки, які відповідно до спільної європейської системи є
спільними для всіх дипломів, що їх отримують випускники вищих
навчальних закладів на території всієї Європи. У більшості європейських
країн, у тому числі й Польщі, розроблено державні національні рамки
кваліфікацій у трьох секторах: професійні кваліфікації; кваліфікації, що
відповідають вимогам вищої освіти та кваліфікації для навчання протягом
життя [10,4].
У Державній рамці кваліфікації вищої освіти Польщі зазначено, що
результати навчання визначено в категоріях знань, умінь та персональних і
суспільних компетенціях. Теоретичним підґрунтям Державної рамки
кваліфікацій стала концепція багаторівневого визначення результатів
навчання польського науковця М. Мікша (M. Miksza), яка пов'язана з тими
навчальними програмами, що реалізовуються в університетах [7, 35].
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Інтенсивний розвиток глобалізаційних та інтеграційних процесів, які
суттєво позначилися на всіх напрямах розвитку польського суспільства:
політичному, економічному, культурному, освітньому. Перед Польщею як
країною Європейського Союзу постала ціла низка взаємопов'язаних проблем
щодо оновлення системи освіти з урахуванням рекомендацій Ради Європи та
Європейської Комісії, з питань освіти і культури. Одним із пріоритетних
напрямів реформування системи освіти в Польщі є вивчення іноземної мови,
яка збагачує особистість, дає можливість вийти у цікавий світ нових знань,
надбань світової культури.
Проблемам сучасного підходу до мовної освіти в навчальних закладах
Польщі присвячені роботи польських науковців І.Агукає, Л.АлександровичПєдіх, Е.Верлен, Х.Воде, І.Грєгорчук, М.Дабровської, Е.Дебаене,
Г.Коморовської, Г.Кулінської, А.Отвінов- ської-Каштеланіц, П.Пошигек,
М.Пясецької, М.Рсщи, М.Шпотович, М.Фітух. В Україні проблеми теорії і
методики вивчення іноземних мов досліджують Н.Басай, Л.Біркун,
А.Гергель, Н.Дручків, О.Карп'юк, Р.Мартинова, А.Несвіт, О.Паршикова,
В.Плахотник, Т.Полонська, М.Ростоцька, Т. Сірик та інші науковці.
Одним із пріоритетних напрямів реформування системи освіти в
Польщі є вивчення іноземної мови, яка збагачує особистість, дає можливість
вийти у цікавий світ нових знань, надбань світової культури. Головна мета
навчання іноземної мови в освітніх навчальних закладах Польщі полягає у
формуванні в студентів комунікативної компетенції (оволодіння мовою як
засобом міжкультурного спілкування), використанні її як інструмента
упрофесійній діяльності. На всіх етапах освіти зміст навчання розробляється
відповідно до Базового навчального плану, затвердженого Міністерством
освіти [12,61].
Знання іноземних мов є підставою успіху. Багатомовність надає
можливість для спілкування та розуміння основних елементів, що дають
натхнення різноманітним європейським культурам для виконання спільних
починань. Саме томуу Польщі вважають що для юриста навчання іноземним
мовам є головною цінністю [8,248].
Як зазначає польський дослідник К. Курландський (K. Kurlandski) у
процесі реалізації професійного навчання взаємодіють компоненти, які
становлять відповідну концепцію. Система професійного навчання, з одного
боку, повинна відповідати потребам ринку праці, а з другого має впливати на
створення ринку праці.
Розглянемо особливості організації навчального процесу з іноземних
мов юристів в університетах Польщі:
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пристосування організаційних форм до сучасних вимог навчання;
вплив характеру навчання іноземних мов на зростання потреби у
праввниках на ринку праці;
розробка певного стандарту навчання для студентів відповідно до
їх профілю;
реалізація потенціалу студентських знань згідно з рівнем
навчання;
введення диференційованої системи балів;
забезпечення безперервності навчання іноземних мов у структурі
загальної підготовки студентів з можливістю отримання студентами
міжнародних сертифікатів;
сертифікація навчальних досягнень студентів з іноземних мов .
Іншомовна підготовка студентів – правників університетів Польщі є
складною системою, що спирається на ідею інтеграції вищої професійної
освіти і входить до групи загальних предметів, які є обов’язковими для
вивчення.
Європейська система мовного навчання, у рамках якої організуються
заняття з іноземних мов для студентів факультетів ,, Право та адміністрації’’
університетів Польщі охоплює шість рівнів володіння іноземною мовою.
Якщо студенти, які вступили до університету, мають низький рівень знань з
іноземної мови, вони опановують спочатку платний курс за допомогою якого
виходять на необхідний рівень, що дає їм шанси для подальшого
поглиблення своїх знань. Рівні володіння мовою також є спільним
європейським знаряддям, що дає змогу порівнювати зміст програм, а також
оцінювання в європейських вищих школах і представництвах мовного
навчання.
Інформаційною базою дослідження стало анкетування вибірки з 600
студентів університетів Польщі та України з іноземної мови із метою
виявлення їх рівня володіння іноземною мовою. Кількість охоплених
студентів пояснюється бажанням отримати достовірніші й ефективніші
результати. Це дозволяє нам зробити певні висновки, щодо загальних
тенденцій [6,63].
Результати дослідження показали, що студенти України мали достатньо
низький рівень володіння іноземною мовою, а саме:
14, 6% – показали просунутий рівень володіння іноземною мовою (В2);
17,8% – рубіжний рівень (В1);
30, 2% – середній рівень (А2);
40,6% – інтродуктивний рівень (А1).
Результати дослідження рівня іншомовної підготовки юристів
університетів у Польщі показали значно кращі результати. Анкетування
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вибірки з 600 студентів найбільших університетів Польщі з іноземної мови
надало наступні результати:
38, 9% – показали просунутий рівень володіння іноземною мовою (В2);
35, 7 % – рубіжний рівень (В1);
14, 9% – середній рівень (А2).
Отже, можемо зробити висновок, що студенти України мають не дуже
високий рівень іншомовної професійної підготовки і на європейському ринку
праці не зможуть бути конкурентноздатні. Тому, ми повинні взяти за основу
польський досвід, їхню модель для покращення ситуації у нашій країні.
Досліджуючи іншомовну підготовку у вищих навчальних закладах
Польщі зі спеціальності ,, Право та адміністрація”, вважаємо за доцільне
розглянути її організацію у контексті загального розвитку професійної
освіти. Метою університетів Польщі є підготовка спеціалістів, здатних
системно мислити, висловлювати правильні оцінні судження, спиратись на
творчу уяву. Основна увага приділяється фундаментальності навчання,
обізнаності спеціаліста з концепціями розвитку певних галузей правової
науки, виробленню в нього навичок подальшої самоосвіти [11, 29 ].
Польський дослідник Т. Борецького (T. Borecki) вважає, що успішне
навчання іноземних мов має бути комплексною діяльністю, у процесі якої
початкові наміри викладача можуть бути змінені або розширені в
навчальному процесі з метою досягнення кінцевого результату” [9, 137]
Вивчаючи іноземну мову, студентові дуже важливо зрозуміти, що є
характерним для конкретної іншомовної ситуації, а що – для процесу
навчання взагалі. Разом з практичним досвідом студенти здобувають
специфічний вид знань, які допомагають сформувати вміння практично
застосовувати знання іноземної мови [9,145]. На думку Т. Борецького,
програма з іноземної мови містить лише зміст, який показує, чого повинен
навчити викладач, який у свою чергу самостійно відшукує способи
реалізації, щоб студенти його засвоїли, щоб бути кваліфікованими фахівцями
з високим рівнем володіння іноземною мовою.
Отже, іншомовна підготовка майбутніх правників в університетах
Польщі є складною системою, що спирається на ідею інтеграції вищої
професійної освіти. Іншомовна підготовка студентів входить до групи
загальних предметів, які є обов’язковими для вивчення і які розглядаються як
засіб посилення конкурентноспроможності особистості на ринку праці та
активізації міжкультурного спілкування та співробітництва. Заняття з
іноземних мов для студентів факультетів ,,Права та адміністрації’’
університетів Польщі організуються за рівнями згідно з європейською
системою мовного навчання, які визначають конкретні рамки для створення
цілісних програм, підручників, добору завдань для іспитів по всій Європі.
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Дослідження ефективності навчання іноземних мов студентівправників польськими науковцями показало, що в результаті реформування
системи іншомовної підготовки в університетах Польщі, проведеного
протягом 2007–2009 рр. рівень володіння іноземною мовою студентами
відповідає загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти. Це
підтверджує ефективність процесу іншомовної підготовки студентів
факультетів ,,Права та адміністрації’’ в університетах Польщі. Вивчення
іноземної мови сприяє підвищенню загального рівня та кваліфікації фахівців
права і розглядається як невід’ємний компонент системи освіти, якому
характерні цілісність, автономність та специфічність.
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Рассматривается смысловое содержание и структурные компоненты
иноязычной професиональной подготовки студентов-юристов в висших
учебных заведениях, в частности в Польше. Исследуются научные роботы,
посвященные этой проблеме.
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профессионально ориентированное общение, иноязычная професиональная
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In the article the semantic essence and structural components of formation
of foreign professional training at law students of HIGHER SCHOOLS, in
particular in Poland are considered. The scientific works devoted to this problem
are investigated.
Кеуwords: communicative and system approach, foreign and professional
directed training.
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ФІЛОСОФІЯ І СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАЦІЇ
УДК 111

В.Ю. Жарких
МОДИФИКАЦИИ В ИСТОРИИ СООТНОШЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ И КОММУНИКАЦИИ

В контексте онтологии эволюции человеческого языка описывается
исследование проблемы места и времени возникновения протоязыка.
Ключевые слова: моногенез человеческого языка, протоязык,
фонематические вариации
1. Процесс формирования представлений о соотношении культуры и
коммуникации прошел длительный исторический путь, в течение которого
был получен ряд значительных теоретических обоснований и практических
моделей коммуникативного процесса.
2. Теоретическое осмысление особенностей коммуникативных
интеракций и их практическое освоение началось в Древней Греции. С
возникновением древнегреческих полисов и афинской демократии
коммуникация обрела статус высокого искусства. Коммуникативные
практики стали предметом изучения, моделирования и обучения. С тех пор в
течение 2300 лет классическая модель коммуникации, классическая модель
коммуникации,
созданная
Аристотелем,
остается
актуальной
и
востребованной.
3. В современной науке существуют противоречивые мнения
относительно
взаимовлияния между возникающими в процессе
исторического развития новыми культурными нормами и моделями
коммуникации. В разрабатываемых
теориях
и рекомендуемых
практических моделях коммуникации аргументируются различные подходы.
Коммуникативные процессы рассматриваются с разных когнитивных
позиций. В них предлагаются различные объяснения смысла, цели и
функций
коммуникативных
интеракций.
Способы
осуществления
коммуникативных событий рассматриваются в контексте новейших
технологических средств коммуникативных связей.
4. Но практически все современные теории и модели коммуникации,
как и на протяжении всех прошедших столетий, основываются на
концепциях Аристотеля, в которых коммуникация представлена как система
возможных средств и способов убеждения, помогающих доказать
собственную точку зрения.
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5. В коммуникативных теориях последнего времени преобладает иной,
более широкий взгляд на дихотомию «коммуникация/культура».
Направление,
которое
отличает
современное
состояние
теории
коммуникации от ее классических предшественников, связано с
исследованиями взаимоотношения коммуникативных процессов с культурой
человеческих сообществ, в которых они происходят. В рамках этой
концепции изучение глубинной связи между ее элементами основывается на
холистичном подходе и понимается в системном единстве.
6. Ни культура, ни коммуникация больше не рассматриваются как
сущности, состоящие из различных частей, изучение которых дает ключ к
пониманию целого. Внимание уделяется отношениям внутри этого
системного единства, в рамках которого вырабатываются как модели
коммуникации, так и культура их применения.
7. Важнейшим признаком, определяющим смысл коммуникации, наряду
с убеждением, информированием и влиянием, признается достижение
взаимопонимания, взаимоуважения и сотрудничества, т.е. создание
совместного интеллектуального/физического продукта. В таком понимании
взаимосвязь культуры и коммуникации способствует созданию социальной
гармонии, в которой взаимопонимание достигается не вследствие
применения однонаправленной силы убеждения, а в результате совместного
поиска и обретения общей истины.
8. Соотношение элементов в системе коммуникация/культура, в его
устных/личных и технологических/обезличенных проявлениях, значимо не
только в пределах самой этой системы. Нарушения, разбалансированность
ее элементов оказывает определяющее влияние на интеллектуальный
потенциал общества и социальную гармонию личных/общественных
отношений.
У контексті онтології еволюції людської мови описується
дослідження проблеми місця і часу виникнення протоязиком.
Ключові слова: моногенеза людської мови, протомова, фонематичні
варіації
In the context of ontology evolution of human language study describes the
problems of time and place of proto-language.
Keywords: monogenesis human language protolanguage, phonemic
variations
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Н.М. Рибка

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ТВОРЧІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ В
ГЛОБАЛЬНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Зроблена спроба соціально-філософського аналізу інформаційної
діяльності та інформаційних і творчих потреб людини в умовах глобального
інформаційного суспільства. Також міститься розгляд характеру й
особливості впливу глобалізації та інформаційно-комунікативних технологій
на розвиток системи діяльності.
Ключові слова: глобальне інформаційне суспільство, діяльність,
інформаційна діяльність, інформаційні потреби, творчість.
Інформаційна діяльність і інформаційна індустрія виступають
домінуючими факторами суспільного прогресу й становлення глобальної
інформаційної цивілізації. Але розвиток інформаційної діяльності й
вироблені нею глибокі зміни у соціальній системі ставлять цілий ряд
світоглядних, методологічних, соціальних і інших проблем, що обумовлюють
необхідність їх серйозної філософської розробки.
Інформаційна
діяльність
відбувається
завдяки
задоволенню
інформаційних потреб людини. Інформаційні потреби визначають як
різновид нематеріальних потреб. Потреба в інформації, необхідної для
рішення конкретного завдання або досягнення якоїсь мети. У системі
цінностей сучасної людини інформаційні потреби займають одне із
пріоритетних місць. Інформаційна потреба визначається як абстрактне
поняття, що означає потребу в інформаційній діяльності, що усуває
дисбаланс інформаційної сфери суб'єкта [4].
Автори [1,4] «інформаційними» називають три типи потреб: по-перше,
органічна (біогенна) потреба живих істот у сенсорної, тобто почуттєво
сприйманої, інформації, що потрібна їм так само, як обмін речовиною й
енергією («інформаційний метаболізм»). За визначенням, що приведене у
Великому психологічному словнику [1] інформаційні потреби входять до
числа базисних мотивацій. Прагнення до сприйняття нового, цікавість і
допитливість являють собою сильні мотивації, що проявляються у
високорозвинених видів тварин. Для пояснення цих явищ висувається
біохімічна гіпотеза, що надає великого значення тому факту, що одним з
компонентів орієнтовної реакції на новизну є активація в мозку ендогенних
морфінів (ендорфінів). Дія ендорфінів зв'язана не тільки із блокуванням
болю за рахунок їхнього зв'язку з опіатними рецепторами нейронів мозкової
тканини, але й із проявом спектра позитивних емоцій від задоволення до
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ейфорії. Творчість (на думку Ротенберга)[3], одна з найбільш природних
форм реалізації потреби в пошуку. Ротенберг вважає, що творчість це
різновид пошукової активності, під якою нами розуміється активність,
спрямована на зміни ситуації або на зміну самого суб'єкта, його відносини до
ситуації, при відсутності певного прогнозу бажаних результатів такої
активності.
По-друге, духовна потреба людини (колективу, суспільства) у
соціальній інформації (соціально-інформаційна потреба); по-третє,
професійна потреба в науково-технічній інформації, властива вченим і
фахівцям різного роду. Саме цей, останній тип можна вважати вищім типом
інформаційної потреби – потреба у творчості.
В цьому сенсі має місце закон „піднесення потреб”, фахівці зазначають
цей закон як розширення або інтелектуалізацію потреб, використання для
їхнього задоволення все більш розвинутих у технічному відношенні
предметів споживання [2,5].
Серед найактуальніших видів людських потреб у глобальному
інформаційному суспільстві називають творчі потреби, потреби в створенні
нових матеріальних і духових цінностей або в самостійному осмисленні й
переробці вже пізнаного або створеного. В історії цивілізації, очевидно,
відбувається повільне підвищення ролі творчих потреб. Практика сучасного
суспільства переконливо показує, що сама реальність постіндустріального
суспільства робить затребуваними творчі здатності людини.
Справа у тому, що головною особливістю інформаційних технологій є
те, що вони стимулюють і використовують неформальне, евристичне
мислення людини, створюють сприятливі умови для поповнення
професійних знань і реалізації інтелекту, припускають його активну участь у
процесі рішення завдань. Тому, важливою особливістю діяльності в
сучасному суспільстві є тенденція до перетворення її у творчість,
трансформування у форму самовираження, людина стала очікувати від самих
різних форм своєї діяльності можливості реалізації особистісного
потенціалу.
Соціально-філософський аналіз особливостей інформаційної діяльності
в умовах глобального інформаційного суспільства дозволяє стверджувати,
що використання інформаційних технологій приводить до того, що
підсилюється роль і значення таких соціально значимих людських потреб як
інформаційні та творчі потреби. Інформаційні та творчі потреби являють
собою органічну єдність, як різні градації однієї потреби у пошуку, пов’язані
одне з одним законом „піднесення потреб”.
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Безумовно, що визначені потреби та форми діяльності (інформаційна та
творча) у глобальному інформаційному суспільстві не є вичерпними і
потребують подальших досліджень.
Список використаних джерел
1.
Кроль В.М. Информационные_потребности/ В.М. Кроль// Большой
психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г.
Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 2003//
http://psychology.academic.ru/6591/ИНФОРМАЦИОННЫЕ_ПОТРЕБНОСТИ.
2. Марченко Т.А. Потребности как социальное явление/ Т.А. Марченко. – М.:
Высш. шк., 1990. – С. 115.
3.Ротенберг В.С. Психофизиологические аспекты изучения творчества/ В.С.
Ротенберг. —Художественное творчество. Сборник. — Л., 1982, — С. 53-72.
4. Соколов А.В. Что есть информационная потребность?/А.В. Соколов//
Анализ информации в науке, культуре, бизнесе/ Сборник научных статей.
Под общей редакцией доктора педагогических наук, профессора Г.Ф.
Гордукаловой. — Санкт-Петербург: Издательство СПбГУКИ, — 2013. – С. 718.
5. Черников В.Г. Человек и его потребности. Курс лекций/В.Г. Черников. –
Рыбинск: РГАТА, 2003. – С.73-78.
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деятельности, а также информационных и творческих потребностей
человека в условиях глобализации и информатизации. Также содержится
рассмотрение характера и особенности влияния глобализации и
информационно-коммуникационных технологий на развитие системы
деятельности современного общества.
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In this article social-philosophical analysis of human of informative activity
and informative and creative needs of man in conditions globalization and
information are considered. Also there is consideration of character and feature of
influence of globalization and of informatively-communication technologies on
development of the system of activity of modern society.
Keywords: global informative
informative needs, creative activity
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ІНФОРМАЦІЯ, ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА ВІРТУАЛЬНА
КОМУНІКАЦІЯ ЯК ФАКТОРИ ЗМІН
ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
В статті обґрунтовується теза про те, що інформатизація сучасного
культурного простору задає суспільству новий розмах циркуляції інформації,
обумовлює новий спосіб життя і пред'являє людині нові вимоги.
Інформатизація призводить не тільки до збільшення обсягу інформації,
створення локальних і глобальних систем та мереж, баз даних і знань, але і
до формування нової духовно-культурної формації сучасного людського
суспільства.
Ключові слова: інформація, інформатизація культурного простору,
віртуалістика, віртосфера, віртуальна комунікація.
Основним об'єктом людської діяльності в умовах сучасного суспільства,
яке визначають як інформаційне, є обмін інформацією. Вільна циркуляція
інформації у суспільстві має всі шанси стати найважливішим фактором
економічного, національного й особистісного розвитку людської цивілізації
на сучасному етапі.
Особливістю сучасної соціокультурної ситуації є зростання ролі
інформації, що мислиться результатом взаємодії двох процесів, які
розвиваються паралельно: постійного збільшення обсягів інформації й
удосконалення технології її нагромадження і поширення.
Багатоаспектність феномена інформації, складність і суперечливість її
природи, різноманіття сторін, властивостей і зовнішніх проявів привертають
пильну увагу представників різних природних, технічних, гуманітарних і
суспільних наук, у тому числі, культурологів, соціологів, філософів,
дослідників соціальних комунікацій. Величезне збільшення кількості
публікацій у галузі теорії інформаційного пізнання природи й суспільства
свідчить на користь актуальності її вивчення.
На думку дослідників, які займаються аналізом сучасних гуманітарних
проблем, інформація – це є загальнолюдська культурна, тобто універсальна,
цінність, стійко затребувана суспільством. Вона трактується і як основа
людського знання, і як соціальний інститут, який організує систему духовних
цінностей. Основна властивість живої матерії – сприймати і зберігати
інформацію; тому людина, встановлюючи з іншими людьми певні відносини,
свідомо і творчо використовує, перетворює світ інформації, способи її
одержання, збереження і передачі, вступає в інформаційні відносини. Форма
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інформаційних зв'язків є основою життєдіяльності і характеризується
потребою людини в знаннях, підтримується її природженою допитливістю.
[1; 57]
Інформатизація сучасного культурного простору задає суспільству
новий розмах циркуляції інформації, що обумовлює новий спосіб життя і
пред'являє людині нові вимоги. Інформатизація призводить не тільки до
збільшення обсягу інформації, створення локальних і глобальних систем і
мереж, баз даних і знань, але і до формування нової культурної формації.
В 90–х роках минулого століття відбувся вибухоподібний розвиток
мережі Інтернет і пов'язаних з ним нових комунікаційних технологій.
Інтернет перетворюється на «віртуальну державу» зі своєю власною
«кіберкультурою», територією і населенням, що не залежить від
національних чи політичних кордонів. Принаймні, якщо Інтернет поки ще не
«віртуальна держава», то проекти створення «віртуальних держав» усередині
нього можна визнати цілком успішними. [4; 29]
Існує думка, що комп'ютер є інтелектуально-інформаційним аналогом
людини, тому що він моделює різні види розумової діяльності, оперує
складними видами інформації. Людина активно впливає на комп’ютерну
систему, використовуючи її як знаряддя праці, осягає її можливості,
удосконалює її. Але це тільки одна сторона взаємодії. Друга сторона
взаємодії виражається в тому, що людина, працюючи з комп'ютерними
системами, випробує на собі їх вплив. Взаємодія між людиною і комп'ютером
– це, насамперед, відносини між думаючою, здатною до почуттів, наділеною
волею, свідомістю, свободою, можливістю творчості істотою і неживим,
одностороннє раціональним пристроєм, який людина сама винайшла і
продовжує удосконалювати. Цьому пристрою недоступна на сьогоднішній
день сфера почуттєвого сприйняття: дотик, нюх (хоча проводяться
дослідження, спрямовані на те, щоб «навчити» комп'ютер відтворювати й
уловлювати запахи), палітра людських почуттів і настроїв, цілеспрямованість
(мета комп'ютеру ставиться ззовні). Тільки в сукупності людина, яка
взаємодіє з комп'ютером, і комп'ютер у глобальній інформаційній мережі
утворюють цілісну єдину систему.
Цей рід інформаційного впливу визначається сьогодні як віртуальна
комунікація. На базі вивчення феномена віртуальної комунікації в сучасній
науці формується нова міждисциплінарна галузь, що називає себе
віртуалістикою.
В результаті утворення комп'ютерної віртуальної реальності виникає
новий глобальний рівень соціальної спільноти, що отримав назву віртосфери,
структура якої визначається наявністю комунікаційних, інформаційних,
науково-технічних, соціальних віртуальних взаємодій. У результаті появи
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віртосфери вся система комунікаційних дій і відносин, а також ресурси, що
накопичуються в результаті загальної людської комунікації, пов'язуються в
єдину глобальну структуру.
Паралельно з цим виникає і новий тип соціального індивіда – Homo
virtualis, тобто людини, орієнтованої на віртуальність. Homo virtualis є
творцем, носієм і споживачем віртуальної культури. Соціальні і культурні
потреби цієї людини задовольняються у віртуальному світі, де вона працює,
вчиться, відпочиває, спілкується, одержує інформацію і задоволення. [2], [3]
Таким чином, основний вектор розвитку світової цивілізації на початку
XXI ст. знаходиться в сфері становлення інформаційної сфери. Для
провідних
країн
світового
співтовариства
процес
формування
інформаційного суспільства вже є реальністю, для інших – орієнтиром
розвитку. Цей процес ґрунтується на загальних для всіх країн інформаційнокомунікаційних технологіях.
Мережна комунікація істотно змінює темпи духовно-культурного життя
суспільства, піддає певній зміні культурний світ людини. Так, наприклад,
програми комп'ютерного перекладу сприяють подоланню мовного бар'єру,
програми створення музичних творів прискорюють їх появу, програми
комп’ютерної графіки надають величезні можливості для художньої
творчості, комп'ютерні мультимедійні енциклопедії і словники розширюють
світогляд, тощо.
Віртуальна комунікація як різновид значеннєвої комунікації
розвивається паралельно з появою нових комунікаційних середовищ. Її
політимчасовість і полібитійність дає можливість учасникам комунікації
одночасно бути присутнім у різних комунікаційних актах, у тому числі, під
різними обличчями. Це дозволяє освоювати віртуальний простір
багатоаспектно.
В результаті утворення комп'ютерної віртуальної реальності виникає
новий глобальний рівень соціальної спільноти, структура якої визначається
наявністю віртуальних комунікаційних, інформаційних, науково-технічних,
соціальних взаємодій.
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В статье обосновывается тезис о том, что информатизация
современного культурного пространства задает обществу новый размах
циркуляции информации, обусловливает новый образ жизни и предъявляет
человеку новые требования. Информатизация приводит не только к
увеличению объема информации, созданию локальных и глобальных систем и
сетей, баз данных и знаний, но и к формированию новой духовно-культурной
формации современного человеческого общества.
Ключевые слова: информация, информатизация культурного
пространства, виртуалистика, виртосфера, виртуальная коммуникация.
The article substantiates the thesis that the Informatization of the modern
cultural space gives the company a new scope of circulation of information, leads
to a new way of life and makes the person new requirements. Computerization not
only leads to increased information, creation of local and global systems and
networks, databases and knowledge, but also to the formation of a new spiritual
and cultural formation of modern human society.
Key words: information, Informatization of the cultural space, VirtualStore,
virtusphere, virtual communication.
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УДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Аналізуються основні аспекти розвитку корпоративної культури
вищих навчальних закладів України. Обґрунтовуються практичні
рекомендації щодо напрямів і методів удосконалення корпоративної
культури, створення її ефективної моделі як необхідної умови
функціонування та трансформації вітчизняних вищих навчальних закладів.
Ключові слова: корпоративна культура, культурний розрив,
корпоративні цінності, підприємницький університет.
Вищий навчальний заклад є своєрідним культурним феноменом, який
має свої традиції, історію, ідеї та виконує культуротворчу функцію
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трансляції наукового знання. Саме тому освітній заклад стає центром
породження знань, продукує новітні філософські, культурні та соціальні
смисли, створює освітні, ділові та наукові інформаційні технології, формує
комунікаційний простір.
Корпоративна культура освітнього закладу має подвійну природу: з
одного боку, це культура досягнення інтересів на ринку освітніх послуг –
культура конкурентної боротьби; з іншого – це традиційна академічна
культура, заснована на збереженні педагогічних цінностей.
На думку Т. Веблена, навчальні заклади у своєму розвитку
підкоряються цінностями і законами ринкового виживання, нормам
підприємства, підлаштовуються під вимоги носіїв влади і відходять від
справжніх цілей та цінностей вищої освіти. [за 6, 11-21]
Вищий навчальний заклад варто сприймати не лише як одну зі сходинок
освіти, але як і суб’єкт ринкових відносин, як організацію, що повинна
реагувати на зміни зовнішнього середовища. Так, на думку А. Кімберга,
навчальний заклад стає виробничою організацією зі стандартними
ринковими цілями, яка надає продукт, що має назву «вища освіта». [4, 30-34]
Корпоративна культура не завжди відповідає потребам освітньої
установи на новому для неї етапі розвитку і умовам зовнішнього
середовища, оскільки культурні цінності зазвичай відображають те, що
зроблено у минулому. Розбіжність між бажаними і фактичними культурними
нормами і цінностями можна назвати культурним розривом. Саме наявність
такого розриву
у навчальних закладах спричиняє необхідність
цілеспрямованого
впливу
на
корпоративну
культуру.
Змінити,
трансформувати наявну корпоративну культуру, особливо такої зрілої
організації як навчальний заклад, досить складно. Тому важливою є розробка
та реалізація моделі корпоративної культури, яка викликає необхідність
зміни стилю традиційного академічного управління і переходу на принципи
корпоративного управління.
Ми визначаємо вищий навчальний заклад як багатофункціональний,
багатопрофільний, соціокультурний інститут, який взаємодіє з державою на
певному легітимному підґрунті і виконує функцію трансляції наукового
знання і культурних цінностей та підготовки наукових кадрів.
Стратегія формування корпоративної культури розгортається у двох
планах: внутрішньому і зовнішньому. Зовнішній план – застосування
комплексу заходів, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності
університету, тобто досягнення рентабельності і соціального статуту.
Внутрішній план – становлення корпоративних педагогічних цінностей,
високої академічної культури, норм педагогічних відносин, які забезпечують
сприятливий морально-психологічний клімат, творчу атмосферу у
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середовищі викладачів, що формує гідність особистості, професійну
гордість, а звідси забезпечує репутацію вищого навчального закладу.
Починати роботу над програмою розвитку корпоративної культури
необхідно з розгляду тих видимих змін, котрі відбулися у навколишньому
середовищі.
На нашу думку, послідовне коректування корпоративної культури слід
розглядати на таких рівнях: 1) загальний рівень, до якого відносяться видимі
зовнішні факти, а точніше візуальна основа навчального закладу; 2)
поведінковий рівень, який включає загальні норми, правила поведінки, стиль
спілкування; 3) розвиваючий рівень, елементами якого є тренінги, семінари
всередині організації; 4) ціннісний рівень, який складається із системи
колективно розділених цінностей, символів, переконань, зразків поведінки.
Отже, зазначимо етапи формування корпоративної культури. Так,
наприклад, В. Козлов пропонує п’ять основних етапів: 1) вироблення місії,
визначення стратегії, основних цілей та цінностей; 2) дослідження
корпоративної культури, що вже склалася; 3) розробка організаційних
заходів, спрямованих на формування, розвиток чи закріплення бажаних
цінностей та зразків поведінки; 4) цілеспрямований вплив на корпоративну
культуру з метою усунення негативних цінностей; 5) оцінка успішності
впливу на корпоративну культуру і внесення необхідних коректив. [5, 135]
Звертаємо увагу, що діяльність вищих навчальних закладів ґрунтується
на Конституції України, Законах України «Про освіту» [2], «Про вищу
освіту» [1], концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти,
інших нормативно-правових актах України.
Ми вже зазначали, що корпоративна культура навчальних закладів
складається із багатьох субкультур, розвиток яких неможливо оминути,
проте це слід робити поступово і всі нововведення мають бути поетапними.
[15] Безперечним є переконання, що під час проектування корпоративної
культури необхідно дотримуватися балансу субкультур – студентської,
викладацької, дослідницької, професійної і навчальної, субкультур різних
інститутів, факультетів і кафедр, інтересів адміністрації, студентів і
викладачів, державного і регіонального замовлень тощо. Дуже важливо, щоб
елементи удосконаленої корпоративної культури не вступили у протиріччя з
наявною системою цінностей.
Важливою віхою є формування «підприємницької культури» вищого
навчального закладу. Перетворення у сфері вищої освіти, відносна автономія
навчальних закладів спричинили те, що вони перетворюються із
немонетарних організацій в організації, що поєднують у своїй діяльності і
монетарний, і немонетарний підходи, тобто отримання прибутку від
освітньої діяльності стає одним із головних завдань сучасного вищого
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навчального закладу. [3, 44]
Певним чином, вищі навчальні заклади України поставлені перед
необхідністю формування підприємницької культури для того, щоб бути
фінансово стабільними і частково незалежними. Це також має бути
обов’язково враховано під час формування корпоративної культури, щоб усі
співробітники адекватно і з розумінням ставилися до ідеї залучення
додаткових коштів для розвитку свого навчального закладу, а звідси до
успішного сьогодення і майбуття.
Отже, першим кроком у проектуванні корпоративної культури є оцінка
наявної культури та цінностей. Наступним кроком має бути визначення місії
та цінностей вищого навчального закладу. При цьому важливим є те, що
місія повинна визначатися і знизу, і зверху. Тобто, викладачі, студенти,
адміністрація можуть розробити декілька можливих варіантів місії, які в
процесі діяльності здатні корегуватися, а потім визначиться найбільш
доречний варіант. Надалі – проектуються стратегічні завдання розвитку
вищих навчальних закладів: підвищення його конкурентоспроможності,
підвищення якості професійної підготовки, конкурентоспроможність
випускників, створення позитивного іміджу, розвиток навчального закладу
тощо. Важливим є вибір засобів для вирішення поставлених завдань. Такими
засобами можуть виступати: традиції, звичаї, обряди, ритуали, корпоративні
заходи, символіка, професійна мова тощо.
Таким чином, розвиток корпоративної культури вищого навчального
закладу дозволяє здійснювати: погодження норм і цінностей кожного
учасника освітньої діяльності з принципами функціонування освітньої
організації; координацію внутрішніх процесів; налаштування різноманітних
способів співробітництва; виховання почуття єдиної команди; формування
простору стабільності, визначеності та безпеки; обґрунтування стилю
керівництва вищим навчальним закладом. Реалізація моделі корпоративної
культури викликає необхідність зміни стилю традиційного академічного
управління і переходу на принципи корпоративного управління.
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корпоративной культуры, создание ее эффективной модели как
необходимого условия функционирования и трансформации отечественных
высших учебных заведений.
Ключевые слова: корпоративная культура, культурный разрыв,
корпоративные ценности, предпринимательский университет.
The basic aspects of the corporate culture forming of higher education
institutions in Ukraine have been analyzed. The practical recommendations as for
the directions and methods of improving the corporate culture, creating its
effective model as the essential condition of functioning and transformation of
national universities have been grounded.
Key words: corporate culture, cultural gap, corporate values, Entrepreneur
University.
УДК 117: 177

О.М. Кожем’якіна
ФІЛОСОФІЯ ДОВІРИ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ
КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Аналізується сучасний глобалізований соціум з метою виявлення
новітніх технологій комунікативної взаємодії, які є складовими концепції
філософії довіри.
Ключові слова: філософія довіри, комунікативна взаємодія,
глобалізований соціум.
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В умовах сучасного глобалізованого соціуму особливої ваги набувають
гнучкі соціокультурні детермінанти, які постають внутрішніми чинниками
суспільної самоорганізації. Вагоме місце серед цих детермінант належить
саме довірі, проблематизація якої пов’язана з ризиками формування нових
стосунків та ефективного функціонування існуючих відносин в тривалій
перспективі з метою оптимізації соціальної взаємодії на різноманітних
рівнях. Значущість та ризиковість довіри в комунікативній взаємодії
обумовлена непрозорістю намірів Іншого, недостатністю інформації та
відсутністю механізмів контролю, в той же час актуалізуючи регулятивний,
легітимативний та інтегративний потенціал довіри як ціннісної основи
соціальної взаємодії. Сучасне трактування довіри може розглядатись як з
позицій певного набору чеснот (моральнісний підхід, що бере початок від
Аристотеля), так і з позицій вимог, що висуває сучасне складноорганізоване
суспільство до людини як виконавця певних соціальних ролей (структурнофункціональний, що починається з М. Вебера та яскраво представлений у
працях Н. Лумана, Е. Гідденса, Т. Парсонса), а також з позицій входження в
ціннісно-нормативну систему суспільства, яка регулює його діяльність (Дж.
Ролз, Ю. Габермас).
Довіра є ризиковою дією типу «незважаючи на…», що відображає
визнання власної вразливості за умови наявності установки на те, що об’єкт
довірчого відношення буде відповідати нашим очікуванням - здійснить певні
дії належної якості, враховуючи інтереси суб’єктів довіри та відповідаючи
вимогам результативності та відносної передбачуваності, виявляючи
чесність, компетентність, взаємність та відповідальність. Відображальна
здатність довіри вказує на специфіку соціальних взаємодій в існуючій
ціннісно-нормативній системі, постаючи в якості індикатора суспільного
здоров’я та уможливлюючи тривалі взаємозв’язки на різноманітних рівнях
соціуму. Також слід відзначити своєрідну екстраверсивність довіри як
відображення стратегії відкритості, що забезпечує більш широкий потенціал
соціальних взаємодій в контексті прагнення до досягнення ситуації
взаємоузгодження інтересів. Специфіка філософії довіри полягає у поєднанні
суб’єктивно визначеної моделі комунікативної взаємодії як найбільш бажаної
з
об’єктивними
умовами
реалізації
цієї
моделі,
враховуючи
взаємноорієнтовані когнітивні, емоційні та поведінкові реакції, що
відображаються у специфічних очікуваннях – намірів, безпечності та
ефективності комунікативної взаємодії, виявляючись по суті стратегією
соціального передбачення.
Таким чином, філософія довіри передбачає формування метаціннісного
відношення, що враховує наявний рівень культури довіри (як цінніснонормативної системи, що стимулює вияв довіри на загальносуспільному
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рівні) та базується на попередньому особистому досвіді, репутації,
емоційних оцінках та раціональному виборі об’єктів взаємодії, потенційна
поведінка яких оцінюється щонайменш у термінах відкритості та
неопортуністичності. Комунікативна взаємодія взагалі можлива лише за
умови наявності довіри, тобто тоді, коли відомо, що зазвичай можна
очікувати від Іншого, сприяючи концептуалізації довіри як соціального
імперативу. Довіра, зінтерпретована в термінах соціальної підтримки,
взаємовизнання, громадянських чеснот, є функціональною умовою
відкритого внутрішнього впорядкування потенційно невизначених
соціальних відносин в мережі різноманітних соціальних очікувань,
забезпечуючи особистісно значущі настанови безпечності та надійності, що
визначають цілі та спрямовують вибір прийомів, структурування та подачу
інформації. Як комунікативна властивість колективної дії, довіра постає
інтерсуб’єктивною соціальною реальністю, що має системні ефекти
впорядкування, узгодження, легітимації, соціального редукування,
трансакційної економії, забезпечуючи взаємну координацію очікувань з
метою досягнення спільного успіху.
Анализируется современное глобализированный социум с целью
выявления новейших технологий коммуникативного взаимодействия,
которые являются составляющими концепции философии доверия.
Ключевые
слова:
философия
доверия,
коммуникативное
взаимодействие, глобализированный социум.
Is analyzed contemporary globalized society in order to identify the latest
technology communicative interactions that are part of the concept of philosophy
confidence.
Keywords: philosophy of trust, communicative interaction, globalized
society.
УДК 65.012.22:364

О.В. Гегечкорі

ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ
Розглядаються основні напрями удосконалення механізмів державного
управління соціальним розвитком сучасної України.
Ключові слова: держава,соціальний розвиток, управління соціальним
розвитком.
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Ефективність соціального розвитку є головним пріоритетом соціальноекономічного розвитку регіону та країни в цілому. Значущість соціального
розвитку для демократичних держав світу, у тому числі і України, важко
переоцінити.
Соціальний розвиток - частина політики держави, яка своїми діями
пом'якшує негативні наслідки індивідуальної і соціальної нерівності,
соціально-економічних потрясінь у суспільстві. Державне управління
соціальним розвитком будучи особливою формою управління, виступає як
найважливіша складова соціально-економічної системи держави. Складні,
конфліктогенні проблеми сучасного світу соціального розвитку неможливо
вирішити за допомогою винятково технологічних інновацій і економічних
засобів. Саме тому виконання соціальних функцій, покладених на державу,
здійснюється через систему законодавчих і виконавчих органів влади на
рівні президента, парламенту, уряду, органів місцевого самоврядування
через механізми державного управління соціальним розвитком [1].
Виникнення проблеми ефективності соціального розвитку ґрунтується
на визначенні ефективності державного управління. Приходченко Л.Л.
відмічає, що у державному управлінні найкращі показники ефективності
досягаються за умови вироблення якомога більшої кількості якісних
продуктів (наданих послуг), досягнення позитивних змін в умовах
життєдіяльності людей при заданому мінімумі витрат/ресурсів. Тобто,
загальноприйнята формула ефективності, набуває дещо іншого змістовного
наповнення, ніжу виробничому менеджменті, де акцент робиться, головним
чином, на мінімізацію витрат при забезпеченні запланованого результату [2].
Результати державного управління соціальним розвитком (високий
індекс людського розвитку) порівнюються із умовами їх досягнення
(співвідносяться із витратами, які держава витрачає на складові індексу
людського розвитку). Тобто ефективність державного управління соціальним
розвитком залежить від показників якості життя та рівня життя, які входять
до індексу людського розвитку. Зростання цього показника зумовить
підвищення ефективності соціального розвитку держави.
Ефективність соціального розвитку складається з налагодженої роботи
механізмів державного управління соціальним розвитком: політичного,
правового, організаційного, економічного та мотиваційного.
Специфіка призначення кожного з механізмів державного управління
соціальним розвитком їх взаємозалежність і взаємообумовленість
зумовлюють необхідність їх дослідження і застосування у нерозривному,
органічному взаємозв'язку. Оптимальне поєднання зазначених компонентів,
враховуючи причинно-наслідкові зв'язки, виступає головною і необхідною
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передумовою взаємодії елементів системи державного управління
соціальним розвитком, в цілому забезпечуючи підвищення ефективності її
функціонування.
Недосконалість роботи політичного механізму проявляється через
розпорошення коштів, марнотратства і втрату можливостей для практичних
позитивних зрушень у сфері соціального захисту; правового через
відсутність цільового призначення соціального захисту та соціальної
допомоги; організаційного у відсутності ефективної системи кадрового
забезпечення соціального розвитку в органах державної влади та місцевого
самоврядування; економічного у відсутності стимулів з боку держави для
приватного сектора, кошти якого будуть інвестуватися у соціальний
розвиток; мотиваційного через слабку інвестиційну привабливість галузей
соціального розвитку.
Для удосконалення роботи механізмів державного управління
соціальним розвитком необхідно створення інноваційної моделі соціального
розвитку держави, в основу якої покладено ефективність функціонування
механізмів державного управління соціальним розвитком. Модель
забезпечується ефективністю роботи політичного (узгодження інтересів
політичних партій, втілення засобів та методів здійснення політичної влади),
правового (надає офіційний характер підтримки заданого режиму
функціонування системи), організаційного (раціоналізує розподіл
суб'єктності та визначає внутрішній зміст компетенції), економічного
(відбувається вартісне оцінювання результатів управлінського процесу),
мотиваційного (створення сприятливих умов функціонування об'єкта
державного управління).
Створення інноваційної моделі соціального розвитку повинне
будуватися на принципах соціальної держави, а саме принцип загального
добробуту; принцип соціальної справедливості; принцип солідарності;
принцип субсидіарності; принцип соціальної безпеки; та на функціях
соціальної держави: захисної; стимулюючої, інвестиційної та інтегративної.
Метою інноваційної моделі соціального розвитку держави є підвищення
ефективності соціального розвитку, тобто зростання показників якості та
рівня життя. Це можливо завдяки децентралізації державного управління
соціальним розвитком, а само: охорони здоров'я через обґрунтування
впровадження системи обов'язкового медичного страхування; системи
освіти через запропонування етапів модернізації; пенсійного забезпечення
через обґрунтування переходу до розподільчого принципу пенсійної
системи; житлово-комунального господарства через впровадження
Національної програми «Якість життя через комфортне житло», соціального
захисту через удосконалення інформаційної системи соціальних гарантій.
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Основними шляхами удосконалення механізмів державного управління
соціальним розвитком є: забезпечення роботи політичного механізму
державного управління соціальним розвитком через закріплення на
державному рівні Концепції державного управління соціальним розвитком;
правового механізму через удосконалення Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» для адресної соціальної
допомоги через визначення причини, по яких громадяни стали
незаможними; організаційного, через удосконалення кадрового забезпечення
соціального розвитку; економічного через впровадження методики оцінки
ефекту від інвестицій у соціальний розвиток держави; мотиваційного через
створення системи податкових пільг для підприємств, які займаються
соціальними інвестиціями.
Впровадження інноваційної моделі соціального розвитку держави
дозволить налагодити роботу інфраструктурного забезпечення державного
управління соціальним розвитком, а саме:
реформування кадрового забезпечення соціального розвитку через
створення служби контролінгу в органах державної влади та місцевого
самоврядування. Головною функцією служби державного контролінгу є
створення інформаційної системи менеджменту органу державної влади для
складання планів соціально-економічного розвитку регіону, основними
складовими якого є план розвитку освіти, охорони здоров'я та житловокомунального господарства;
- формування інвестиційної привабливості галузей соціальної сфери
через упровадження оцінки соціального ефекту державних інвестиційних
проектів, яка складається з п'яти етапів.
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ВІЗУАЛЬНА ГАРМОНІЯ ЯК ТИП ХУДОЖНЬОГО
МОДЕЛЮВАННЯ СВІТУ
Актуалізовано проблему зміни характеристик формування та передачі
візуальної інформації у просторі сучасної культури, становлення візуальної
мови з точки зору художнього моделювання світу. Досліджено моделі
візуально-гармонійної цілісності у взаємовпливі формальних та змістовних
ознак художніх образів. Виявлено суперечливість сучасних підходів щодо
нового типу візуальності та окреслено його провідні характеристики.
Ключові слова: візуальна інформація, візуальна мова, художнє
моделювання, пластичне мислення, гармонія, онтологія бачення.
Візуальна інформація супроводжує нас протягом життя. Окрім зорових
універсалій ми маємо справу з культурно-історичними особливостями
бачення, які дозволяють нам безпомилково відрізняти, наприклад,
Стародавній Єгипет від Середньовіччя. Тоді ми говоримо вже про рівень
присутності людини у візуальній інформації, як про «візуальне знання» та
«візуальну мову». Для людини історично будь-яка візуальна інформація
виступає, перш за все, образом, який виступає невід'ємною частиною
гармонійного світу. Сучасна візуальна мова є полем для неоднозначних та
суперечливих інтерпретацій, від уявлення про створення нового простору
комунікації до розуміння її штучного та небезпечного для ідентичності
людини характеру.
У кожну культурну епоху були свої уявлення про гармонію і
довершеність, як результат найбільш бажаної форми комунікації зі світом.
Найбільш повно вони представлені у мистецтві. В інформаційну добу
актуальності набуває дослідження характеристик сучасного типу візуальногармонійної цілісності, що має прояв у сучасній культурі з її простором
повсякденності.
Метою статті є дослідженняісторичних відмінностей стратегій
побудови візуальної гармонії у єдності формальних та змістовних ознак,
виявлення суперечності сучасних підходів щодо нового типу гармонійно456

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

візуальної цілісності.
Вивченню проблеми динаміки історичних форм візуальної
репрезентації присвячено низку праць Ю. Легенького, В. Жуковського,
В.Арсланова,
Д. Півоварова,
В. Розіна,
В.Бранського,
А.Павленка,
М.Ямпольського та ін.
Специфіку сучасного типу візуальної культури досліджено у працях
вітчизняних
дослідниківТ. Орлової,
В. Панченко,
В. Личковаха,
Г. Мєднікової, С. Кримського, та зарубіжних – М.Маклюена, Ж.Бодрійяра,
П. Вірільо.
Дані психології візуального сприйняття активно інтерпретовано в
дослідженнях П. Родькіна, В. Семкіна, С. Сєрова, О.Шила, Р.Арнхейма.
Надзвичайно цінні й важливі дослідження теоретичних передумов
авангардистських форм візуальної репрезентації демонструють праці
відомих філософів, естетиків і мистецтвознавців А. Бергсона, Г. Вьольфліна,
А. Гільдебранда, М. Дворжака, Г. Зедльмайра, Е. Кассірера, Г. Кашніца,
С. Лангер, Е. Панофського, А. Рігля, К. Фідлера, А. Шмарзова, Д. Прециозі.
Варто згадати, що логоцентризм, або культура раціонального бачення
налічує кілька століть, а становлення людини здавна йшло через
візуалізацію. Достовірність видимого сьогодні залишається прерогативою
класики і реалістичного методу. У ХХ ст. ініціація нової багаторівневої
естетики сприяє поступовій трансформації фундаментального принципу
відображення. Візуальна недостовірність стає основою «культури
симулякрів» (Ж.Бодрійяр), «суспільства спектаклю» (Г.Дебор), «імперії
ефемерного» (Ж.Ліповецьки) тощо.
Візуальна гармонія є первинним принципом мистецтва, єдиним для усіх
епох, самих різних художніх стилів і на усіх етапах художнього розвитку.
В.Розін зазначає, що «з культурологічної точки зору живопис є однією з
провідних візуальних систем, і, отже, можна припустити, що в ній певним
чином заломлюються загальні характеристики художнього бачення даної
культури» [1, 131]. На думку В. Бранського, у будь-якому напрямі живопису
задовольняється закон гармонії образу (від реалізму епохи Відродження до
абстракціонізму). Він розглядає зв’язок змісту і форми на основі
домінуючого естетичного ідеалу через основні стильові тенденції в історії
живопису. Перетворення об’єктивної реальності у відповідності з
нормативами ідеалу є безпосереднім втіленням цінності.
Так, ренесансна гармонія є гармонією божественної сутності людської
душі у єдності з вищими проявами божественного начала у природі.
Ірраціональні і містичні ідеї і почуття у ман’єризмі виражаються у
деформаціях пропорцій, перспективи, світлотіні, колориту, але «виразна
сумбурність» яких задовольняє закону гармонії образу, тобто єдності
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контрасту і рівноваги його елементів. Культ руху і боротьби у бароко
виражається у динаміці елементів, атектонічній композиції, асиметричності,
незавершеності. Культ порядку і героїчного спокою у класицизмі
проявляється у скульптурності елементів, жорстких канонах, гармонії
контрасту з рівновагою композиції. У романтизмі культ невизначеності,
хаотичності і безконечності простору і часу виражається у перевазі
живописного начала над лінійним, складній системі кольорів, розімкнутості,
незавершеності. Як і для бароко, романтизмові властиві менш жорсткі
вимоги до гармонії. Простота, безпосередність, правдоподібність і
життєвість реалізму є вираженням збігу художнього простору з простором
людського сприйняття.
Пріоритет у символізмі фантазії над реальністю, умовність простору і
часу виражається у стилізації малюнка і форми або їхній розмитості,
безтілесності, декоративному характері композиції, стильових контрастах.
Культ руху у його дискретному розгортанні, відмова від закономірностей і
фіксація на випадковому імпресіоністів створюють «мимолітну гармонію».
Увага експресіонізму до духовних страждань «деформує предметність з
метою «виразити невиразне», що робить уявну реальність майже
дотичною» [2, 405]. В експресіонізмі з’являється новий вид гармонії –
конвульсивна, що розходиться з самими основами гармонії.
У сюрреалізмі ірраціоналізація атрибутів реальності – простору, часу,
руху, спокою виражається у різноманітних дисформаціях, порушеннях
звичних зв’язків між предметами, дезорганізації простору, чим досягається
ефект семантичного розпаду. В абстракціонізмі вивчення безпредметних
явищ підкоряється «принципу внутрішньої необхідності», який передає
емоційне ставлення художника до духовних енергій Космосу, що осягаються
«внутрішнім оком» за допомогою автономної взаємодії лінії, форм і кольору.
Так, закон специфічної абстрактної гармонії П. Модріана доводить, що
«враження від художнього образу визначається не сюжетом образу самого по
собі (як це здавалося раніше), а тією гармонією, яка пов’язана з цим
сюжетом» [2, 454].
Закон гармонії образу перестає діяти у поп-артистських,
концептуальних напрямах, позбавлених образності, тому цілком
закономірно, що В. Бранським у контексті досліджуваної проблеми вони не
розглядаються взагалі.
Наскільки пов’язано зникнення духовної безпосередності зв’язку
Людини зі Світом зі зникненням «аури» твору мистецтва (В.Беньямін) та
«істинної середини» (Г.Зедльмайр)? Що взагалі визначає збереження
духовної безпосередності?
Мистецтвознавець Я. Пастернак зазначає, як сьогодні важко дається
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«збирання розпиленої духовності при відносно слабкій духовній
статиці» [3, 69]. Г.Зедльмайр впевнений, що «усюди частини стають
важливіші за ціле, периферія – важливішою за центр»[4, 158]. У сучасному
технізованому світі сама дійсність є далекою від «серединного стану буття»,
на основі якого виникає класика, «труднощі, пов’язані зі складністю
безпосередньо-чуттєвого вираження смислу руйнуюче діють на
мистецтво» [4, 321]. Все важче стає в умовах дискретного сприйняття
фрагментарного світу «розпаковувати видимості»(С. Кубанов). Усічена
свідомість будує відповідну цивілізацію, де не залишається місця цілісній
людині.
Постмодерністські теорії (Ж. Бодрійяр, Ф. Гваттарі, Ж. Делез,
Ж. Дерріда, У. Еко, Ж.-Ф. Ліотар та ін.) поривають з класичним розумінням
гармонії як організованості Всесвіту, Космосу, що протистоїть Хаосу. В
європейській естетиці гармонія виражає зв’язок зовнішньо альтернативних
начал, що складає холістський ідеал прекрасного.
В «новій реальності»вже не діють логічні закони суперечностей, сам
принцип опозиції втрачає сенс. Парадигмою постмодернізму стає
«деконстукція» (демонтаж «сенсового центру» та бінарнихопозицій) як
своєрідна конструкція. Змінюється організуючий принцип структури.
Класичний Логос, за висловом Ж. Дерріди, «приховує гру», тому сама
структура, маючи принципово ігровий характер, самознищується. Сьогодні,
за висловом У. Еко, «будь-яке дослідження структур комунікації виявляє не
якусь структуру, що міститься у глибині, а відсутність структури, локус
безперестанної «гри»»[5, 23].
Центральною колізією стає пошук нових форм візуального мислення в
умовах онтологічної (соціальний і соціоприродний хаос) і екзистенційної
(розщеплена свідомість) дисгармонії. Виникає запитання: чи виникають
ознаки нової цілісності у світі, фрагменти якого вже не поєднуються
механічно, але загубили здатність органічного поєднання?
Більше двох тисячоліть домінувала грецька модель закритості,
лінійності, граничності. Для Евкліда лінія – межа, те, що має один вимір, для
Арістотеля точка – початок лінії, для японських майстрів – «стислий всесвіт»
(лінія не розділяє, а поєднує). Звідсисхильність до закругленості, до
згорнення, до центру, і немає того, що б не мало свого центру, своєїДуші. У
європейській філософії уявлення про «стислийвсесвіт»має основою
віртуальнуфілософіюще з часів схоластики у творах Ф. Аквінського,
М. Кузанського, уякихрозглядається проблема актуального і потенційного.
Актуально існує лише теперішнє, актуальну безконечність схоплює лише зір.
У безконечності частина стає рівною цілому. В епоху Відродження
безконечність означає невимірне і незлічиме багатство реальності. Для
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фіксування безконечності до даних органів чуття додається діяльність
мислення. В ідеалістичних системах і постпозитивізмі заперечується
онтологічний статус безконечності (континуальності), тобто вона
пов’язується лише з мисленням.
У лінійній перспективі фокусування в одній точці викликає могутній
динамічний ефект стискання у третьому вимірі, поєднання ліній, які ніколи
не сходяться у реальності. У картинах китайських художників безконечність
простору виступає усередині картини як кінцева мета зорової лінії, яка для
ока залишається недосяжною.У імпресіоністів «межі картини вказують лише
на кінецьк омпозиції, але не на кінецьзображеного простору»[6, 230].
Отже, центр твору у незавершених формах і формах, що знаходяться у
процесі становлення, не є даним, – його тепер треба віднайти. Але прагнення
відтворити реальність через наслідування – не просто бажання привести
зображення у відповідність із зоровим сприйняттям. Мета – зіткнення
опозицій (добро - зло, чесність - облудність), взаємодія і взаємоперехід
опозицій, які переростають у конфлікт.
Справедливою є думка В. Арсланова, що у класиці «тільки через
кінцеве відкриваються ворота у безконечне...» [7, 584]. Актуальна
безконечність не може бути схоплена методами природничих наук, її
розуміння відкривається лише діалектичному методу, здатному осмислити
реальність з точки зору безконечності, сприймати її як ціле, що є
внутрішньою специфічною особливістю мистецтва. Саме тоді природа зору
слугує досягненню духовних завдань.
Сутність образності полягає в можливості не просто представлення
іншого через певну форму, але й вираженні, тобто безпосередньому
представленні цього іншого через ідеальний образ, в якому виражається його
смисл. Твір мистецтва принципово не є явищем, його смисл, це завжди смисл
про «інше». Так, зазначає М.Мамардашвілі, картина Сезанна (натюрморт з
яблуками) не про яблука, а ця картина «яблуками про щось, тобто виявлення
за посередництвом яблук якихось можливостей нашого зору, які тепер
виходять від яблук та їх сприйняттям в нас розповсюджуються»[8, 68].
Чи не може класична точка зору також потребувати розширення,
знаходження вірних пропорцій, співвідношень, зв’язків між мороком і
світлом, гармонією і хаосом, обмеженістю і безконечністю, які мають
однакову реальність?
Сьогодні відбувається перевідкриття простору як конкретної
комунікативної форми існування твору мистецтва. Якщо для модернізму
було характерним «очасовлення простору», то для постмодернізму –
«опросторовлення часу». Постмодернізм, розбиваючи попередню цілісність
витворів мистецтва на фрагменти, створює нову цілісність на принципово
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іншій плюралістичній основі. Постмодерністські твори будуються на
легковгадуваних і на маловідомих цитатах культури – фрагментах витворів
А. Матісса, П. Пікассо, П. Гогена, Ж. Енгра, Л. Кранаха і врешті-решт
фрагментах «реального», написаного ніби з натури.
Принциповапо
застильність,
еклектика,
фрагментарність
постмодернізму призводить до такого бачення світу, яке дає змогу піднятися
над повсякденними фактами реальності і осягнути цілісність Всесвіту. Час
«тут і тепер» легко й симультанно поєднує у єдине ціле мови і образи
культурних систем, відділених одна від одної тисячоліттями, утворюючи
поліфонічну гармонію візуального і смислового.
Світ традиційного живопису поєднується з новими зображувальними
технологіями, в результаті чого художній образ стає рухливим і мінливим, як,
наприклад, в роботах у жанрі мультиплікаційного колажу. В результаті
коректується традиційне уявлення про візуальне мистецтво, як про щось
статичне. Виникає додатковий вимір – час.
Сучасна «пластична драматургія» демонструє непередбачувану
поведінку об’єкта. Сьогодні глядач має змогу керувати своєю подорожжю по
віртуальному простору живописних садів, наповнених штучними
органічними формами, або здувати з екрану біле насіння кульбаби (М. Брет).
На відміну від праці художника з матеріальними об’єктами, використання
комп’ютера дає можливість наблизитись до усвідомлення самої сутності
творчого процесу.
Символ - метафора одухотворення простору в образі щаблів сходин для
зв’язності внутрішнього досвіду сприйняття людини епохи Пост-культури не
підходить. Ближчим є образ Шляху, Дао, Серединності, як благотворної
можливості нескінченних суб’єктивних варіацій. Це простір можливих
шляхів, знаходження нових смислів. Тому експериментування з нечуваними,
суперечливими формами є також свідченням роботи Духу. Сам контекст
передбачає множинність і неоднозначність шляхів перевідкриття простору і
часу. Елементарна форма, представлена у широкому контексті, може бути
розчиненою у тотальностісвіту. Згорнення контексту може привести до
їїатомарногосмислу.
Згадаймо символ гармонії Геракліта, як співпадання одночасових подій,
речей, предметів, елементів, коли виникає розуміння кожної речі на зразок
ліри або лука зі стрілами, гармонії, що струменить в різні сторони. Але цю
найчарівнішу гармонію можна розуміти і в часі, коли погоджуються між
собою різночасові події і коли, отже, виникає певний ритм подій, зокрема, як
гераклітівська вічна космічна періодика. Для Геракліта зустрічний рух
виступає як «прихована гармонія» лука й ліри, яку не можна побачити очима
як скульптурні або музичні гармонії. Її осягає Розум – Нус, що проникає у
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суть світу, є не просто знанням, а знанням Єдиного.
Східні вчення беруть за основу поступову фазову гармонізацію двох
сторін Єдиного. Протилежності не стикаються, а взаємодіють і чергуються
усередині Цілого. Так, особливістю японського мистецтва є те, що художник
і світ єдині, а акт створення і акт сприйняття рівні.
Японська гармонія рухлива, нестійка, але створює «стійкість процесу, в
якому все самостворюється, в прагненні до свободи самозавершується» [9,
284].
Цілісність ніяк не сума частин, досягається не зовнішнім поєднанням, а
внутрішнім сполученням, здатністю сущого до серцевого відклику,
резонансу. Це – тип зустрічногоруху – одне в усьому і усе в одному. Абсолют
має потребу як в обмеженості, так і у випадковості, виступає глибинною
сутністю зображального, тому мова йде не про руйнування форми, а про її
видозміну.
Факт дискретного сприйняття навколишнього світу людиною дозволяє
припустити, що око прагне комфортного стану – стану зупинки, «зачіпки» за
об’єкт, прагне естетичного ідеалу, який існує як фіксований. Але «застигле»
око не бачить, йому властивий рух, інакше об’єкт не буде «схоплений»
зором. В міру просування углибинні шари образу відбувається все більше
очищення останнього від матеріальних нашарувань і наближення до сталої
Сутності -Абсолюту, який не зображується, а переживається.
Розгляд модуляцій чуттєвості з боку творчої здатності передбачає
акцентування уваги на її процесуальності. Часовість виступає як наявність
досвіду минулого у сучасному, екзистенційних колізій власних зусиль життя,
а також орієнтації на майбутнє, як відповідальність за збереження ситуації
вибору власного досвіду (М. Бахтін, М. Мамардашвілі).
В. Бичков, визначаючи естетику як науку духовного гедонізму, вважає її
метою осягнення глобальної Гармонії людини з Універсумом, що «у
традиційному смислі є таким принципом організації системи або структури,
при якому реалізується оптимальна відповідність усіх елементів один одному
і кожного цілому» [10, 526]. Глобальна Гармонія є метафізичним принципом
естетичного, яка лежить в її основі, втіленням тотальності, цілісності, як
основи повноти буття. Ми є свідками, що наука і філософія переходять від
більш примітивного, атомарного мислення, яке витлумачує природні явища,
виходячи з взаємовідносин між постійними елементами, до уявлення про
інтегрований процес у цілому. Саме процесуальністю свого існування, своєю
часовістю і історичністю будь-яке конкретне явище стає залученням до
Універсуму і репрезентацією його.
Особливістю динаміки сучасної візуальної моделі стає те, що у
поліфонічній гармонії візуального і смислового ціле розвивається швидше
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частин, що його складають (згадаймо східні образи «ритмів життя» світу,
чергування Інь-Ян). Гармонізована усередині себе людина вбудовує
особистісне буття у систему Універсуму. Це шлях боротьби і подолання
протилежностей. Будь-яке розділення протиприродне, а зупинка є
порушенням природи Цілого. Статика і динаміка утворюють єдність
рухливої рівноваги і є необхідними, як у зорі необхідні фіксація і рух.
Візуальна гармонія поєднує візуальну і смислову динаміку, актуальне (стиск,
згорнення) і потенційне (розгортання, яке сьогодні стає видимим), буття і
становлення.Виникаєдинамічнийгештальт як «рухливарівновага», як духовна
тотальність і функціональна система, в якійсвітвідкривається нами, але
одночасносвітвідкривається нам. Цей неперервний процес фіксується у
візуальних моделях: ціле є рівним сумі частин; ціле є більшим суми частин;
ціле є якісно іншим, ніж сума частин; ціле у процесі формування видозмінює
частини.
Наприкінці ХХ - на початку ХХІ століття нова візуальність потрапляє в
новий контекст – повсякденність. Відбувається дизайнізація мистецтва. Сам
дизайн стає видом мистецтва, зникають межі між дійсністю та мистецтвом.
На думку М. Маклюена в сучасній аудіовізуальній культурі відновлюється
сенсорний баланс та народжується новий тип візуальності. Тілесноприватний простір окупований екранною візуальністю, відбувається її
експансія в публічне життя міських просторів, що стереотипізує готовність
людини до сприйняття спрощених та площинних образів, які не потребують
осмислення та інтерпретації. Наслідком нової форми візуалізації виступає
спрощення інформації, що транслюється, перетворення її основного масиву у
невербалізований недискурсивний вид, змушуючи психіку людини, як
показав ще Г. Маркузе, працювати не в режимі осмисленого сприйняття, а в
режимі імпульсивного реагування.
Звернення до народного дизайну примітивізму, «треш-дизайну»,
стихійності графіті – відновлює всі ті елементи спонтанності (свободи
самовираження, самоформування культури) які створюють нову
постмодерністську топографіку, наближуються до додизайнерської,
дотипографічної епохи інкунабул і рукописної книги.
Комерційні контексти буття дизайну викликають до життя активне
засвоєння низової естетики масової споживацької культури і мають в своїй
основі маніпулятивні технології. У професійних рамках ця мова служить
ідентифікації (можливо в ігровому режимі) відповідних споживацьких
моделей значень і смислів.
Цифрові технології – не просто засоби зв’язку, а засоби встановлення
та підтримки неперервного поєднання контакту, «тобто засоби утворення
суцільного віртуального середовища – де важливою є сама співпричетність,
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підключеність до неї. Можливість отримання інформації важливіше, ніж
сама інформація. У цьому контексті графічний дизайн – не візуальна
комунікація, а віртуальне з'єднання, контакт, що створює сіть, середовище.
Media – місце втановлення значень, тобто не комунікація, а
смислоутворення. Суть мedia-дизайну – допомога в отриманні доступу до
нерозкритого потенціалу, що дає можливість розвитку.
Твори графічного дизайну – не джерела інформації, а духовні
резонатори, мають онтологічне значення, надаючи життя речам і явищам,
вкорінюючи їх у культурі.
Саме з цієї причини відбувається зближення стратегій арт-терапії та
сучасного мистецтва. Так візуальність потрапляє у проблемне поле
осмисленого сприйняття та візуального мислення.
Ю.Соболев вважає, що у теперішній час не існує суттєвих водорозділів
меж які б відділяли наукові психотерапевтичні методи від стратегій
мистецтва. Їх мови не уособлені одна від одної. <…>арт-терапія могла б
широко використовувати стратегії сучасного мистецтва. І навпаки, інтуїтивно
чи усвідомлено, але багато прийомів арт-терапії використовуються зараз
художниками» [11, 132].
Так, Сергій Сєров, професійний дизайнер – дослідник типів художнього
моделювання світу у різних естетичних парадигмах, вважає основним
законом формоутворення у постмодернізмі «пріоритет фона над формою,
візуального контексту над візуальним текстом». Рівень композиційної
складності дозволяє не зчитувати повідомлення, а «включати емоційне
сприйняття», при цьому зчитувати не текст, а контекст.
Ю.Соболев, як арт-терапевт вважає, що мистецтво постмодернізму не
виділяє фігуру з фону, «воно залишає це на долю глядача, який висуває то
одну, то іншу версію з приводу того, що тут є фігурою, а що фоном» [11, 54].
Арт-терапія дає можливість переглянути роль сучасного арт-куратора.
Центр ваги переноситься з монологічної фігури дизайнера-деміурга на
сумісну творчість зі «споживачами» дизайнерської продукції.
Художник і куратор виходять з імперативної позиції і «прагнуть не
стільки оцінювати світ з позицій певної системи поглядів, скільки
звертаються до моделювання реальних життєвих процесів і отримання
досвіду психологічних змін і освоєння нових ролей і моделей поведінки» [11,
132].
Сьогодні люди у своїй повсякденній поведінці та у мистецький практиці
орієнтуються не стільки на речі, скільки на образи речей, людей та подій. Як
пише П.Віріліо у книзі «Машина зору» «війна зображень та звуків підміняє
собою війну об’єктів та речей» [12, 126]. Штучно створені образи сьогодні
формують та нормалізують гендерні, етнічні, політичні ролі, соціальні
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відносини, природні бажання, поняття успіху тощо.
Візуальність сьогодні розуміється не стільки як фрагмент сукупного
тексту культури, скільки специфічний спосіб виробництва значень.
Створення візуальних образів можна вважати необхідною формою
презентації знання. Візуальні образи належать не до текстової очевидності, а
є текстом який може бути прочитаний (М.Маклюен) [13].
Вміння раціонально реконструювати мову «образу» і зрозуміти норми
його відтворення в соціальній взаємодії стає вкрай необхідним саме у
дизайнерській практиці. Привабливість графічного дизайну стає значимим
ресурсом у боротьбі за увагу публіки, що потребує вдосконалення
професійної компетентності творців візуальних медіа-ресурсів.
На що необхідно звернути увагу. При вивченні візуального, змінними
виступають поряд з візуальними знаками та образами також соціальні
уявлення людей (або за А. Шюц «соціальні конвенції»), що втілені у цих
образах, а також зміни у режимі зору людини конкретної епохи.
Говорячи про своєрідність сучасних форм візуальної комунікації варто
зазначити, що простір інформаційного суспільства створює комплексний
вплив на чуттєвий світ людини у її повсякденних практиках.
Р. Барт ще у середині ХХ століття помітив потужний міфотворчий
потенціал візуальної образності, що визначало її впливовість та
сугестивність. Тотальна візуалізація Пост-культури (В. Бичков) спричинила
появу нових теорій. Так, відомий дослідник екранної культури, Р.Вільямс
почав розглядати повідомлення вже не як дискретну структуру, а як потік,
що містить у собі інші потоки, ми часто так і говоримо «потоки інформації».
Надмір інформації, продукування якої випереджає створення внутрішніх
образів людей витісняє здатність до самостійного їх конструювання та
залишає лише право на бажання, пошук, вибір та емоційну реакцію. З одного
боку відбувається міфологізація об’єктів презентації, з іншого, все частіше
говориться про симуляційний характер цих презентацій.
Ж. Бодрійяр, говорячи про вплив на людину сучасних аудіовізуальних
медіа говорить, що вони «нетранзитивні та антикомунікативні…» [14, 76].
Він розглядає сучасні мас-медіа як уніфікатор соціальної участи. Отже,
розвиток медіа-ресурсів він не сприймає як демократизуючий і гуманізуючий
фактор соціального існування. Проблема «змісту» мас-медіальних послань
не є в такий спосіб «технічною», оскільки ідеологія мас-медіа (якщо про таку
узагалі можна говорити) розміщена на рівні форми [14].
Чи можливим є створення «рамочних» умов, які управляють способами
зображення на рівні форми та змісту? Чи є сенс говорити про так звану
візуальну гуманізацію сьогодні? Нова форма візуальної гармонії пов'язується
сьогодні з поняття візуальної гуманізації. Термін «візуальна гуманізація»
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пов’язується дослідником П. Родькіним з проблематикою візуального
мислення, яке має прояв як у художніх, так і у технічних видах діяльності та
естетико-технологічних способах формоутворення. Розщеплення перцепції і
концепції у візуальному мисленні, оптичного і дотичного у зорі стають
реальністю, що пов’язано зі зникненням духовних констант, тобто пафосу
Цілого, тотожності реального і ідеального та призводить до актуалізації
екзистенційної ролі бачення. Самецей аспект хотілося б підкреслити у
розуміннівізуальноїгуманізації.
Перетворення суспільства на промислове, а потім на інформаційне
змінює докорінно стосунки людини з річчю, роблячи річ комунікаційним
інструментом, знаком, фетишем. Нова візуальна гуманізація, що пов’язана з
цифровими технологіями, опредметнює суб’єкт та візуалізує мислення.
Комунікація змінюється і внутрішньо і зовнішньо. Текстуальне розуміння
смислу заступає місце візуально активному його розумінню. Зміщення уваги
з текстуальної реальності на комунікаційну пов’язано, насамперед, з появою
сучасного комунікативного мистецтва з його динамізмом, еклектицизмом,
квазі-канонами, інтерактивністю і руйнуванням сфери ідеального.
У ХХ ст. культура уявизамінюєтьсядіяльністюконструювання. Криза
достовірностіпов’язана з тим, що для людинистаєбільшактуальним не бачити
і переживати, а конструюватибажане. Сьогодні ми можемо говорити про
формування нової стратегії – пошук бажаного – усі форми вже існують.
Так, у змістовних елементах соціального плаката, присвяченого проблемам
СНІДу та наркоманії раніше домінували страхітливі образи людини на порозі
смерті, статистичні дані наслідків хвороб тощо. Сьогодні мають домінувати
образи, що підкріплюють позитивну мотивацію, бажання обрати здоровий
спосіб життя, адекватні образи чоловічого та жіночого, цінності
небайдужості та допомоги ближньому – тобто формування стилю
позитивного мислення.
Висновки. Сьогодні візуальна комунікація спрямована не на
трансляцію смислів, а на діалог, у якому відбувається пошук бажаного.
Апеляція до задоволення є важливою системоутворюючою установкою
«суспільства споживання». Це обумовлює як розвиток видовищної індустрії
так і організацію життєвого простору людини. Культурні артефакти в
суспільстві споживання будуються на гедоністичній установці: зробити
оточуюче середовище максимально зручним для використання, а також
зачепити сферу бажань людини. Погляд на візуальну гармонію, як на
поступове ускладнення і розширення її смислового змісту з імпліцитним
збереженням її попередніх форм є доцільним у розумінні трансформації
візуальності у сучасній культурі.
Нова онтологія передбачає вихід за межі класичного розуміння
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гармонії, що пов’язана із відображенням дійсності у зримих формах. Коли
картина світу втрачає наочний характер, зміст мистецтва може відноситись
переважно до ціннісного світу людини, яка володіє культурно-історичною
оптикою. Можливо так ми зможемо запобігти як панування семіотики і
«лінгвістичного імперіалізму», так і гаптичної процесуальності, і відтворити
«духовне око», як ознаку цілісності і повноти переживання Світу.
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Актуализирована проблема изменения характеристик формирования и
передачи визуальной информации в пространстве современной культуры,
становления визуальногоязыка с точки зрения художественного
моделирования мира. Исследованы модели визуально-гармонической
целостности во взаимосвязи формальних и содержательных характеристик
художественных образов.
Выявлена противоречивость современных подходов относительно
нового типа визуальности и обозначены его ведущие характеристики.
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информация,
визуальныйязык,
художественное моделирование, пластическое мышление, гармония,
онтология видения.
Updates the problem of changing characteristics of forming and
transmission of visual information in the modern culture area, and forming of
visual language from the point of art modeling of the world. It researches the
models of visually harmonious integrity in connection with formal and content
characteristics of art image. A contradiction between modern approaches towards
new visuality type is revealed, and its main characteristics are stated.
Keywords: visual information, visual language, art modeling, plastic
thinking, harmony, ontology of vision.
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С.І. Коляда

ДІАЛОГОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ІНДИКАТОР
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Акцентується увага на необхідності створення інтегрованого уявлення
про діалогову комунікацію, що служитиме концептуальною основою
комунікаційного процесу, підкреслюється
культуроутворююча роль
діалогової комунікації, її координуюча функція щодо соціальної інтеграції в
контексті сучасності.
Ключові слова: комунікація, діалог, процес соціокультурної взаємодії.
У науковій літературі широко використовуються поняття “діалог”,
“комунікація” і, зокрема, «діалогова комунікація». Але теоретична проробка
останнього, з'ясування пояснювальних можливостей, які пов'язані з цією
категорією, та аналіз за її допомогою структурних одиниць культури майже
відсутня.
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Термін вживається зазвичай в такому смисловому значенні, що частково
відповідає його важливому теоретико-пізнавальному статусу. Існуючі
дефініції поняття «діалогова комунікація», за деяким винятком, служать
свого роду представницькими прикладами того, як комунікація
використовується в широкому колі наукових і практичних дисциплін, коли на
перший план виноситься опис окремих проблем, явно чи потенційно
значущих в системі комунікативної взаємодії [1; 25].
Діалогова комунікація як явище реальності, своєрідна культурна форма
характеризується ймовірнісними механізми розвитку та функціонування,
виходячи з її різних ознак, що залежать від характеру даного суспільства,
ступеня його розвитку, організації та інших характеристик.
Освіта, виховання, просвітництво, мистецьке життя, наукова практика і
безліч інших культурних процесів є тими видами діяльності, культурними
формами, що визначаються і позначаються діалоговою комунікацією. Тому
спектр напрямків осмислення
поняття «діалогова комунікація» має
включати розуміння мотивів і способів поведінки у створенні, обміні та
інтерпретації повідомлень, а отже, інтегрується з дослідженнями у галузі
філософії, соціології, психології, семіотики, інформаційних систем, біології
та математики. Отже, проблема інтегрованого уявлення про діалогову
комунікацію в контексті комунікації культур є однією з найактуальніших,
про що свідчать публікації на сторінках наукових і популярних видань.
За сучасних умов розробки потребує механізм формування і розвитку
інтересу як до самого процесу діалогової комунікації, так і до його
результату, розуміння того, що співпраця, спілкування, взаємодія — це
діалог, який вимагає вміння слухати, аналізувати, виявляти терпимість і до
ідей, і до недоліків партнерів, зважуючи на те, що і в співпраці, і в
спілкуванні треба не тільки щось отримувати самому, але і віддавати іншому,
постійно проводячи рефлексивний самоаналіз [2;344].
Ааналіз прагматичного рівеня діалогової взаємодії дає можливість
виокремити принципи, стратегії та правила, що національно детерміновані,
за умови їхньої міжкультурної релевантності. В цьому контексті цінним
видається
міркування
Н.І.
Формановської
стосовно
того,
що
багатовекторність прагматичної складової діалогової комунікації зумовлює
розгляд її в часопросторових параметрах: “... у процесі спілкування за
допомогою мови на перший план виходить суб'єкт мовленнєвих дій, що
визначає й окреслює певний прагматичний комунікативний простір.
Прагматичним простором мови спілкування назвемо ту велику зону, де мова
фіксує різноманітне ставлення мовця до дійсності, і той, що користується
мовою в процесі комунікативної діяльності а) називає, б) вказує, в) виражає
це ставлення, тоді як адресат сприймає і тлумачить ці смисли” (переклад наш
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— К.С.) [3; 83]. Відтак, наголошуємо на культуроутворюючій концепції
діалогової комунікації, зазначивши, що на даний час у спеціальній літературі
спостерігається
розширене трактування комунікативної
компетенції:
йдеться про нову перспективу, яка повинна пронизувати увесь процес
взаємодії за нових соціальних умов.
Комунікація в плюралізмі сучасного глобалізованого світу не може
орієнтуватися на позицію єдино вірного ідеалу, який існує в єдино вірній
інтерпретації. Ефективна комунікація повинна будуватися на інших
підставах, що вимагають іншої ідеології, заснованої на принципах
діалогічності. Життя існує в різноманітті форм, воно здійснюється в
процесах нелінійної динаміки. Двома її важливими рисами є адаптивність і
пластичність. У людському суспільстві комуниікативні відносини
здійснюються в системі нелінійних динамічних зв’язків, в якій відбуваються
аперіодичні, ациклічні зміни. Завдяки ним виникають нові потенціали
комунікаційної взаємодії. В цьому бесперервному процесі 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 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 коммуникації в
соціальному й культурному розмаїтті глобалізованої людської спільноти
вимагається принцип взаємодії, заснований на взаємній зацікавленості
учасників у досягненні розуміння і гармонії.
Така перспектива вбачається за умови розширення цілей діалогічної
взаємодії, тобто в тому, що результатом її мають бути не тільки і не стільки
комунікативна компетенція, як сам процес конструктивного діалогу, що
повинен перетворитися на між/крос-культурий обмін, коли досягається
розуміння “чужого” з урахуванням його різних компонентів: мовного,
історичного, естетичного, етичного.
Науковці Т.Г. Грушевицька, В.Д. Попков, А.П. Садохін, виділяючи три
рівні спілкування — комунікативний, інтерактивний і перцептивний,
зазначають, що результатом реалізації кожного з рівнів є, відповідно,
взаєморозуміння між людьми, спрямованість на певні взаємини між людьми,
та можливість взаємного пізнання і зближення людей на раціональній
основі, тобто сприйняття партнерами один одного, визначення контексту
зустрічі. Особливо цінними, при цьому, виявляються перцептивні навики, що
демонструють уміння управляти своїм сприйняттям, «читати» настрій
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партнерів по вербальних і невербальних характеристиках, розуміти
психологічні ефекти сприйняття і враховувати їх для зниження його
спотворення.
Сучасний технологічний прогрес відкриває нові перспективи у
вирішенні проблем міжкультурної комунікації – полікультурне виховання і
навчання через ЗМІ, мережу Інтернет, за допомогою мультимедійних
технологій тощо. Саме на освіту покладається важливе завдання навчання
нової генерації знань про свою та інші культури, умінь та навичок
міжкультурної
компетентності,
діалогу
культур,
міжкультурної
толерантності.
Сьогодні існує багато наукових робіт, публікацій та статей, які
висвітлюють різні аспекти міжкультурної взаємодії, в тому числі –
вирішення міжетнічних конфліктів із застосуванням існуюючих форм та
методів, найефективнішими з яких є діалог і співпраця задля прийняття
спільного рішення, враховуючи культурні особливості учасників
міжетнічного конфлікту [4;115].
Отже, культура суспільства, діалогова комунікація і комунікативна
культура утворюють логічну категориальную систему, складові якої
співвідносяться як загальне — особливе — спеціальне. Культура суспільства
не може не впливати на розвиток комунікативної культури особистості, так
само, як комунікативна культура
передбачає розуміння значущості
діалогового спілкування. Розуміння цієї взаємовизначеності і є запорукою
позитивного розвитку суспільства, в якому “зацікавлений діалог в контексті
відкритого суспільного дискурсу сприятиме відродженню довіри,
відповідальності і єдності громадян..., а ... діалог, полілог та інші типи
комунікації повинні стати основою нової концепції ідеології сучасної
України, яка прагне об’єднати, гармонізувати і гуманізувати суспільні
відносини” [5; 204].
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интегрированного представления о диалоговой коммуникации, служащего
концептуальной основой процесса коммуникативного взаимодействия;
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координирующая функция относительно социальной интеграции в
контексте современности.
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слова:
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Focuses on the necessity to create an integrated view of interactive
communication that serves as a conceptual basis for the process of communicative
interaction; stresses cultural-forming role of interactive communication, its
coordinative function regarding to social integration in the modernity context.
Keywords: communication, dialogue, a process of social and cultural
interaction.
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Т.О. Чернов

ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Рассматриваются основные требования к личности педагога высшей
школы, основные понятия профессиональной культуры преподавателя и
пути их совершенствования.
Ключевые слова: профессиональная культура педагога, педагогика,
психология.
Новые требования к личности педагога предполагают усиление
внимания к различным характеристикам профессиональной культуры
педагога, которое, в свою очередь, оценивает интеллектуально-деловой
потенциал
участников
образовательного
процесса,
активизирует
формирование позитивных характеристик личности, приоритетных для
социального
и профессионального
самовыражения,
мобильности,
коммуникативной культуры, готовности к самопознанию, саморазвитию,
самоактуализации. Сам термин «профессиональная культура личности» в
понятийном аппарате педагогики сравнительно новый, и используют его, как
правило, в системном анализе соотношения профессиональной культуры,
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культуры труда и культуры производства, выделяя три основные
функциональные уровни.
Первый уровень - социотехнический, представляющий собой
гармонизацию элементов в системе «человек - техника». Культура на этом
уровне представляет собой совокупность социально-экологических законов
развития технических нормативов, которые отражают уровень развития
техники и технологии.
Второй - соционормативный, предлагающий гармонизацию отношений
в системе «человек - человек», включая совокупность норм, отражающих
уровень организации труда и зрелость внутриколлективных отношений.
Третий уровень - интеграция элементов культуры в систему на уровне
значения и ценностей, которые и придают смысл трудовой деятельности
человека. Об этом можно судить по тому, насколько глубоко человек
интериоризирует их. Основными показателями проявления этого уровня
являются эффективность участия в труде, степень раскрытия исторического
потенциала, удовлетворение результатами труда, возможностью выразить
себя как личность, степень представления социальной ценности своего труда
и своей социальной значимости как субъекта культурного развития.
Переведя эту трехуровневую систему в область педагогики, мы видим,
что первый уровень характеризует совокупность социально-экологических
условий, которые определяют место и значимость образования в общей
культуре общества, т.е. объективные условия, с которых складывается и
моделизируется система образования. Это общегосударственный уровень
педагогической культуры.
Второй
характеризует
гармонизацию
отношений
внутри
педагогической системы и проявляется в виде и стиле взаимоотношений
между руководящими органами образования и образовательных и
педагогическим коллективом, между учебными заведениями и структурами
социальной сферы. Этот уровень проявляется в зрелости социальноличностных и межличностных отношений, уровень творческого развития
педагогической системы с учетом новых технологий и региональнонациональных особенностей.
Третий уровень - это проявление профессиональной культуры личности
конкретного преподавателя, которая характеризуется компетентностью,
шириной кругозора, гуманными отношениями со всеми субъектами
образовательного процесса, творческою активностью, чувством комфорта и
удовлетворения реализация своего личностного и профессионального
потенциала.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что педагогическая культура
общества, локальной образовательной системы и профессиональная культура
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педагога создают логичную категориальную систему, соотносясь как общее,
особенное и частное. Педагогическая культура общества не может не влиять
на развитие профессиональной культуры педагога. Отношение к
образованию на конкретном этапе социально-исторического развития,
престиж
преподавательского
труда,
материально-экономическое
благополучие стимулируют личностный рост преподавателя и его
профессиональной культуры. То же можно сказать и о влиянии культуры
отношений внутри педагогической системы на самоактуализацию,
самореализацию потенциала профессиональной культуры преподавателя.
Это, в свою очередь, очень положительно влияет на развитие общества.
Хочется закончить высказыванием Джона Дьюи о роли образования и
педагогики в развитии культуры общества. Слова, сказанные более
полстолетия назад, звучат актуально: «Люди давно уже поняли, что
образование в полной мере можно сознательно использовать для устранения
недостатков общества: если вывести молодых людей на дорогу, свободную
от ныне существующих пороков, образование станет инструментом
достижения лучших надежд человечества».
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The basic requirements for the individual high school teacher, the basic
concepts of educator professional culture and ways of improving them.
Keywords: educator professional culture, education, psychology.
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КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ФОРМА АУДИОВИЗУАЛЬНОСТИ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Тезисы посвящены проблемам влияния кинематографа на социальный
интеллект человека
Ключевые слова: аудиовизуальность, кинематограф, социальный
интеллект.
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Феноменом нашего времени стал постоянно усиливающийся
информационный поток, который изменяет сложившуюся картину мира
современного человека, усложняет социальные связи и таким образом
стремительно изменяет условия его существования.
В этих условиях особую актуальность представляет обращения к
социальному интеллекту человека, как инструменту, позволяющему
осуществить его адаптивные и творческие способности, организовать поиск
путей самореализации личности в условиях современного сложно
организованного мира и кинематографу, который остается в современном
социуме актуальной культурной формой, функционирующей как
адаптационная и рекреационная система.
Социальный интеллект это особая способность человека, суть которой
заключается в возможности осуществлять гибкое и одновременно
устойчивое приспособление к социальной действительности. Именно от
развития социального интеллекта – способности людей к лучшему
пониманию друг друга и самих себя – зависит мир во всем мире, гармония в
семье и процветание бизнеса в современном обществе.
На развитие социального интеллекта оказали влияние целый ряд
изменений, вызванных изобретением кинематографа. Во-первых, произошло
изменение в восприятии мира современным человеком, так как возник
универсальный язык кино. Во-вторых, значимым фактором влияния на
развитие социального интеллекта стала особенность кинематографической
формы аудиовизуальности принадлежать к искусству и к средствам массовой
коммуникации одновременно.
Особую роль в развитии социального интеллекта сыграло
документальное кино, которое подготовило общечеловеческую культуру.
Человек стал чувствовать себя «гражданином мира». В условиях новых
реальностей это чувство дошло до осознания каждого человека.
Таким образом, кинематографическая форма аудиовизуальности,
позволила процессу развития социального интеллекта выйти на новый
уровень, так как эта новая форма, с одной стороны, смогла вовлечь в свою
сферу влияния все социальные слои, а с другой – выступила новым
средством саморегуляции психики, которое пришло на смену религиозным
механизмам примирения человека с окружающей средой и самим собой.
Мы остановимся на социальной роли кинематографа как фактора
развития социального интеллекта через процесс социализации и
эмоционального развития человека. Экстеросистемная модель социального
интеллекта, представленная в работе Е. Михайловой «Социальный
интеллект: концепции, модели, диагностика», рассматривает социализацию
как фактор развития социального интеллекта [2, 83]. И в этой сфере
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современный национальный кинематограф, являясь потенциально мощным
средством образного выражения и закрепления культурной идентичности
конкретного народа, имеет огромное значение в накоплении человеком
индивидуального опыта социального поведения. Известный кинокритик и
социолог кино М. И. Жабский, отмечая особую роль национального
кинематографа, рассматривает его как средство трансляции от поколения к
поколению социального и духовного опыта данного общества, как средство
формирования у человека личностных качеств, позволяющих ему лучше
интегрироваться в общество, следуя его нормам и ценностям. Проблемой
социализирующего воздействия национального киноискусства М.И.Жабский
считает глобализацию (американизацию) мирового кинематографа [1].
Следует отметить еще одну проблему социализации человека средствами
кинематографа. Современные исследователи отмечают тенденцию резкого
усиления потребительского отношения к кино, что выражается в возрастании
интереса к сугубо развлекательному кинозрелищу и девальвации
познавательной функции кино.
Следующий аспект влияния кинематографа на развитие социального
интеллекта находится в сфере его воздействия на эмоциональный интеллект.
Эмоциональный интеллект через ряд своих механизмов и операций
представляет собой своеобразный буфер между личностью и окружающей
средой. Результатом взаимодействия эмоционального интеллекта и
личностных характеристик являются стили жизнедеятельности личности,
стратегии совладания со стрессом и стратегии ее самореализации. В этой
сфере кино занимает особое место, так как ни один другой вид искусства не
имеет такого доступа к эмоциональной сфере человека. Их контакт строится
не на основе передачи и приема информации, а на основе сопереживания,
активного эмоционального вовлечения зрителя в экранный мир через
метафорический образ, который отражает реальное бытие человека.
Кинофильм захватывает эмоции человека, но его влияние в большинстве
своем неосознаваемо. В кинематографической реальности восприятие себя и
мира происходит подсознательно. Известный киновед А. М. Орлов
утверждает, что с подсознанием работает вся область художественных
феноменов.
Именно
для
облегчения
доступа
к
подсознанию
(растормаживания психики) кинозал погружается в темноту, тело зрителя
обрекается на неподвижность и лишается внешних реакций. Исследователь
считает, что художественный образ, воздействуя на подсознание, производит
катартическое (очистительное) воздействие, и в этом заключается
сверхзадача искусства, которое, будучи искусственной областью, тем и
отличается от всей остальной нашей жизненной реальности и других форм
культуры, что включает процесс освобождения подсознания от накопленного
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психологического балласта.[3] В свою очередь одним из механизмов
эмоционального интеллекта является обеспечение единства эмоций и
мышления (лимбико-неокортикальный механизм) [2, 187]. Этот механизм
эмоционального интеллекта позволяет художественному фильму обращаться
к чувствам и разуму зрителя одновременно. Именно эта дихотомия дает
основание утверждать, что развивающее воздействие кинематографа на
эмоциональный интеллекта повышает и эффективность мышления человека,
и вместе с этим общий уровень его интеллекта – повышается эффективность
преодоления
психологических
барьеров,
разрешения
жизненных
затруднений.
Особый интерес представляет влияние кинематографа на развитие
морального (нравственного) интеллекта. Нравственное развитие человека,
как утверждается в работе Е. Михайловой, основывается на развитии
эмоционального интеллекта, который является его психологическим базисом
[2, 223]. Зрелый эмоциональный интеллект личности (способность управлять
собственными эмоциями, эмоциональная открытость, высокая эмпатия,
доброжелательность, позитивная оценка ситуации и окружающих)
определяет высокий уровень нравственного развития. На наш взгляд
проблемой развития морального интеллекта в современном мире является
феномен жестокости, имеющий широкое распространение в современном
искусстве. Считается, что агрессия – свойство, необходимое для выживания
всех живых существ, охраняющее жизнь и продолжение рода, а жестокость
на экране служит высвобождению агрессивной составляющей психической
жизни человека. Это мнение в научной среде считается спорным. Наша
позиция заключается в том, что если агрессивная составляющая в
кинофильмах для взрослых как-то оправдана, то в детской кинопродукции ее
присутствие совершенно недопустимо, особенно в той форме, в какой она
проявлена в современном западном детском кинематографе.
Из вышеперечисленного можно сделать следующие выводы, что, вопервых, новая форма аудиовизуальности, явившись фактором научнотехнического прогресса и вызванная потребностями культуры и самого
человека (отдых и развлечения) отвечала также и потребности в расширении
потенциала образной выразительности.
Во-вторых, в развитии социального интеллекта роль современного
кинематографа особенно значима в сфере социализации человека, в развитии
его эмоциональной сферы, в сфере его нравственного развития.
В-третьих, с появлением новой кинематографической формы освоения
действительности социальный интеллект получил мощный толчок в своем
развитии, так как, с одной стороны, средства киноискусства обращены к
эмоциональной сфере человека и воздействуют на подсознание, что
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позволяет осуществлять влияние с наибольшим эффектом; с другой стороны
– новая культурная форма смогла вовлечь в свою сферу все социальные слои.
В-четвертых, кинематографическая форма аудиовизуальности остается
в современном социуме актуальной культурной формой, функционирующей
как адаптационная и рекреационная система, как мощный фактор развития
социального интеллекта.
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Е.Д. Борщукова

ВОЕННЫЕ СОБЫТИЯ НА РУССКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ
И ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА ВОЕННЫХ
И ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕТРОГРАДА
В статье рассматривается позиция немецкого ученого Х. Ян по
проблемам «патриотической культуры» в России. Основной посыл автора
заключается в том, что власть, боясь любых форм социальной активности,
пристально, отслеживала динамику патриотических чувств. В статье
раскрываются различные проявления патриотизма в российском обществе
и мероприятия власти по контролю за этим явлением. Рассмотрены
различные факты проявления «стихийного» патриотизма и «управляемого»
патриотизма. Показана деятельность всевозможных общественных
организаций, по оказанию помощи фронту и благотворительностью в
отношении раненых и членов их семей .Особое внимание уделено проблеме
патриотического
воспитания
молодежи.
Показана
динамика
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патриотических настроений и кризис патриотизма в период 1915-1916г.,
которые привели к неизбежным революционным потрясениям в стране.
Ключевые слова: своеобразие русского патриотизма, Первая мировая
война, благотворительность, патриотическое воспитание, власть и
стимуляция патриотизма.
Патриотические настроения россиян в годы Первой мировой войны
стали объектом научных исследований не только в России, но и за рубежом.
Например, немецкий ученый Х. Ян: изучил эту проблему с историкокультурологических позиций [1, С. 229], введя в научный оборот термин
«патриотическая культура в России».
Один из отечественных ученых в своей рецензии дал развернутую
характеристику позиции Х. Яна.: «Исследуя своеобразие русского
патриотизма, автор отмечает, что русский народ, как и все народы Европы,
приветствовали объявление войны в 1914 г. с большим энтузиазмом (что в
советской историографии замалчивалось). Толпы людей собирались на
улицах Санкт-Петербурга, как и во многих городах страны, выражая
преданность трону и готовность воевать до победы» [4, С. 143].
Любопытно мнение Х. Яна о том, что значительные слои российского
общества искренне желали объединить свои патриотические усилия, но
государство боялось проявления любых форм социальной активности.
В.С. Коновалов констатировал: «Полиция подавляла патриотические
демонстрации, а военные и гражданские чиновники пытались пресечь
независимость вновь образуемых Союзов городов и земств, ставивших
целью оказание помощи армии. Вместо того, чтобы воспользоваться
народной поддержкой, царь отверг ее и усугубил проблему, назначив
нескольких некомпетентных министров и сохранив около себя ненавидимого
в народе Распутина. Отдаление друг от друга государства и общества нашли
свое отражение в Думе. Она усиленно поддерживала правительство в 1914 г.,
но затем Прогрессивный блок вошел в коалицию с оппозицией и стал
сильнейшей парламентской силой. В ноябре 1916 г. либерал Милюков в
своей знаменитой речи в Думе перечислял грубейшие ошибки правительства
и после оглашения каждой вопрошал аудиторию: ''Это глупость или
предательство?''» [4, С. 144].
Х. Ян вслед за некоторыми другими историками пришел к выводу о
том, что уже в 1914 г. российский патриотизм был неоднозначен: ему
одновременно были присущи и консерватизм, и революционность. По его
мнению, он развивался в диапазоне от ненависти к врагу и желания победы
России до критики власти и революционных устремлений [4, С. 144].
Яркими представителями патриотических сил были российские
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религиозные мыслители, жизнь и деятельность которых в значительной мере
была связана с Петербургом-Петроградом. У этой части интеллектуальной
элиты с самого начала войны сложились три различные патриотические
позиции. Взгляды своеобразных неославянофилов разделяли С.Н. Булгаков,
В.Ф. Эрн, В.В. Розанов, В. Иванов. Их позицию исследователи иногда
называют позицией «православного патриотизма».
Более широко взглянуть на исторические задачи России в мировой
войне стремились их оппоненты критики неославянофильства Н.А. Бердяев,
Е.Н. Трубецкой, С.Л. Франк, Д.С. Мережковский. На платформе так
называемого
великодержавного
патриотизма
стояли
П.Б. Струве,
Д.Д. Муретов, С.А. Котляровский [5, С. 12-13].
Некоторые исследователи считают, что природа патриотизма весьма
сложна. На формирование патриотических чувств влияют многочисленные
внешние раздражители, система образования (как и человеческая
необразованность), пример близких и многое другое. В ряде случаев
патриотизм может выступать как следствие своеобразной моды.
Представляется, что в какой-то мере вчерашний Петербург, ставший в самом
начале войны по патриотическому почину Петроградом, во многом испытал
на себе влияние патриотической моды. Институты власти, располагавшиеся
в столице, всячески приуменьшали будущие последствия войны, во
всеуслышание заявляли о слабости противников и на этой волне подогревали
патриотические чувства жителей столицы и всей страны.
Патриотизм стихийный, которому характерны эмоциональные всплески
и
непродолжительность,
подкреплялись
властями
методичной,
систематической и разносторонней деятельностью государственных
структур.
В Петрограде почти ежедневно в первые недели войны
организовывались демонстрации в поддержку царя и союзников России.
Жители столицы описывали это так: «Рабочие оставляли красные
революционные флаги и брали в руки иконы, портреты царя. Студенты
покидали университеты и добровольно уходили в армию,. офицеров,
встречавшихся на улицах, восторженно качали на руках» [3, С. 579 ].
В первые месяцы войны российским властям почти не приходилось
предпринимать каких-либо усилий для того, чтобы стимулировать у
населения патриотические настроения. Жители столицы в значительной
мере сами включились в своеобразное соревнование: кто проявит больший
патриотизм. Студенты «состязались» во вступлении добровольцами в армию,
журналисты часто стремились выявить максимально возможное число
«германских шпионов» среди руководителей петроградских фабрик и
заводов, предприниматели, банкиры и фабриканты, а порой и представители
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бомонда, спешили открыть в собственных домах и дачах частные госпитали,
в которых обслуживали раненных солдат и офицеров.
Своеобразной и до сих пор неизученной формой проявления
патриотизма стала деятельность петербургских банкиров.
Уже 20 августа 1914 г. одно из самых успешных кредитных учреждений
Петрограда Первое общество взаимного кредита выделило на нужды
государства для ведения войны 100 000 руб. Деньги выделялись складу ее
величества государыни императрицы Александры Федоровны, на котором
хранились медикаменты для организованного ею в Зимнем дворце военного
госпиталя. Не забыли банкиры и об оказании финансовой помощи
военнослужащим-фронтовикам и членам их семей (взносы делались через
комитет при министерстве финансов). Перечислялись средства и главному
управлению Российского общества красного креста, Комитету по сбору и
распределению пожертвований на нужды войны при Петроградском
общественном управлении.
Петроградскими благотворителями не были забыты и скромные
общественные организации, помогавшие фронту. Так были выделены
средства кружку дам графини Тотлебен по заготовке белья и теплых вещей
для гвардейских саперов, морскому благотворительному обществу под
покровительством великой кн. Ксении Александровны, обществу попечения
о бесприютных детях (приюту под покровительством великой княжны
Марии Николаевны), дамскому комитету лейб-гвардии Семеновского полка,
скобелевскому комитету для выдачи пособий потерявшим на войне
способность к труду воинам, Покровской общине сестер милосердия на
содержание 15 кроватей имени Общества для раненных, Петроградскому
биржевому комитету на оказание помощи раненым и больным воинам,
Обществу «Солдатская копейка», попечительному совету Казанского собора
о семьях запасных пострадавших на войне и раненых, петергофскому
комитету Российского общества Красного креста в пользу больных и
раненых воинов, Императорскому вольному экономическому обществу,
Ярославскому благотворительному обществу, мастерской судебного
ведомства для изготовления вещей на нужды военного времени, комитету
Мариинско-Сергиевского приюта на расходы по содержанию лазарета,
Временному убежищу для оказания помощи семействам нижних чинов
призванных на службу из Царскосельского уезда, госпиталю, устроенному
петроградским градоначальником, временному комитету по призрению
семей служащих в учреждениях министерства внутренних дел, призванных
на службу, Петроградской купеческой управе, Петроградскому комитету
великой княжны Ольги Николаевны по оказанию помощи семьям лиц,
призванных на войну, Александровскому комитету о раненых, кружку дам
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Императорской
военно-медицинской
академии,
военно-санитарной
организации великой кн. Марии Павловны Бельгийскому комитету для
оказания помощи пострадавшим от войны бельгийцам, дамскому кружку
графини А.Ф. Коковцевой по оказанию помощи по случаю войны,
Центральному комитету по сбору пожертвований в пользу населения
Царства Польского, пострадавшего от войны, дамскому кружку при
Правлении Императорского российского общества спасения на водах, для
изготовления белья раненым, Обществу «Национальное кольцо» для помощи
семьям воинов, дамскому кружку Комитета при Петроградской конторе
Государственного банка для оказания помощи воинам и семьям, особому
комитету по устройству однодневного сбора пожертвований на раненных и
больных воинов, состоящему под председательством великой кн. Ксении
Александровны, Комиссии Кологривского уезда Комитета помощи семьям
призванных на войну, состоявшей в ведении ее императорского высочества
великой кн. Елизаветы Федоровны, Особому комитету при Российском
обществе Красного креста состоящего под председательством ее
императорского высочества великой кн. Ксении Александровны, 3-му
Петроградскому дамскому комитету ее императорского высочества великой
княжны Марии Павловны [6, С. 106]
Не трудно заметить, что банкиры стремились помогать в первую
очередь тем организациям, которые были созданы представителями царской
семьи и другими влиятельными персонами. Это свидетельствует о том, что у
деловых людей патриотические чувства успешно сочетались с
прагматическим взглядом на складывавшуюся ситуацию. Они стремились к
тому, чтобы их патриотические чувства были замечены и оценены властями
по достоинству.
В 1915 г., уже в конце весны, когда германо-австрийские войска
одержали ряд побед на Восточном фронте, содержание российского
патриотизма претерпело качественные изменения. Ему перестали быть
присущи легковесность, восторженность, шапкозакидательство.
В 1915 г. Российская империя потеряла ряд промышленных регионов
Польши и Прибалтики, что существенно повлияло на внутренний настрой
жителей столицы. Война принимала затяжной характер, что качественно
повлияло на динамику государственной агитации по стимулированию у
подданных патриотических чувств.
В столице в значительной мере акцент стал делаться на патриотическое
воспитание молодежи, особенно той ее части, которой в скором времени
предстояло надеть офицерские погоны. Военное министерство в срочном
порядке
рекомендовало
столичным
военно-учебным
заведениям
дополнительно изучать специально подготовленную патриотическую
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литературу, в числе которой были произведения В. Александрова
«Современный учитель молодых солдат пехоты», В. Бацова «Беседы о
воинском воспитании», А. Белгородского «Галиция — исконное достояние
России», А. Бутовского «Повести из современной офицерской жизни» и
другие.
В военно-учебных заведениях столицы началось повальное увлечение
сбором документов, артефактов и фотографий, связанных с подвигами на
фронте выпускников кадетских корпусов, военных училищ и академий.
Собранные материалы становились экспонатами музеев и выставок военноучебных
заведений.
Их
примеру
следовали
воинские
части,
дислоцировавшиеся в Петрограде: полковые музеи собирали материалы о
героях-однополчанах.
В военно-учебных заведениях Петрограда и других городов начал
действовать циркуляр, предписывавший доводить до личного состава
приказы о геройской смерти бывших воспитанников, о подвигах
Георгиевских кавалеров [2, Д. 54, Л. 7.].
Изменилась тональность столичной печати. На смену прямолинейным
публикациям, героизировавшим всю без исключения деятельность воинов
Русской армии, пришли очерки, зарисовки и репортажи с явным
сентиментальным оттенком. Их цель была вызвать у читателя сострадание,
сопереживание и на этой основе закрепить у него в душе еще остававшиеся
патриотические чувства.
Книжные магазины и лотки заполнили открытки с сентиментальными
сценами из военной жизни: сестра милосердия, ухаживающая за раненным
солдатом, жена и дети, читающие письмо фронтовика – отца семейства и т.д.
В петроградских цирках и на эстрадных подмостках объектом шуток
стали уже не незадачливые противники Русской армии, а городские
спекулянты и мародеры.
В 1915-1916 гг. в Петрограде нарастало раздражение политикой
властей. Жители города, представители различных слоев населения, были
убеждены в том, что государь и правительство искусственно затягивали
войну, не используя разумно имевшиеся в стране ресурсы.
Николай II и его ближайшие помощники по-прежнему пытались играть
на патриотизме народа, что в новых условиях, в условиях затянувшейся
войны, уже не срабатывало. Общество было раздражено. Оно исчерпало
почти все физические и моральные резервы. Эта ситуация искусственно
подогревалась многочисленными политическими партиями, стремившимися
использовать народные настроения в интересах своих организаций.
Доверия к власти у петроградцев становилось все меньше. Но многие
периодические издания, не поддерживавшие, казалось бы, официальную
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внутреннюю и внешнюю политику императора, на самом деле заняли
оборонческую позицию и стремились влиять на настроения людей.
Лидерами среди них были такие издания, как «Народная мысль», «Северные
записки», и другие. Весьма авторитетные авторы, в числе которых были
А.А. Гизетти, Н.Д. Кондратьев, В.С. Миролюбов, П.А. Сорокин, регулярно
выступали в печати с материалами, в которых велась политика о
необходимости вести войну до победного конца.
Характерная особенность того времени: В 1915 и особенно в 1916 гг.
практическая деятельность жителей Петрограда, нацеленная на укрепление
патриотизма, стала гораздо скромнее, чем в начальный период войны.
Политическая риторика заменила многие дела и поступки, способные
стимулировать у жителей столицы патриотизм. Однако, ряд организаций из
месяца в месяц, из года в год упорно продолжали деятельность, нацеленную
на укрепление патриотических чувств. Руководство кредитных учреждений
Петрограда проявило, например, удивительное единодушие в постоянной
поддержки своих бывших сотрудников, ушедших на фронт. Им было
предоставлено право на досрочную пенсию. Особой заботой были окружены
те из них, кто получил увечья во время боевых действий [6, С. 106].
Однако резервы патриотизма у жителей столицы были не безграничны,
в отличие от кредита доверия к власти, что вылилось в революционные
события 1917 г.
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The article deals with the opinion of the German scientist H. Jahn
concerning the patriotic culture in Russia. The point is that the power, what was
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afraid of any forms of activities, watched the dynamics of the patriotic sentiments.
The article describes the different kinds of the patriotic sentiments in the Russian
society and the power measures o control this phenomenon. The facts of the
spontaneous and guided patriotic sentiments were examined in this article. The
different activities of the social organizations concerning the help to the frtont and
the wounded men and their families are demonstrated. The special attention is
paid to the patriotic education of the young men. The dynamics of the patriotic
sentiments and their crisis in 1915-1916 are demonstrated, that resulted in the
revolution in the country.
Keywords: the peculiarity of the Russian patriotic sentiments, the World War
I, the charity, the patriotic education, the power and the simulation of the patriotic
sentiments.
УДК 316.3:14

Й. Ариза Де Мигель
АНТИРОСТ КАК ОТВЕТ ПРОБЛЕМАМ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Рассматривается
счастье
как
некий
компромисс
между
потребностями, желаниями и реальными возможностями. Многие склонны
в современном обществе связывать его с удовлетворением материальных
потребностей. Такое понимание счастья неминуемо приведёт к краху нашей
планеты.
Ключевые слова: экология, антирост, развитие технологии,
постиндустрияльное общество.
На сегодняшний день, человеческая цивилизация в общем развивается
по капиталистической модели, не уделяя достойного внимания поискам
возможных ей альтернатив. Применяемая модель подразумевает, что
благосостояние человека зависит практически исключительно от
материальных благ и, таким образом, достигается за счёт постоянного
повышения производства этих благ с целью удовлетворения постоянно
растущего спроса на них. Производство таких благ беспрерывно задействует
природные ресурсы (нефть, минеральные ресурсы, питьевая вода). Несмотря
на то, что некоторые из этих ресурсов условно возобновляемы, их
количество на планете всё же ограничено. Последствия такого безрассудного
поведения заметны уже сегодня: к примеру, добыча и потребление горючих
веществ в современных масштабах приводит к загрязнению окружающей
среды, глобальным изменениям климатических условий, истреблению
некотрых видов животных и т.п. Если такое поведение продолжится,
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последствия могут стать еще более серьёзными и необратимыми: полное
вымирание некоторых видов животных, истощение почвы, дефицит пищи и
массовый голод во всемирных масштабах (а не локальный голод, много
примеров которого мы видим в истории и в современности и который
сравнительно легко преодолевается посредством оказания гуманитарной
помощи, а также миграции населения из проблемных регионов планеты в
более благополучные). Очевидно, что истощение ресурсов приведет к
невозможности дальнейшего роста производства и, как минимум, поставит
под вопрос этот приоритет современной цивилизации. Более того, оно может
сделать невозможным само существование любой цивилизации и
человечества как такового. Таким образом, мы видим, что такое направление
развития ведёт в тупик.
Кроме того, основанием и приоритетом для вышеописанной модели
является перманентное обогащение для владельцев средств производства, а
не обеспечение благ или даже элементарное выживание всего человечества.
Это порождает спрос на пересмотр приоритетов человечества и
выработку новой модели развития, реализация которой позволила бы
избежать конечности цивилизации, а также поставлять блага для всего
человечества равномерно, а не избирательно.
Как сказано выше, текущая модель является капиталистичекой. В
массовом сознании считается, то капитализм является закономерным и
обязательным, если не конечным этапом развития цивилизации. Однако, в
своей статье «Могут ли левые отойти от экономизма?» Серж Латуш
упоминает письмо Карла Макса Вере Засулич, где последний высказывает
мнение, что, к примеру, в России традиционное аграрное общество,
оставшееся в наследство от феодального строя, могло бы сразу перейти к
социализму, минуя капиталистическую фазу [14]. Из этого можно сделать
вывод,
что
постоянный
рост
производства,
характерный
для
капиталистического видения мира, не является неотъемлемым условием для
прогресса и развития цивилизации.
Более того, осознание противоречий между капиталистической
системой и фактическими интересами большей части населениястало
приходить уже в конце XIX века, когда Пётр Алексеевич Кропоткин в своей
работе «Поля, фабрики и мастерские» пишет: «Узкое понимание жизни,
считавшее прибыль единственным двигателем человеческого общества, и
упорна уверенность в том, что то, что существовало вчера будет неизменно
существовать и завтра, оказалось в противоречии с людскими
стремлениями» [11]. Эта идея была подкреплена исследованиями английских
историков Джона Лоуренса Хэммонда и Барбары Хэммонд, которые делают
вывод, что за первые полвека капиталистической индустриализации
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произошёл радикальный спад уровня жизни рабочего населения в
Соединённом Королевстве [9]. Ситуация не улучшилась и к 1930-м годам:
Джон Оруэлл отмечает, что в это время в рабочей среде Северной Англии
(одном из наиболее индустриализованных регионов мира на то время)
приобрела популярность идея о том, что индустриализация и растущее
производство материальных благ не обеспечит рабочему человеку счастья в
жизни даже при смене капиталистической экономической системы на
социалистическую [15], а напротив: отмечается стремление к более простому
образу жизни с меньшим количеством потребностей, как отмечает
французский философ Брюс Бегу [3]. Истории известно также движение
люддитов, распространившееся в Англии, Испании[15] и Франции [16] в
начале XIX века и направленное на простое уничтожение оборудования на
заводах и фабриках. Как известно, люддиты видели индустриализацию как
врага, ведь, с одной стороны, к работе на фабриках привлекались также
женщины и дети, что ставило под вопрос привычный уклад жизни, а с
другой стороны, массовое производство лишало работы многих людей, ранее
занятых в ручной работе. Таким образом, в глазах масс индустриализация
представляла собой угрозу их жизненному укладу и благополучию [16].
Как отмечает аргентинский философ Пабло Капанна в своём труде
«Технархия»: «Так как они не могли противостоять буржуазии, ненависть
была направлена против машин, такую реакцию можно сравнить с
антисемитизмом. Рабочий, боровшийся с машинами, пытался таким
своеобразным путём вернуть себе положение, которое он потерял после
Средних Веков, положение ремесленника, интегрированного во
взаимосвязанную систему» [5].
Как замечено выше, индустриализация не только не приносит
благополучие широким массам людей, но и подразумевает неоправданное
использование огромного количества природных ресурсов. К примеру,
канадский писатель Серж Монжо заметил, что гражданин «страны первого
мира» потребляет в 10 раз больше энергии, в 14 раз больше бумаги, в 10 раз
больше древесины, в 6 раз больше мяса, в 3 раза больше рыбы и в 13 раз
больше железа, чем гражданин «страны третьего мира» [17]. Очевидно, что
такой уровень потребления невозможно распространить на всё население
мира, так как на планете просто не найдётся достаточного количества
ресурсов. Из этого можно сделать вывод, что даже приведение уровня
материального благосостояния в развивающихся странах в соответствие с
уровнем материального благосостояния самых развитых стран мира в
долгосрочной перпективе принесёт вред всей планете. Серж Латуш цитирует
румынского и американского экономиста Николаса Джорджеску-Регена:
«Безграничный рост невозможен в ограниченном мире» [12]. Например,
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многим сегодня кажется очень привлекательной и прогрессивной идея
замены обычных машин на более экологичные электрокары, однако
французский журналист Ален Гра остроумно замечает, что в производстве
батарей для электрокаров задействовано несколько редкоземельных
металлов, которые имеются на планете в количестве далеко не достаточном
для производства нужного количества электрокаров, чтобы заменить все
используемые сегодня автомобили на двигателе внутреннего сгорания [8].
Наконец, на Стокгольмской конференции 1972 года Римскому клубу
был представлен доклад «Пределы роста» за авторством Донеллы Медоуз,
Денниса Медоуза, Йоргена Рандерса и Уильяма Беренса III. Доклад
представлял собой результаты компьютерного моделирования роста
потребления ресурсов и сделал вывод, что если мир продолжит развиваться в
том же направлении, то уже через столетие жизнь на планете исчезнет [22].
Одной из основных причин для такого развития событий станет
зависимоть человека от невосполняемых и, на сегодняшний день,
незаменимых источников энергии. Над этим фактором размышляет Винсент
Шене в своей статье «Вокруг вершины». Отмечая, что параллельно
постоянному росту производства, которое энергозатратно, растёт и спрос на
источники энергии (в первую очередь, углеводороды), количество которых на
планете ограниченно. Следовательно, коль скоро поставщики не смогут
поставить достаточное количество энергоносителей, они станут завышать
цены на них, что тем не менее не удовлетворит спрос. Последствия будут
ощутимы не только для промышленности, но и для транспортировки
продуктов и сельского хозяйства, которые жизненно необходимы для
обеспечения питанием многих регионов мира [6].
К сожалению, такой пессимистичный прогноз поддерживается не
только результатами мониторинга со стороны Римского клуба, но и
посторонними авторитетными источниками, казалось бы, далёкими от
вопросов экологии. К примеру, Поль Арье в своей статье «Срочно:
антирост!» ссылается на авторитетные источники из армии США, которые
утверждают, что климатическую катастрофу, похоже, не удасться избежать, и
она приведёт к массовым беспорядкам в странах, которые не смогут
обеспечить своё население достаточным количеством необходимыми
ресурсами (а таких, по их пронозам, должно быть немало, к примеру, страны
Северной Африки окажутся без питьевой воды). Из этих стран, а также из
регионов, затопленных в результате повышения уровня воды в Мировом
океане неминуемо хлынет поток беженцев, а оставшимся странам придется с
ним справляться или даже обороняться от него [2].
Вопрос развития
В первой же главе своей книги «Пережить развитие» Серж Латуш
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рассказывает о социалистической теории, которая была разработана в
середине XIX века и призвана ответить на чаяния рабочего класса, который
на тот момент был угнетённым. При практической реализации тем не менее
эта теория оказалась неудачной.
В дальнейшем, 33-й Президент США Гарри Трумэн в своём обращении
к Конгрессу в 1949 году предложил новую теорию, которую можно описать
вкратце следующим образом: страной с самыми высокими в мире
стандартами благосостояния являются США, также США являются наиболее
индустриализованной
страной
мира,
ergo,
высокий
уровень
индустриализации в стране приводит к высоким стандартом благополучия и
счастья человека. Следовательно, «недоразвитые» страны (такой термин был
использван впервые)должны проводить интенсивную индустриализацию,
если они хотят улучшить стандарты жизни для своих граждан [13]. Эту идею
продолжает Микель Аморос в книге «Грубость антикапиталистов»,
показывая, что такая теория утверждает экономический рост как высший
приоритет, нежелиполитические идеи, для любого правительства. Такое
восприятие сузило понимание свободы до свободы потреблять больше и
иметь доступ к большему количеству товаров и материальных благ [1]. В
другой своей книге – «Небольшой трактат о спокойном антиросте» –
вышеупомянутый Серж Латуш продолжает: «Все современные режимы
исповедуют продуктивизм: республики, диктатуры, тоталитарные системы,
независимо от того, левого ли толка это правительство или правого,
либералы ли, социалисты ли, популисты ли, соцальные либералы ли,
социальные демократы ли, центристы ли, радикалы ли, коммунисты ли. Все
они строят стабильность своих систем на одинаковом фундаменте – на
экономическом росте [12]. Эти идеи перекликаются с мыслью, изложенной
В. И. Лениным в работе «Империализм, как высшая стадия капитализма»:
«Капиталисты делят мир не по своей особой злобности, а потому, что
достигнутая ступень концентрации заставляет становиться на этот путь для
получения прибыли; при этом делят они его «по капиталу», «по силе» —
иного способа дележа не может быть в системе товарного производства и
капитализма» [21].
Оскар Варсавски, доктор химических наук из Аргентины, в труде
«Технологичские стили. Предложения по подбору технологий согласно их
социалистической рациональности» отмечает, что так называемым
«недоразвитым» странам не следует слепо перенимать технологии у
развитых стран, а следует адаптировать их к местным реалиям, чтобы
технология не несла с собой капиталистическую систему, а можно было бы
установить социалистический порядок [19]. Таким образом, здесь замечено,
что простое применение технологий в развивающих странах – неподходящее
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решение, и необходимы определённые модификации.
Среди прочих вопросов, всё вышесказанное ставит следующий: имело
ли здесь место неправильной использование технологии, которая сама по
себе нейтральна, или же технология является неотъемлемой частью
проблемы? Или другими словами: были ли правы социалисты, ратовавшие за
правильное использование технологии, или же луддиты, сразу увидевшие в
индустриализации зло?
Технология не нейтральна
Известный американский учёный-биолог Барри Коммоннер начинает свой
труд «Наука и выживание» со слов: «Период безоговорочного доверия науке
и технологии подошёл к концу» [7]. Как отмечено выше, технология сама по
себе вызывает ряд вопросов, и такая идея также сравниельно давно. Уже в
1938 году Мануэль, Робинс и Вебстер называют технологию фетишем, чью
пользу и позитивное влияние люди не склонны ставить под сомнение [16].
Пабло Капанна не разделяет такой подход: во всё той же книге
«Технархия» он утверждает, что «в текущей ситуации сложно провести грань
между наукой и технологией: научный прогресс зависит от технических
средств, применяемых при проведении исследований, а эти средства, в свою
очередь, являются продуктами практического применения научного знания.
Также невозможно понимать технологию как практическое применение
достижений нейтральной и незаинтересованной науки, так как современная
наука всегда заинтересована. Современные наука и технологии не служат
исключительно друг другу: они происходят из одного и того же желания
владеть природой и властвовать над ней.»
Он также цитирует слова Клода-Анри де Сен-Симона о том, что сегодня
человечество уже может видеть будущее, в котором человек больше не будет
эксплуатировать человека, а где человек в союзе с другими представителями
своего вида станет эксплуатировать весь мир, подчинённый его власти [5].
Далее Капанна приводит цитату немецкого философа Ф. Г. Юнгера,
утверждающего, что технология стремится исключительно к совершенству,
технологический процесс развивается по своим собственным законам,
следовательно, готов пожертвовать и человечеством, и природой с целью
достижения совершентва [23]. Эта мысль продолжается цитатой
французского писателя Жоржа Бернаноса о том, что у машин и технологий
нет иного выбора, чем внушить человечеству покорность и
безответственность [4].
Подробнее об этом пишет Филипп Эрве, канадский доктор биохимиив
дискуссии «Следует ли тормозить исследования» перечисляет четыре
пункта, характерные для современных научных исследований, в которых он
видит проблемы:
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•
Отсутствие ограничений, т.е. получение новых знаний проходит
необуздано;
•
Отсутствие морали, т.е. факты и только факты принимаются во
внимание;
•
Наука универсальна, т.е. одни и те же знания являются истинными и
применимыми во всём мире;
•
Отвлечённость, т.е. мир математичен и, следовательно, лишён
сочувствия.
Более того, он развивает гипотезу о том, что научное знание
приобретает черты религии, принимая девиз «мы найдём решение!», что
созвучно ранее озвученной мысли о том, что наука становится фетишем.
Учитывая тот факт, что научное исследование напрямую связано с развитием
экономики и промышленности, которые, естественным образом, тесно
взаимосвязаны. Вместе с тем, он отмечает, что следует использовать уже
имеющиеся знания, а дальнейшие исследования – перенести в область
своеобразного искусства или оставить дилетантам [18].
В этой же дискуссии французская учёная и журналистка Катрин Бурген
выступает зато, что научные исследования следует не приостанавливать, а
перенаправлять: «Научные исследования, таким образом, представляются
видом деятельности, в котором всегда приходится делать выбор. А
современная ситуация показывает, что такой выбор более нельзя оставлять
без обсуждения в демократическом. (…) Привнести демократию в науку –
задача не из лёгких: сделать так, чтобы производство и исследования
служили общему» [18].
Французский учёный-биолог Жак Тестарт обобщает эти идеи: крупные
исследовательские проекты должны контролироваться образованными
гражданами демократическим путём, «как риски, так и потребности диктуют
необходимость демократизации науки». Таким образом, перед наукой
ставятся четыре основных задачи:
•
Обеспечить выживание беднейших слоёв населения;
•
Найти решение, как богатым слоям населения пережить изобилие;
•
Помочь человечеству выработать возможности преодоления различных
неприятностей, которые могут возникнуть в будущем;
•
По-прежнему утолять естественную человеческую жажду [18].
Такие мнения настаивают на том, что для научных исследований
необходимо ввести ограничения. Вместе с тем, как отмечено выше, наука и
технология идут рука об руку и преследуют одну и ту же цель. Из этого
следует, что развитие технологии следует ограничивать по тем же
принципам. При этом, Серж Латуш напоминает, что «во все времена
491

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року

вохможность достигать счастья, удовлетворяя лишь разумные потребности,
считалась уделом мудрых людей» [13], что равносильно утверждению о том,
что бесконечное развитие производства, безграничное удовлетворение
вечнорастущих потребностей, которое предоставляет и вдохновляет наше
общество, никоим образом не является путём к счастью.
Здесь возникает вопрос о том, что же общего между этими
ограничениями для науки и технологии, о которых говорят некоторые
исследователи, и свободой. Другими словами, включает ли это ограничения
личной свободы человека, или же только ограничение свободы
исследователей и технологов заниматься чем им вздумается?
Выводы
Чтобы иметь возможность разрешить проблемы, надвигающиеся на
планету, а, следовательно, и на человечество, в случае, если текущая система,
ориентированная на рост, продолжит своё существование, должен появиться
ряд общественных движений, перетекающих из предыдущего в следующее,
и последней на сегодняшний день фазой такого развития стал антирост. Его
принципы обоснованны, его предложения реалистичны, а альтернативы ему
– включая игнорирование проблемы – не применимы в дальносрочной
перспективе. При этом общество настолько уверено, что решение будет
найдено «кем-то другим», «технологией», теми, кто управляет миром (как
говорит Мигель де Унамуно: «Пусть изобретают!»), и так происходит
потому, что за последние несколько десятилетий технология заманила
общество в такую иллюзию.
Все рассмотренные авторы соглашаются во мнении, что каждый
человек должен выйти из подчинённого положения, в которое загнала его
система, вернуть себе контроль над положением вещей и переопределить
общество таким образом, чтобы оно могло существовать в известных
физических ограничениях планеты, жертвуя излишним комфортом, но не
счастьем, которое, в свою очередь, также подлежит переопределению и
которое следует понимать не как результат удовлетворения материальных
потребностей, а как достижение равновесия между настоящими желаниями
человека и возможностями мира.
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Розглядається щастя як певний компроміс між потребами,
бажаннями та реальними можливостями. Більшість у сучасному
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суспільстві схильна пов’язувати його із задоволенням матеріальних потреб.
Таке розуміння щастя неминуче призведе до краху нашої планети.
Ключові слова: потреби людини, екологія, розвиток технологій,
постіндустріальне суспільство, антиріст.
Happiness canbe defined as a compromise ebetweennecessities, desires and
real possibilities. Manytend, in modern society, torelate it with immediate
satisfaction of material needs. Such an understanding of happiness will inevitably
lead to the collapse of our planet.
Keywords: Ecology, degrowth, technological development, post-industrial
society.
УДК 621.39

С.Б. Тчуата Сах

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Изучение
процессов
информатизации
и
медиатизации
свидетельствует о различных тенденциях развития.
Ключевые слова: компьютеризация, ценностные ориентации,
полицентрическое глобальное общество.
Процессы информатизации и медиатизации приобретают глобальный
характер. Изучение этих процессов потребовало создания соответствующих
научных центров. Так, например, в Японии был создан Японский институт
информационного общества. Его директор Й. Масуда предложил довольно
простую, однако достаточно убедительную схему преобразования
человечества в связи с новыми условиями, порожденными появлением и
развитием компьютеров и современных телекоммуникационных систем. В
1985 г. Масуда опубликовал статью под названием «Гипотезы о
возникновении человека интеллектуального». Какие факторы определили
появление человека вида «человек разумный»? — ставит вопрос Масуда. И
называет следующие три [2].
1. Развитие лобных долей мозга, благодаря чему была обеспечена
возможность человеческого мышления.
2. Развитие речевого аппарата, благодаря чему была обеспечена
возможность звуковой коммуникации.
3. Развитие кисти руки, благодаря чему была обеспечена возможность
осуществлять производственную деятельность.
Какие возможности появляются у современного человека?
1. Человеческая способность к мышлению с помощью мозга
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значительно усиливается за счет включения в систему мышления
компьютеров.
2. Средства коммуникации делают качественный скачок за счет
современных телекоммуникативных систем, использующих компьютерную
технику, спутниковую связь, волоконную оптику и другие современные
технологии.
3. Автоматизация и роботизация современного производства дает
возможность колоссального количественного и качественного роста
материального производства.
Чем дальше, тем больше интеллектуальная деятельность становится
главным видом человеческой деятельности. Масуда полагает, что новые
технологии повлекут за собой кардинальные изменения в ценностных
ориентациях людей. Из узких, прямых, эгоистичных они превратятся в такие
этические ориентиры, которые будут учитывать интересы всего
человечества. Благодаря информатизации всех видов деятельности и
возникновению нового интеллектуального человека, утверждает Масуда,
современное общество превратится в полицентрическое глобальное
общество, основанное на коллективизме и соревновании.
Конечно, в этой концепции достаточно ясно проступают элементы
социальной утопии. Однако было бы ошибкой на этом основании отвергать
сам подход к изучению и оценке новых тенденций в развитии современного
общества. Более того, стремление законсервировать старые, изживающие
себя формы производственной, политической и других видов социальной
деятельности обрекает общество на отставание и деградацию.
По-видимому, стоит отметить, что вопрос об информатизации общества
не является совсем уж новым, как может показаться тем, кто мало знаком с
историей. В нашем обществе несколько десятилетий назад действовали
разные силы, выражавшие разные тенденции развития.
С одной стороны, кибернетика (а после публикации Н.Винером книги
под таким названием проблемы компьютеризации долгое время назывались
кибернетическими) была объявлена лженаукой, претендующей на
господствующее положение как в естествознании, так и среди общественных
наук. С другой стороны, армия ученых, доказывавших, что без разработок в
этой области мы неизбежно будем отставать как в экономике, так и в
обороне. Академик В.Глушков, проведя несложные подсчеты, пришел к
выводу, что для грамотного руководства всем народным хозяйством
огромной страны необходимо перерабатывать такое количество информации,
что при использовании традиционной «бумажной технологии» придется
ежегодно значительно увеличивать число служащих в бухгалтерских и
планирующих отделах снизу доверху, так что через 25 — 30 лет большая
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часть работников должна будет заниматься составлением сводок, отчетов и
т.п. Инженерам некогда будет думать, врачам некогда будет лечить и все
должны будут тратить рабочее время на писанину, заполнение новых форм и
прочую канцелярско-бюрократическую работу. Выход виделся в разработке
новых компьютеров, создании банков данных, развитии коммуникационных
сетей, охватывающих всю страну, и переходе к безбумажной технологии
сбора, обработки, передачи и хранения информации [3].
Академик А. Берг и другие, работавшие в области обороны,
доказывали, что без компьютеризации оптимальное управление войсками в
современных условиях невозможно. Эти аргументы возымели действие.
В различных университетах были созданы факультеты кибернетики и
вычислительной техники. Затем правительство многих стран приняли
решение о повсеместном изучении в школах компьютеров и привитии всем
школьникам навыков работы на компьютерной технике. Однако эти решения
натолкнулись на внутренний консерватизм экономической системы ряда
стран. Прекрасные теоретические разработки не находили широкого
применения. Устаревшие технологии сопротивлялись замене. Выявились,
серьезные внутренние противоречия в экономике, тормозившие развитие
народного хозяйства стран. Многие хорошие решения превращались в благие
пожелания, так и не реализовавшиеся на практике.
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Одеського національного політехнічного університету, спеціальність
“Документознавство та інформаційна діяльність” (Україна)
44. Корольчук Наталя – студентка 2-го курсу гуманітарного факультету
Одеського національного політехнічного університету, спеціальність
“Документознавство та інформаційна діяльність” (Україна)
45. Кубко Валентина Петрівна – канд. філос. наук, доцент каф.
документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету
Одеського національного політехнічного університету (Україна)
46. Курова Галина Іванівна – ст. викладач каф. української та російської мов
Інституту підготовки іноземних громадян Одеського національного
політехнічного університету (Україна)
47. Кутузова Ніна Григорівна – канд. істор. наук, доцент каф. правознавства
гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного
університету (Україна)
48. Лавренюк Віолетта Василівна – канд. філол. наук, доц. каф.
документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету
Одеського національного політехнічного університету (Україна)
49. Літинська Надія Вікторівна – здобувач каф. культурології Одеського
національного університету ім. І.І. Мечникова (Україна)
50. Лишневська Тетяна Валентинівна – ст. викладач каф. української та
російської мов Інституту підготовки іноземних громадян Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
51. Лугова Тетяна Анатоліївна - канд. мистецтвознавства, доцент каф.
документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету
Одеського національного політехнічного університету (Україна)
52. Малькевич Марина – магістрантка 5-го курсу гуманітарного факультету
Одеського національного політехнічного університету, спеціальність
“Документознавство та інформаційна діяльність” (Україна)
53. Масі Наталя Іванівна – ст. викладач, здобувач каф. документознавства та
інформаційної
діяльності
гуманітарного
факультету
Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
54. Маслова Тетяна Борисівна – викладач Національного технічного
університету України «КПІ» (Київ)
55. Мельник Ірина Юріївна – канд. тех. наук, доцент, декан
Дніпропетровського факультету Київського національного університету
культури і мистецтв (Україна)
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56. Мельник Світлана Михайлівна — канд. філол. наук, асистент каф.
документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету
Одеського національного політехнічного університету (Україна)
57. Мельник Сергій Петрович – канд. наук із соціальних комунікацій, доцент
каф. документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного
факультету Одеського національного політехнічного університету (Україна)
58. Мирошниченко Володимир Олександрович – канд. пед. н., доцент кафедри
педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики
викладання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного
педагогічного університету (Україна)
59. Мірошніченко Юлія – студентка 3 курсу Інституту радіоелектроніки та
телекомунікацій Одеського національного політехнічного університету,
кафедра інформаційних технологій проектування в електроніці та
телекомунікаціях (Україна)
60. Мішкова Людмила Дмитрівна – асистент каф. української та російської
мов Інституту підготовки іноземних громадян Одеського національного
політехнічного університету (Україна)
61. Нгуєн Тхі Кхань Тьєн – аспірант Одеського національного політехнічного
університету (В’єтнам)
62. Ніколаєнко Катерина – студентка 4-го курсу гуманітарного факультету
Одеського національного політехнічного університету, спеціальність
“Документознавство та інформаційна діяльність” (Україна)
63. Носкова Ганна Євгенівна – канд. філол. наук, доцент каф.
українознавства Одеської національної морської академії (Україна)
64. Павленко Ольга В’ячеславівна – викладач Національного технічного
університету України «КПІ» (Київ)
65. Панькевич Олена Олександрівна – ст. викладач каф. документознавства
та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
66. Пархоменко Наталія Василівна – аспірант Національної Академії
керівних кадрів культури та мистецтв (Україна, Київ)
67. Печкурова Лариса Віталіївна – ст. викладач каф. української і російської
мов Інституту підготовки іноземних громадян Одеського національного
політехнічного університету (Україна)
68. Подмазко Наталя – магістрантка 5-го курсу гуманітарного факультету
Одеського національного політехнічного університету, спеціальність
“Документознавство та інформаційна діяльність” (Україна)
69. Політіко Людмила – студентка 4-го курсу гуманітарного факультету
Одеського національного політехнічного університету, спеціальність
“Документознавство та інформаційна діяльність” (Україна)
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70. Прокопенко Лілія Сергіївна – канд. істор. наук, доцент каф. реклами та
зв’язків з громадськістю Київського університету імені Бориса Грінченка
(Україна)
71. Прокопович Лада Валеріївна – канд. техн. наук, доцент Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
72. Проніна Людмила Миколаївна – асистент каф. української і російської
мов Інституту підготовки іноземних громадян Одеського національного
політехнічного університету (Україна)
73. Пушонкова Оксана Анатоліївна – канд. філос. наук, доцент каф.
філософії ННІ історії та філософії Черкаського національного університету,
науковий співробітник Черкаського обласного художнього музею (Україна)
74. Резванова Владислава – студентка 4-го курсу гуманітарного факультету
Одеського національного політехнічного університету, спеціальність
“Документознавство та інформаційна діяльність” (Україна)
75. Рибка Наталя Миколаївна – канд. філос. наук, доцент каф. філософії та
методології науки гуманітарного факультету Одеського національного
політехнічного університету (Україна)
76. Романова Ольга Клавдіївна – канд. філол. наук, доцент, зав. каф.
української та російської мов Інституту підготовки іноземних громадян
Одеського національного політехнічного університету (Україна)
77. Рябець Ірина Володимирівна – магістр з управління навчальним
закладом, аспірант каф. зв’язків з громадськістю, психології і педагогіки
Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна)
78. Рябуха Анна Юріївна – аспірант Полтавського національного
педагогічного університету ім. В.Г. Короленка (Україна)
79. Савка Ірина Володимирівна – асистент Львівського національного
університету ім. Івана Франка (Україна)
80. Сікорська Вікторія Юріївна – канд. філол. наук, доцент
документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету
Одеського національного політехнічного університету (Україна)
81. Семенюк Любов Михайлівна – асистент каф. української та російської
мов Інституту підготовки іноземних громадян Одеського національного
політехнічного університету (Україна)
82. Слободяник Михайло Семенович – доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної
діяльності Інституту менеджмента НАКККіМ (Україна, Київ)
83. Спрінсян Василь Георгійович – зав. каф.
документознавства та
інформаційної діяльності, канд. мистецтвознавства, доцент гуманітарного
факультету Одеського національного політехнічного університету (Україна)
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84. Татакі Олена Олегівна – асистент каф. документознавства та
інформаційної
діяльності
гуманітарного
факультету
Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
85. Тімашова Дар’я – магістрантка 5-го курсу гуманітарного факультету
Одеського національного політехнічного університету, спеціальність
“Документознавство та інформаційна діяльність” (Україна)
86. Тертичний Олександр Олексійович – доктор філол. наук, професор каф.
періодичного друку Московського державного університету ім. М.В.
Ломоносова (Росія)
87. Ткаченко Катерина – студентка 3-го курсу гуманітарного факультету
Одеського національного політехнічного університету, спеціальність
“Документознавство та інформаційна діяльність” (Україна)
88. Ткаченко Марина – магістрантка 5-го курсу гуманітарного факультету
Одеського національного політехнічного університету, спеціальність
“Документознавство та інформаційна діяльність” (Україна)
89. Торшина Людмила Михайлівна – канд. пед. наук, доцент каф.
українознавства Одеської національної морської академії (Україна)
90. Трегуб Ольга Дмитрівна – завідуючий лабораторією, аспірант каф.
інформаційних систем і технологій Національного педагогічного
університету ім. М. П. Драгоманова (Україна, Київ)
91. Тчуата Сах Сіріле Бріс – аспірант каф. комп’ютерних систем і мереж
Інституту комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного
університету (Камерун)
92. Ус Раїса Іванівна – ст. викладач каф. української та російської мов
Інституту підготовки іноземних громадян Одеського національного
політехнічного університету (Україна)
93. Філіпова Людмила Яківна – доктор пед. наук, професор, декан
факультету документознавства та інформаційної діяльності Харківської
державної академії культури (Україна)
94. Хорольський Віктор Васильович – доктор філол. наук, професор каф.
історії вітчизняної і зарубіжної журналістики Воронезького державного
університету (Росія)
95. Чернов Тимофій Олегович – аспірант каф. документознавства та
інформаційної
діяльності
гуманітарного
факультету
Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
96. Чічіпан Юлія Миколаївна – аспірант Харківської державної академії
культури (Україна)
97. Чістякова Ірина Миколаївна – канд. філос. наук, доцент, зав. каф.
правознавства
гуманітарного факультету Одеського національного
політехнічного університету (Україна)
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98. Чуканова Світлана Олександрівна – здобувач каф. зв’язків з
громадськістю, психології та педагогіки НаУКМА, координатор
Американської Бібліотеки ім. В. Кутастого НаУКМА (Україна, Київ)
99. Шевченко Світлана Миколаївна – канд. пед. наук, доцент, викладач каф.
вищої математики Державного університету телекомунікацій (Україна, Київ)
100. Шевчук Ірина Володимирівна – канд. пед. наук, доцент каф. сучасних
європейських мов Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
(Україна)
101. Шибаєва Марія – студентка 3-го курсу каф. російської мови Одеського
національного університету ім. І.І. Мечникова (Україна)
102. Шпірна Сергій – студент 2-го курсу Інституту комп’ютерних систем
Одеського національного політехнічного університету, спеціальність
“Системна інженерія” (Україна)
103. Штогоріна Наталя – студентка 4-го курсу гуманітарного факультету
Одеського національного політехнічного університету, спеціальність
“Документознавство та інформаційна діяльність” (Україна)
104. Юсупова Надія – студентка 4-го курсу Україно-німецького інституту
Одеського національного політехнічного університету, спеціальність
“Документознавство та інформаційна діяльність” (Україна)
105. Якубовська Марія Георгіївна – канд. філол. наук, доцент каф.
документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету
Одеського національного політехнічного університету (Україна)
106. Ященко Лариса Євгенівна – доцент каф. документознавства та
інформаційної
діяльності
гуманітарного
факультету
Одеського
національного політехнічного університету (Україна)
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Наукове видання

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