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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гунько С. А.
Старший преподаватель кафедры
экологии и охраны окружающей среды
Днепродзержинский государственный технический университет,
Украина, г. Днепродзержинск
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВ ГОРОДА
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК
Оценивается экологическое состояние почв урбоэкосистем г.
Днепродзержинска по морфологическим показателям в пределах
экологической катены, которая объединила зеленую зону рекреационной и
селитебной части города.
Ключевые слова: морфология, эдафотоп,катена,урбосистема .
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТІВ МІСТА
ДНІПРОЗДЕРЖИНСЬК
Оцінюється
екологічний
стан
ґрунтів
урбоекосистем
м.
Дніпродзержинська за морфологічними показниками в межах екологічної
катени, що поєднала зелену зону селітебної та рекреаційної частин міста.
Ключові слова: морфологія, едафотоп,катена, урбосистема.
MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF SOILS IN
DNEPRODZERZHINSK TOWN
We evaluate contemplate the ecological conditions of soils of
Dneprodzerzhinsk urban ecosystems according to the morphological
characteristics within ecological catena which combined green zone of
recreational and residential area of the town.
Key words: morphology, edaphotope, catena, urban system.
Вступ
Вивчення екологічного стану промислових центрів – один з
пріоритетних напрямків в дослідженнях навколишнього середовища.
Сучасна урбосистема, як правило, характеризується високим рівнем
забруднення, пов’язаним з інтенсивним розвитком промисловості та
транспорту. В процесі становлення міста його приміська екосистема
поступово змінюється, і на її місці формується нова антропогенна система
зі специфічними рисами техногенного впливу. Важливі компоненти
міського середовища – ґрунти та деревні насадження. Ґрунт у міських
умовах – потужний своєрідний фільтр, що поглинає до деякого часу та
знешкоджує токсичні викиди. Унікальною фільтруючою здатністю
наділені зелені насадження, що поглинають з повітря значну кількість
5

шкідливих компонентів промислових емісій та сприяють збереженню
оптимального газового балансу в атмосфері.
Однак буферна здатність ґрунтів та стійкість деревних насаджень до
промислового забруднення не безмежні. У результаті антропогенних змін
ґрунт сам може стати токсичним середовищем для росту та розвитку
рослин, джерелом додаткового забруднення міської екосистеми. У цьому
аспекті відтворення природної родючості ґрунтів може стати одним з
важливих шляхів покращення екологічної ситуації в містах.
Аналізу стану міських урбоекосистем присвячено цілий ряд
державних і закордонних робіт [6,7,8,9,18,19]. Дослідження ґрунтів на
першому етапі визначення генетичної належності проводилося на підставі
будови профілю. Профіль являє собою сукупність генетичних горизонтів
неоднакових за складом, ознаками та властивостями та є функцією певного
ґрунтоутворюючого процесу у визначених екологічних умовах. Однак,
даних про морфологічну будову ґрунтів м. Дніпродзержинськ у названих
літературних джерелах не визначено. Актуальність подібних досліджень
обумовлена, насамперед, необхідністю зниження загрозливих екологічних
наслідків і оптимізації умов життя населення.
Мета даної роботи – вивчити морфологічні особливості ґрунтів
рекреаційної та селітебної зони крупного промислового міста
Дніпродзержинськ та визначити класифікаційні ознаки досліджених
ґрунтів, які будуть використані при створені зелених насаджень.
Матеріал та методи дослідження
Дослідження ґрунтів проводилися на території Дніпродзержинська –
одного з найбільш розвинутих індустріальних промислових центрів
Дніпропетровської області та України із загальною площею 138 км² та
населенням більше 278 тис. осіб, щільністю населення 2014 осіб/ км².
Дніпродзержинськ розташований на межі Українського кристалічного
масиву та Дніпро-Донецької западини. Правобережна частина міста
розташована на заплаві та надзаплавних терасах Дніпра, а також на лесовій
вододільній рівнині та її схилах на північно-східній околиці ДніпровськоБузького вододілу. Лівобережжя розташоване на заплаві та на першій
надзаплавній терасі Дніпра і являє собою рівнину. Мінімальна висотна
позначка в місті – 51м, максимальна – 180м, амплітуда коливання висот –
130м.
Розміщення міста в пониженій частині рельєфу сприяє осадженню
викидів від промислових підприємстві автотранспорту в його котловинній
частині. Воно відкрите для північно-західного повітряного переносу. При
такій направленості вітру в його атмосферу надходить забруднене повітря
від підприємств металургійної, хімічної, коксохімічної,машинобудівної та
енергетичної промисловості. Кліматичні умови не сприяють достатньому
розсіюванню полютантів. Щорічно в атмосферу Дніпродзержинська
викидається близько 126 тис. т шкідливих речовин. За станом
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атмосферного повітря воно входить у число найбільш забруднених в
Україні.
У правобережній частині міста зональним типом ґрунтів є чорноземи
звичайні малогумусні, в лівобережній – дерново-піщані та глинисто-піщані
ґрунти в комплексі із слабкогумусними пісками та піщаними чорноземами,
а в плавнях річки – лучні ґрунти [11].
Як показано вище, особливий інтерес представляє морфологічна
будова ґрунтового профілю, що являє собою концентроване відбиття його
генезису, історії розвитку, взаємодії факторів ґрунтоутворення[3,15]. В
роботі досліджувались ґрунти зелених насаджень селітебної та
рекреаційної зон міста.
Результати та їх обговорення
В межах міста Дніпродзержинська проведено ґрунтове обстеження,
зроблено 33 ґрунтових розрізи. В кожному розрізі виділені ґрунтові
горизонті; зроблено опис ґрунтових профілів за морфологічними ознаками:
колір, потужність генетичних горизонтів, структура, гранулометричний
склад, новоутворення та інше. Встановлено класифікаційні ознаки ґрунтів
України [2,5,6,7,8,9,15,16] .
Кожний генетичний горизонт ґрунту в роботі позначався
відповідними символами за системою символів О.Н. Соколовського для
природних ґрунтів[10].
Горизонти, що утворюються внаслідок діяльності людини, за своїми
головними властивостями не відрізняються від природних, позначаються
такими ж символами, як і природні, але перед ними ще ставиться символ
ознак, пов’язаних із діяльністю людини. Так, рекультивований насипний
грунт – «ag», зрошений – «mo», осушений – «m», орний – «a»,
антропогеннозмінений – «ur» [11,14].
Всі пробні площі являють собою екологічну катену, закладену з
півдня на північ, згідно розташування рози вітрів та зміни висотних
позначок міста [13].
Пробна площа 1 – тальвег балки Водяна, південно-східна частина
міста. Підріст клену гостролистого та дубу черешчатий утворюють масу
побігів та знаходяться у слаборозвиненому стані. Травостій практично
відсутній. Типологічна формула насадження може бути представлена
таким чином[1]:
×ËÇÑÃ1
2 Ä .÷.3Êë.ã.5Âç
í / ò³í  III

Ґрунтовий профіль:
UrÍ 1 0-20 см Темно-сірий, гумусований, свіжий, крупнозернистої
структури суглинок, корененасичений. Перехід до наступного
горизонту мало помітний.
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Í

20-50 см Темно-сірий, свіжий, гумусований, горіхуватої
структури, рихлий.
Íp 50-70 см Свіжий, сірий з бурим відтінком, комковатогоріховатої структури, зустрічається білоглазка.
hp
70-100 см Перехідний, темно-бурий, слабогумусований,
горіхувато-призматичної структури, містить кротовини, новоутворення
карбонатів кальцію у вигляді білоглазки.
Ðê 100-150 см Ґрунтоутворююча порода – лес, палевого кольору,
пористий, середнього ущільнення, зустрічається білоглазка.
2

Ґрунтовий профіль:
Пробна площа 2 – селітебна частина міста, район вул. Водяна – пр.
Аношкіна, приватна забудова, переважають одноповерхові будинки.
Í 1 0-20 см Темно-сірий, гумусований, свіжий, крупнозернистої
структури суглинок, корененасичений.
Í 2 20-50 см Темно-сірий, свіжий, гумусований, горіхуватої
структури, рихлий. зустрічається білоглазка
Íp 50-90 см Перехідний, темно-бурий, слабогумусований,
горіхуватої структури, новоутворення карбонатів кальцію у вигляді
білоглазки.
Ðê 90-150 см Ґрунтоутворююча порода – лес, палевого кольору,
пористий, середнього ущільнення, зустрічається білоглазка.
Пробна площа 3 – рекреаційна зона міста, масив лісових насаджень в
районі вул. Аношкіна. Акацієва посадка з одиничними екземплярами
гледичії, травостій добре розвинений. Для даного насадження характерна
наступна типологічна формула:
×ÎËÏÑ
10 Àê.á.
í / îñâ  III

Ґрунтовий профіль:
Í 1 0-50 см Темно-сірий, майже чорний, гумусований, свіжий,
горіхуватої структури суглинок, корененасичений. Перехід до
наступного горизонту мало помітний.
Í 2 50-70 см Темно-сірий, свіжий, гумусований, горіховатої
структури, перехід за незначним посвітлінням грунту.
Íp 70-105 см Перехідний, темно-бурий, слабогумусований,
горіхувато-призматичної структури, містить кротовини.
Ðê 105-150 см Грунтоутворююча порода – лесовидний суглинок,
зернистої структури, пористий, середнього ущільнення.
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Пробна площа 4 – селітебна зона міста, район вул. Колеусівська,
представлена
багатоповерховою
забудовою.
Зелені
насадження
представлені одиничними екземплярами акації білої, тополі чорної,
травостій відсутній.
Í

0-50 см Темно-сірий, гумусований, сухий, крупнокомковатої
структури суглинок, корененасичений, ущільнений.
Í 2 50-80 см Сірий, сухий, горохуватої структури, ущільнений,
мало помітний перехід до наступного горизонту.
Íp 80-110 см Перехідний, сірий суглинок, сухий, горохуватої
структури, менш щільний.
Ðê 110-150 см Ґрунтоутворююча порода – лесовидний суглинок,
пористий, середнього ущільнення.
1

Представлені ґрунти за морфологічним описом і аналізом відносяться
до ряду ґрунтів автоморфних з акумулятивно-гумусовим профілем, типу –
чорнозем звичайній лісопокращений з позначкою «ur», роду – супіщаносуглинковий, вид – середньоглибокий незасолений [4,8,12].
Забудова ґрунтів змінює екологічні умови, інтенсивність і
спрямованість деяких ґрунтоутворюючих процесів. Все це потребує
відображення в класифікації. Так зміна властивостей ґрунтів у результаті
їх сільськогосподарського використання має таксономічну одиницю
варіант в класифікації М.І. Полупана (модальний, окультурений,
еродований, urbo та таке ін.).
Виділяють техногенно забруднені варіанти ґрунтів у разі погіршення
екологічного стану територій внаслідок забруднення, наприклад, важкими
металами: 1) слаботехнозабруднені – валовий вміст одного чи кількох
металів
у
2-3
рази
перевищує
фоновий
рівень;
2)
середньотехногеннозабруднені – валовий вміст важких металів перевищує
фоновий рівень у 3-5 рази та водночас більше ГДК; 3)
сильнотехнозабруднені – вміст валових форм важких металів у 5 разів
більше фонового, ГДК перевищується більше ніж у 2 рази. Досліджені
ґрунти
відносяться
до
2
варіанту
забруднення
–
середньотехногеннозабруднені.
Літологічна серія ґрунтів Дніпродзержинська – лесова, лесоподібна.
За класифікацією природних ґрунтів Стадніченко досліджувані
ґрунти – це чорноземи звичайні лісопокращені, за класифікацією міських
ґрунтів Самойлової – рістоземи, Травлєєва, Мірзак – urbo чорноземи
[8,15,17].
Висновки
Встановлено екологоморфологічні особливості ґрунтів рекреаційної,
селітебної та промислової зони м. Дніпродзержинська.
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В морфології досліджених ґрунтів відбиваються процеси природного
та антропогенного ґрунтоутворення.
Досліджені ґрунти відносяться до середньотехногеннозабруднених –
валовий вміст важких металів перевищує фоновий рівень у 3-5 раз та
водночас більше ГДК.
Уточнені класифікаційні ознаки урбогрунтів з метою раціонального
використання в зеленому будівництві промислового міста та відтворення
родючості ґрунтів.
Досліджені ґрунти рекреаційної, селітебної та промислової зони
відносяться до ґрунтів типу urbo чорноземи, роду – супіщано-суглинковий,
вид – середньоглибокий незасолений.
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ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРА СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ
СЫВОРОТКИ КРОВИ У ДЕТЕЙ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Согласно концепции разработанной в Институте Физиологии и
санокреатологии АНМ, можно структурировать следующие составные
компоненты (блоки) психического здоровья, которые составляют единое
сложное состояние, детерминирующее его: нейрофизиологический,
когнитивный, эмоционально-чувственный, социально-поведенческий,
коммуникативно-речевой, личностно-смысловой [9, с.4-11].
Стратегия исследования блоков состоит в изучении врожденной
предрасположенности организма к реагированию на социальную среду,
психического отражения внутренней среды организма через его
потребности, побуждения, ощущения, «блочной экстериоризации»
психического здоровья, элементов, составляющих компоненты психофункциональной структуры блоков, предусматривающей определение
качественной характеристики таковых, с целью выявления саногенной или
аттенуированной активности блока [10, с.407-408].
Когнитивный
блок
психического
здоровья
генетически
детерминирован, но развивается под влиянием социальной среды и
отражает формирование у детей внимания, памяти, мышления, сознания,
которые неразрывно связанны с состоянием нейрофизиологической
интегральной и нейрохимической системами мозга, а также с генетической
составляющей
нейрофизиологического
компонента.
Моделью
дизонтогении, обусловленной наследственными факторами на уровне
генных изменений и хромосомных аберраций [5,с.1505-1509] и
характеризующейся поражениями когнитивного компонента психического
здоровья, могут служить дети с болезнью Дауна.
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Типичным проявлением болезни Дауна является снижение
интеллекта, коэффициент умственного развития колеблется между 20 и 49
[2]. Подавляющее большинство обследованных детей имбецилы (86%),
10% - с идиотией, 4% - дебилы [7]. Состояние эмоциональной сферы
больных характеризуется рядом особенностей, отличающих болезнь Дауна
от других форм слабоумия: эмоциональная живость, относительная
сохранность эмоций по сравнению с глубиной интеллектуального дефекта
[12, с.111-123].
При болезни Дауна обнаруживаются разнообразные пороки развития,
а также наблюдается уменьшение головного мозга, лобные доли
недоразвиты, борозды и извилины недостаточно дифференцированы,
нередко имеются аномалии сосудов мозга. Могут быть нарушены
процессы миелинизации нейронов головного и спинного мозга [1,6].
Некоторые аминокислоты и их метаболиты участвуют в
нейромедиаторной и гуморальной регуляции как функционально
самостоятельные соединения. Так, нейромедиаторные аминокислоты
принимают участие в формировании фундаментальных процессов нервной
деятельности, в развитии процессов мышления, обучения, памяти [8].
Неблагоприятные экзо- и эндофакторы вызывают изменения функций
биомолекул, следствием чего является нарушение метаболизма. Уже
обоснована
теоретически,
доказана
экспериментально
и
продемонстрирована в клинике целесообразность и перспективность
использования показателей фонда свободных аминокислот и их
производных для характеристики метаболического дисбаланса при
различных патологиях развития. У детей с болезнью Дауна обнаружены
изменения содержания аминокислот в крови и моче, в частности, Т.Н.
Волкова и В.В. Русских указывали на отклонения от нормы в содержании в
крови тирозина и аргинина при болезни Дауна, а также отмечено снижение
лейцина, фенилаланина, валина, аланина, глицина, серина [4].
Нами было проведено исследование особенностей показателей
азотистого обмена (ПАО), в том числе свободных аминокислот (САК)
сыворотки крови у детей с установленным диагнозом синдрома Дауна и
здоровых детей того же возраста. Анализ САК осуществлялся методом
жидкостной
ионообменной
хроматографии
на
аминокислотном
анализаторе ААА-339 М, Чехия. Статистическая обработка полученных
данных проводилось методом Стьюдента.
Анализ полученных данных показывает, что на фоне практически не
измененного суммарного содержания САК в сыворотке крови детей с
синдромом Дауна наиболее значительно снижены концентрации аргинина
и аспартата (в 2,2 раза в каждом случае), изолейцина (в 2,7 раза), лейцина
(в 1,9 раза), метионина (в 2,7 раза), гистидина (в 1,7 раза), треонина (в 1,5
раза), пролина и валина (в 1,4 раза). Дефицит валина, изолейцина и
лейцина в сыворотке детей с синдромом Дауна свидетельствует о
недостаточном их поступлении в кровь вследствие нарушения их
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всасывания в ЖКТ. Эти незаменимые аминокислоты активно участвуют в
синтезе белка, особенно в мышечной ткани, стимулируют поступление
других аминокислот в мышцы, синтез гормона роста, активизируют обмен
инсулина и метаболитов цикла Кребса, а также играют важную роль в
энергетике и метаболизме нервных клеток [8].
С другой стороны, значительно повышено содержание цистеиновой
кислоты (в 6,5 раз), цистеина (в 2,7 раза), гомоцистеина (в 3,2 раза), γ-АМК
в 2,0 раза, орнитина (в 1,5 раза), α-аминомасляной кислоты (в 2,4 раза).
Дисбаланс концентраций указанных выше серосодержащих
аминокислот косвенно свидетельствует о нарушении метаболизма
метионина, следствием чего может явиться отставания роста и развития,
патологии зрения, прогрессирование умственной отсталости [11, с.15-35].
Далее, было проведено определение суммарного содержания САК в
сыворотке крови у детей контрольной группы и у детей с синдромом
Дауна.
Содержание незаменимых САК в сыворотке крови больных снижено в
1,6 раза, в то время как концентрация заменимых аминокислот почти не
изменяется. Дисбаланс незаменимых и заменимых аминокислот приводит
к нарушениям развития различных процессов ЦНС (мышление, память,
речь и др.), что может обуславливать угнетение деятельности
нейротрансмиттерных систем и приводить к клиническим проявлениям
сопутствующих соматических патологий.
Содержание кетогенных САК в сыворотке крови детей с синдромом
Дауна значительно снижено (в 1,5 раза), на фоне не измененного
содержания гликогенных САК. Известно, что при окислении кетогенных
САК образуется ацетил-S-КоА, который принимает участие в синтезе
кетоновых тел, жирных кислот и холестерола [3]. Это может
свидетельствовать о нарушении жирового обмена, приводящего к
некоторому избыточному весу у таких детей.
На фоне повышенной (в 1,5 раза) концентрации серосодержащих САК
имеет место их дисбаланс в сыворотке крови детей с синдромом Дауна.
Поскольку содержание гомоцистеина повышено, а метионина снижено,
можно предположить, что при синдроме Дауна нарушается
реметилирование гомоцистеина в метионин [3]. Дисбаланс концентраций
серосодержащих аминокислот косвенно свидетельствует о нарушении
метаболизма метионина, следствием чего может явиться отставания роста
и развития, патологии зрения, прогрессирование умственной отсталости
[2].
Таким образом, выявленные изменения уровня аминокислот в крови
детей с синдромом Дауна позволяют предположить их непосредственное
участие в развитии дисфункций структур головного мозга и различных
систем организма вследствие дисбаланса серосодержащих, медиаторных,
незаменимых и кетогенных САК. Это неизбежно влечет за собой
недостаточное развитие как когнитивного, так и нейрофизиологического, а
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также речевого и социально-поведенческого компонентов психического
здоровья.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ОСЕВОГО УСИЛИЯ И ВЕЛИЧИНЫ
ПРУЖИНЕНИЯ ПРИ РАДИАЛЬНОМ ОБЖАТИИ СТВОЛЬНОЙ
ЗАГОТОВКИ НА ПРОФИЛЬНОЙ ОПРАВКЕ
Ствол стрелкового оружия – это самая важная и ответственная деталь,
непосредственно в которой, за счёт тепловой энергии от сгорания
порохового заряда, определяются параметры внутренней баллистики:
линейная и угловая скорость пули при её движении в канале ствола,
направление и начальная скорость пули в момент её вылета из ствола.
Поэтому ствол требует особой тщательности при проектировании и
изготовлении.
Внутренняя полость ствола называется каналом ствола. Каналы
стволов по своему строению примерно одинаковы и отличаются лишь
патронником, количеством и формой нарезов, или дорожек (полигонов).
Полигональным называется профиль, при котором поперечное
сечение канала ствола имеет форму одной из геометрических фигур –
правильного многоугольника.
Потенциальные преимущества данного типа профиля канала ствола
перед нарезным конструкторам стрелкового оружия были почти очевидны.
В частности полигональный профиль:
1. Не уменьшает площадь поперечного сечения ствола и, тем самым,
увеличивает его прочность и живучесть.
2. Снижает концентрацию напряжений в стволе и, при тех же
размерах, дает возможность увеличивать максимальное давление [2].
3. Уменьшает сопротивление движению снаряда (пули), как на стадии
форсирования, так и при перемещении его каналом ствола [3].
4. Обеспечивает лучшую обтюрацию продуктов горения заряда и
улучшает использование энергии пороховых газов.
5. Снижает силы трения на поверхностях контакта снаряда (пули) и
ствола.
6. Облегчает эксплуатацию ствола и увеличивает его живучесть.
Благодаря этому, при тех же параметрах ствола и заряда,
увеличивается начальная скорость снаряда (пули) и, как следствие,
возрастает дальность и точность выстрела.
Наибольшее распространение получили стволы с шестиугольной
нарезкой. В настоящее время применена в пистолете "Глок" (Австрия),
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пистолете-пулемёте "Эльф" конструкции КБ СТ (Украина) [1], пистолетепулемёте "Каштан" (Российская Федерация) и др.
При изготовлении оружейных стволов методами, основанными на
холодном
пластическом
деформировании
металла,
не
всегда
обеспечивается желаемое качество канала.
В целом существующие методы профилирования ведущей части
стволов не являются универсальными и имеют ряд существенных
недостатков, среди которых можно выделить следующие:
 высокая трудоёмкость (механическая и электрохимическая
обработка);
 необходимость
использования
сложного
дорогостоящего
оборудования (шпалерование, радиальная ковка);
 наличие остаточных напряжений (дорнование);
 загрязнение окружающей среды (электрохимическая обработка) и
др.
Изготовление
ствола
с
профилем
поперечного
сечения
полигонального типа, не требующего специального оборудования,
методами холодной пластической деформации возможно обжатием
ствольной заготовки на профильной подвижной оправке (рис.1):
 неприводными роликами [4];
 в гладкой конической матрице [5].
Обжатие может осуществляться по двум схемам: методом
проталкивания и с помощью тянущего усилия, т.е. методом волочения.
Процесс прессования (проталкивания) имеет то преимущество, что
отпадает необходимость в подготовке переднего конца заготовки под
захватное устройство для волочения. Недостаток заключается в том, что
при длине ствола, превышающей некоторое критическое значение,
возможна потеря устойчивости ствольной заготовки вместе с оправкой.
Поэтому возможность применения указанного метода требует
предварительного расчета на продольный изгиб составного стержня
"ствол-оправка".
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Волочение на профильной
подвижной оправке
имеет
много общего с волочением
труб на подвижной оправке.
Учитывая, что поперечное
сечение оправки, в силу ранее
рассмотренных
причин,
незначительно отличается от
цилиндрической формы, будем
рассматривать процесс как
волочение
цилиндрической
трубы на подвижной оправке.
Задача
определения
тянущего
усилия
при
волочении трубы на подвижной
Рис. 1. Схема радиального обжатия оправке решалась многими
исследователями: в Германии –
трубчатой заготовки 1 на профильной
Е. Зибелем, А. Гелеи, в СССР –
оправке 2
П. Т. Емельяненко, Л.Е.
Альшевским, С.И. Губкиным, И.Л. Перлиным [6, 7, 8 и др.]. Интересный
анализ процесса волочения на профильной оправке приведен в работе [9].
Полученные результаты для определения напряжения волочения
отличаются по форме из-за принятых при выводе допущений, в частности
различий в учете сил трения и упрощений математического характера.
Следует отметить, что принимаемые при анализе допущения в одних
случаях не соответствуют статическим граничным условиям, в других –
геометрическим условиям (принятые в качестве главных плоскости в
действительности не являются таковыми).
Целью работы является получение удобных для использования
аналитических
зависимостей
для
определения
напряжений
и
энергосиловых параметров процесса волочения-прессования ствольной
заготовки с профилем полигонального типа на оправке, а также величины
радиального пружинения деформируемой заготовки.
Для проведения анализа процессов обжатия трубчатой заготовки на
профильной оправке и получения аналитических зависимостей для
определения энергосиловых параметров процессов, проведены расчёты
энергосиловых параметров с использованием метода плоских сечений:
1. Процесса обжатия в гладкой конической матрице (рис. 2, а).
2. Процесса обжатия неприводными роликами (рис. 2, б).
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а
б
Рис. 2. Расчётные схемы сил, действующих в процессе обжатия в
конической матрице (а) и неприводными роликами (б)
Получены формулы для определения осевого усилия:
 при обжатии трубчатой заготовки на оправке неприводными
роликами:
Pобос   р Sдет,
(1)
где:

р

– расчётное напряжение в стенках трубы:
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– площадь поперечного сечения заготовки на
выходе из роликовой матрицы.
 при обжатии в конической матрице, с учётом рабочего угла конуса
матрицы и сил трения на участке калибровки после выхода заготовки из
конической части матрицы:
Pобос   р   т р.п. S дет.
(2)
4

где:  р – расчётное напряжение в стенках трубы на выходе из
матрицы:
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μ – коэффициент трения;
αМ – рабочий угол матрицы;


; B  cos М   sin  М  ;
tg М


 тр.п.

– дополнительные напряжения в стенках заготовки, вызванные
силами трения на участке калибровки после выхода из конической части
матрицы при длине калибрующего пояска lк.п.:
 (   )l D 
 т р.п.  2  S 2 R к.п.2 дет ;
 Dдет  d 0  
 R – радиальные напряжения;  S – напряжение текучести;

Sдет 



D
4

2
дет

 d 02



– площадь поперечного сечения заготовки на
выходе из конической матрицы;
Полученные аналитические зависимости имеют удобный для
использования в инженерных расчётах вид и учитывают влияние реальных
факторов, присущих рассматриваемому технологическому процессу. При
обжатии неприводными роликами (формула (1)) осевое усилие
деформирования зависит от размеров заготовки и степени деформации.
При обжатии заготовки в гладкой конической матрице (формула (2)),
осевое усилие деформирования возрастает при: увеличении длины
калибрующего пояска lк.п. (рис. 3, а), уменьшении рабочего угла конуса
матрицы αМ (рис. 3, б), увеличении коэффициента трения μ (рис. 3, в).
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а
б
в
Рис. 3. Влияние параметров процесса обжатия на осевое усилие
ос

деформирования Pоб (тенденциозные графики): длины калибрующего
пояска lк.п. (а); рабочего угла конуса матрицы αМ (б); коэффициента трения
μ (в)
Получены формулы для определения окончательных размеров
(диаметра внутренней полости d0(ок)), с учётом деформации пружинения,
возникающей при снятии внешней деформирующей нагрузки после
выхода заготовки из роликовой волоки или конической матрицы:
d 0( ок)  d0  Rуп  1 ,
(3)
где: d0 – диаметр оправки;
d0(ок) – окончательный внутренний диаметр изделия (калибр ствола), с
учётом деформации пружинения;





 Rуп – упругая составляющая радиальной деформации, величина
которой определяется:
 для случая обжатия трубчатой заготовки на оправке неприводными
роликами:
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 для случая обжатия трубчатой заготовки в гладкой конической
матрице:
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где: Е – модуль Юнга материала заготовки;
ν – коэффициент Пуассона материала заготовки.
Таким образом, пружинение увеличивается с ростом напряжения
текучести и рабочего угла и с уменьшением отношения диаметра оправки
к наружному диаметру заготовки, коэффициента Пуассона, длины
калибрующего пояска и коэффициента трения. Причём, наибольшее
влияние на величину пружинения оказывают геометрия и конструктивные
размеры инструмента – длина калибрующего пояска и рабочий угол
матрицы (угол обжатия при деформировании неприводными роликами).
ВЫВОДЫ:
1. Используя метод плоских сечений, решена задача по
определению усилия проталкивания-волочения трубчатой заготовки с
внутренним профилем полигонального типа на подвижной оправке через
гладкую коническую матрицу и роликовую волоку. Полученные
аналитические зависимости имеют удобный для использования в
инженерных расчётах вид, учитывают влияние реальных факторов,
присущих рассматриваемому технологическому процессу и могут быть
использованы на практике в первом приближении при проектировании
соответствующих технологических процессов.
2. Установлена
зависимость
величины
пружинения
от
энергосиловых параметров процесса холодного деформирования, размеров
и материала трубчатой заготовки при её обжатии на профильной оправке.
Полученные формулы позволяют определить (уточнить) окончательные
форму и размеры деформирующего инструмента (диаметра оправки), с
учётом упругой составляющей деформации.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Алиев З.Г.
д.ф.а.н., доц. Проф. РАЕ
Институт Эрозия и орошения НАН
Азербайджанской Республики
НАУЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЖДЯ ИМПУЛЬСНЫМИ ДОЖДЕВАТЕЛЯМИ
АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ.
Аннотация: В процессе полива дождеванием большое значение имеет
определение критериев равномерности полива, при этом необходимо
учесть интервал слоя осадков, число случаев и т.д. Исходя из этих
параметров решаются квадраты вариантов слоёв, отклонения вариантов,
квадраты отклонений, куб отклонений, четвёртая степень отклонений и
т.д. Результатами исследования подтверждает правильность оценки
коэффициентов равномерности, эффективности, недостаточности и также
избыточного поливов при использовании импульсного дождевания
автоколебательного действия.
Ключевые слова: уклон участка, импульсные, дождеватели,
автоколебательного действия интенсивность дождя, слой осадков,
дождемер ,асимметрия, коэффициент неравномерности и т.д полива
Abstract: In the process of sprinkling irrigation is of great importance to
determine the criteria of uniformity of irrigation, thus it is necessary to take into
account the interval sediment layer, the number of cases, etc. Based on these
parameters are solved squares options layers deviations options squared
deviations, deviations cube, fourth degree and t.d.Rezultatami study confirms
the estimates of the coefficients of uniformity, efficiency, failure, and also
excessive irrigation using self-oscillating pulse sprinkling action.
Keywords: land slope, pulse, sprinklers, self-oscillation of the intensity of
the rain, the rain coat, rain gauge, the asymmetry coefficient of uneven watering,
etc.
Введение
В настоящее время в Азербайджане недостаточно изучены вопросы
орошения склонов. Недостаточно разработаны вопросы целесообразности
применения различных способов полива и усовершенствования
конструкции оросительных систем. Задача состоящей в освоении земель с
повышенным уклоном и крутыми склонами имеет особое значимость в
обеспечение всерастущей потребности населения сельскохозяйственными
продуктами.
Задачи исследования: Целью решения задач по проблемам
равномерного распределения искусственного дождя на склоновых землях.
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Необходимо отметить, что для правильного ведения сельского
хозяйства, особенно на увлажнённых почвах горной и предгорной зоны в
республике, имеет большое значение равномерное распределение
искусственного дождя. При большой
интенсивности подачи воды,
особенно на горных склонах, образуется смыв почвы, что ведёт к эрозии
почвы, поэтому возникает необходимость изучения качественного полива
и её равномерное распределение. Для решения такой задачи нужна
правильная методика распределения искусственного дождя, отвечающая
требованиям горных и предгорных регионов. Существуют различные
подходы для решения данной проблемы, а именно: квадратичные и
треугольные формы распределения дождя. И та и другая схема
распределения дождя в зависимости от конфигурации земель требует
тщательной проверки.
Методы исследования
Оценка равномерности распределения дождя проводилась по типовой
программе и методике испытаний.
Импульсные дождеватели расставлены по прямоугольной схеме с
расстоянием между поливными трубопроводами, равным 36 м и
расстоянием между аппаратами на поливных трубопроводах 40м. Средний
уклон участка составляет 0,01. Количество работающих на системе
импульсных дождевателей 70 штук, подача воды на систему
осуществлялась насосом ЦНС 38/66 и ЭЦВ 6.
Такая расстановка дождемеров обеспечивает репрезентативные
сведения о равномерности распределения слоя осадков. Согласно карте
дождемеров на опытном участке было установлено 100 дождемеров с
одинаковы «весом», т.е. они имеют равную подвешенную площадь и
находятся в зоне полного перекрытия дождя.(На рис.1 дана карта
дождемеров).
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Приёмная площадь отверстия дождемеров равна 18,4 см2.
Продолжительность дождевания для исследования качества полива
составила 9 часов, скорость ветра 1-2 м/сек.
Слой осадков в дождемере определяли по формуле:
X 

10W

 ,

(1)
где, W - объём поливной воды в дождемере, см3,
- площадь приёмного отверстия дождемера, см2.
Среднюю интенсивность дождя определяем по формуле:


X
h
t ,

(2)
где, h – средняя интенсивность дождя, мм/мин;
Х – средний слой осадков, мм;
t – время выпадения слоя осадков.
Средняя интенсивность дождя, определённая по приведённой
формуле (2) равна 0,006 мм/мин.
Соответствующий этой интенсивности расход одного импульсного
аппарата автоколебательного действия составляет 0,58 л/с.
В период проведения опыта на системе работало 70 импульсных
аппаратов различных конструкций, следовательно, средний расход
системы равен 6,61 л/с.
Полученный результат подтверждается характеристикой насоса,
установленного на системе, расход которого составлял 9 л/с.
Продолжительность цикла составила до 40 сек.,
- продолжительность накопления - 30 сек.,
-продолжительность выплеска – 4-6 сек.
Данные опыта приведены в таблице 1, 2.
Таблица 1
Характеристика слоя дождя
№
точек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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№ бюксов
А 50363
Б 266
К 10767
А 50351
А 50345
А 50357
А 50350
К 10799
А 50313
К 10765
А 50329
Б 264
А 183

Слой дождя, мм
2,0
2,0
1,5
2,0
3,0
4,0
4,0
6,0
4,0
2,3
3,0
3,2
4,0

1,08
1,08
0,81
1,08
1,62
2,16
2,16
3,24
2,16
1,24
1,62
1,72
2,16

2,08
2,08
1,81
2,08
2,62
3,16
3,16
4,24
3,16
2,24
2,62
2,72
3,16

№
точек
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

№ бюксов
Б 227
Б 275
Б 265
Б 257
Г 266
К 10755
А 50307
Б 212
К 10714
А 083
Б 268
Б 182
К 10729

Слой дождя, мм
5,0
5,0
4,0
3,0
2,0
2,5
4,0
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
4,0

2,7
2,7
2,16
1,62
1,08
1,35
2,16
2,7
2,43
2,16
1,89
1,62
2,16

3,7
3,7
3,14
2,62
2,08
2,35
3,16
3,7
3,43
3,16
2,89
2,62
3,16

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

А 50328
К 10718
А 165
К 10751
Б 238
Б 240
Б 235
А 190
Б 252
Г 265
Б 251
Б 262
А 146
Б 254
Б 223
К 10721
А 50335
А 170
Б 218
А 154
К 10758
К 10712
К 10748
К 10788
Г 227
К 10704
Б 276
Б 321
А 195
307
А 185
К 10708
Б 389
Б 307
Г 223
Г299
А 50308

4,0
5,0
4,0
3,1
3,0
3,0
4,0
3,1
2,5
2,0
2,5
2,0
2,0
4,0
4,0
5,1
3,0
3,0
2,5
2,0
2,0
2,0
2,5
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
4,0
3,5
6,0
7,0

2,16
2,7
2,16
1,67
1,62
1,62
2,62
1,67
1,35
1,08
1,35
1,08
1,08
2,16
2,16
2,7
1,62
1,62
1,35
1,08
1,08
1,08
1,36
2,16
2,16
2,7
2,7
2,7
2,16
2,16
2,16
2,16
2,7
2,16
1,89
3,24
3,78

3,16
3,7
3,16
2,67
2,62
2,62
3,62
2,67
2,35
2,08
2,35
2,08
2,08
3,16
2,16
3,7
2,62
3,62
2,35
2,08
2,08
2,08
2,35
3,16
3,16
3,7
3,7
3,7
3,16
3,16
3,16
3,16
3,7
3,16
2,89
4,24
4,78

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

А 191
Б 277
К 10775
Б 143
А 181
А 196
Б 215
Б 297
Б 299
Г 215
Г 229
А 189
Б 296
Б 214
Б 371
А 50315
Б 134
А 097
Б 249
Б 272
К 10737
А 130
120
Б 374
Б 315
К 10702
А 50353
А 116
Б 373
Б 327
К 10776
А 50323
К 10772
А 30341
А 50358
Б 273
А 107

5,0
7,0
5,0
5,0
6,0
5,0
6,0
7,0
7,0
6,5
6,0
5,0
4,0
2,0
4,0
4,0
5,0
4,5
5,0
5,0
7,0
6,0
6,5
4,5
6,0
5,0
4,0
3,0
4,0
3,5
5,0
5,0
6,0
3,0
3,0
3,5
5,0

2,17
3,78
2,7
2,7
3,24
2,7
3,24
3,78
3,78
3,51
3,24
2,7
2,16
1,08
2,16
2,16
2,7
2,43
2,7
2,7
3,78
3,24
3,51
2,43
3,24
2,7
2,16
1,62
2,16
1,89
2,7
2,7
3,24
1,62
1,62
1,89
2,7

3,17
4,78
3,7
3,7
4,24
3,7
4,24
4,78
4,78
4,51
4,24
3,7
3,16
2,08
3,16
3,16
3,7
2,43
3,7
3,7
4,78
4,24
4,51
3,43
4,24
3,7
3,16
2,62
3,16
2,89
3,7
3,7
4,24
2,62
2,62
2,89
3,7

Вспомогательные расчёты для определения группы критериев
приведены в таб. 2.
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Таблица 2.
Слой осадков в дождемере, мм.
№
дождемеров
в ряду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№ ряда дождемеров
1
2
3
4
5
6
7
8
2,08 2,098 1,81 2,08 2,62 3,16 3,16 4,24
2,35 3,16 3,16 3,7 3,7 3,16 3,16 3,16
2,08 3,7 4,78 3,7 3,7 4,24 3,7 4,24
2,08 3,16 4,78 4,28 4,51 3,43 4,24 4,78
2,08 2,62 3,7 4,24 2,62 2,62 3,7 4,78
2,35 2,89 3,7 3,7 3,7 2,89 3,16 4,51
3,62 3,16 3,43 3,7 2,89 3,16 2,62 4,24
2,62 3,43 3,7 3,16 3,16 2,08 3,16 3,7
3,7
3,7 3,16 2,35 2,08 2,62 3,16 3,7
3,16 3,16 2,08 2,08 2,35 2,08 2,35 2,67

9
3,16
3,16
3,16
3,7
3,16
2,89
4,24
4,78
3,7
3,16

10
2,24
2,62
2,72
3,16
3,16
3,7
3,16
2,67
2,62
2,62

Средний слой осадков на площади полива с перекрытием определяли
по формуле:


1 N
X   xi
N i l ,

(3)

где N – число дождемеров в карте;
xi – число осадков в i-ом дождемере.
Среднеквадратическое отклонение слоя осадков:
( xi  x) 2 i
N l

x 

(4)

Коэффициент вариации слоя осадков:
V 

x


x

(5)

Ассимметрия распределения:
A

( xi  x)3 i
Nx3

(6)

Эксцесс распределения:
Ex 

( xi  x)4 i
Nx 4

(7)

Коэффициент неравномерности полива:
F min 

1
X o
2

x

i

2

dw

(8)
Коэффициент эффективного полива определён по формуле:
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Kээ. 

1
N

1, 25 X



i

(9)
где, Пi – число дождемеров, имеющих слой осадков в пределах  25 %
0 , 75 X

от х;
N – число дождемеров в карте.
Коэффициент недостаточного полива:
Kнн 

1
N

0 , 75 X



i

Xi

(10)

Коэффициент избыточного полива:
Kииз.п. 

1
N

X max



i

.
(11)
Вышеизложенные формулы [1,2,3] подтверждает правильность
оценки коэффициентов равномерности, эффективности, недостаточности и
также избыточного поливов при использовании импульсного дождевания
автоколеба-тельного действия.
Большое значение имеет определение критериев равномерности
полива, при этом необходимо учесть интервал слоя осадков, число случаев
и т.д. Исходя из этих параметров решаются квадраты вариантов слоёв,
отклонения вариантов, квадраты отклонений, куб отклонений, четвёртая
степень отклонений и т.д.
Вспомогательные расчёты для определения критериев равномерности
полива приведены в таблице 3.
0 , 35 X

Расчёты позволили установить следующие значения критериев,
характеризующих равномерность распределения слоя осадков по
орошаемому участку.
Среднеквадратические отклонения слоя осадков, мм
0,73
Коэффициент вариации слоя осадков
0,22
Асимметрия распределения
0,25
Эксцесс распределения
0,56
Коэффициент неравномерности полива
0,05
Коэффициент эффективности полива
0,67
Коэффициент недостаточного полива
0,18
Коэффициент избыточного полива
0,15
Средняя интенсивность дождя, мм/мин
0,006
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из вышеизложенного следует, что период проведения исследований
импульсного аппарата по треугольной схеме получил оптимальное
значение для внедрения его в производство.
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Резюме
Настоящее время проблемы орошения в предгорных онах в
Азербайджане становиться не решаемым. Так при применение различных
способов и техники полива не совсем подходить стол сложно
географических условиях региона. При применение здесь технологии
дождевания не в Польном мере обеспечивается равномерного
распределения искусственного дождя. В этой связи следовало изучить и
дать точный оценки распределения ее с применением импульсных
дождевателей, что и доказано результатами исследования
Ssummary
Currently, the problem of irrigation in the foothills onah in Azerbaijan to
become not Resham. So with the use of different irrigation methods and
technique is not well suited to be so complex geographical conditions of the
region. With the use of this technology is not sprinkling Entirely least
obespechivaetsya distribute artificial rain. In this regard, should examine and
give an accurate assessment of its distribution with the use of pulse sprinklers as
proven research results

30

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Крайнева Р. К.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Менеджмент»
ФГБОУ ВПО Поволжский государственный университет сервиса,
Россия, г. Тольятти
Корнеева Е. Н.
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Менеджмент»
ФГБОУ ВПО Поволжский государственный университет сервиса,
Россия, г. Тольятти
КОУЧИНГ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛА
Идея прямого и непрямого психологического воздействия на человека
воплощалась в жизнь неоднократно и в различных формах. Так, похожим
образом наставлял своих учеников Сократ, не давая напрямую ответы на
их вопросы, побуждая искать ответы самостоятельно. Кроме Сократа,
данным методом успешно пользовались в духовном обучении на Востоке.
Практически вся суфийская мудрость передавалась от Учителя к ученику
именно таким образом, ученик сам находил ответы на свои вопросы.
Среди современных, но более ранних систем, отметим одитинг – общение,
при котором основная работа совершается не консультантом, а клиентом.
В 70-е годы прошлого столетия в менеджменте широко применялся
способ «Управление по целям» (Management by Objectives (MBO)),
оценивающий индивидуальные достижения и умения всех участников
финансовой деятельности, и основной акцент делался на плодах и
эффективном результате реализованной работы за принятый период
времени. В начале 80-х руководители фирм пришли к выводу, что
наилучший метод результативного использования труда сотрудников
компании – это развитие их способностей и навыков, а лучшая мотивация
та, в выборе которой участвует сам сотрудник. Именно таким образом
появился Performance Management (PM), направленный на анализ не
только результата, но и того, какими методами и с помощью каких
ресурсов был достигнут успех, в том числе и на оценку профессиональных
навыков работника. Важнейшее отличие от «Управления по целям»
заключается в том, что здесь присутствуют обратные взаимоотношения с
сотрудником и формирование его компетенций, поэтому метод называется
«Управление Развитием».
Коучинг как технология получил развитие и внедрение в начале 80-х
годов. Слово «коуч» имеет венгерские корни, и означает «повозка»,
поэтому в качестве одной из основных аналогий термина используется
следующая трактовка «то, что быстро доставляет к цели и содействует в
продвижении к цели». Первоначально данный термин использовался для
обозначения установленной формы тренировки спортсменов. В
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дальнейшем
коучингом
стали
обозначать
метод
достижения
положительных индивидуальных целей. В 80-х коучинг стал
использоваться бизнесменами и пользовался популярностью у топменеджмента. Затем наступил этап мировой известности: в настоящее
время имеется около 40 школ и около 480 видов коучинга, начиная от VIPкоучинга и заканчивая общественной работой. Принято считать, что в виде
отдельной специальности коучинг окончательно сложился в начале 90-х
годов. Сегодня коучинг востребован мировым бизнес-сообществом и
направлен на эффективное достижение поставленных целей.
В числе основоположников коучинга отметим Тимоти Голви (англ. W.
Timothy Gallwey), автора концепции внутренней игры, лежащей в основе
коучинга. Впервые концепция изложена в книге «Внутренняя игра в
теннис» (The Inner Game of Tennis), изданной в 1974 г. Смысл концепции
Голви: внутренний «противник в голове» спортсмена гораздо опаснее
реального соперника. Голви утверждает, что если коуч поможет игроку
устранить внутренние препятствия, это позволит игроку научиться самому
добиваться эффективности, и потребность в технических советах тренера
отпадет.
Джон Уитмор (англ. John Whitmore) – автор книги «Коучинг высокой
эффективности», изданной в 1992 г., расширил идеи Голви и применил их
к бизнесу и менеджменту.
Томас Дж. Леонард (Thomas J. Leonard) – основатель Университета
коучей (Coach University – www.coachu.com), Международной Федерации
Коучей, Международной ассоциации сертифицированных коучей
(International Association of Certified Coaches – IAC) и проекта
CoachVille.com.
Основатель
Международного
Эриксоновского
Университета
Коучинга доктор психологии Мэрилин Аткинсон считает коучинг
пространством, свободным от советов. В качестве основных принципов
коучинга автор формулирует следующие [6]:
1. За любым поведением скрывается положительное намерение.
2. У клиента уже есть все ресурсы для достижения результата.
3. Клиент всегда делает наилучший выбор.
Коучинг сегодня – это метод консультирования и тренинга,
отличающийся
от
классического
тренинга
и
классического
консультирования совместным с клиентом поиском решения проблемы без
использования конкретных советов и жестких рекомендаций. Коучинг
отличается и от психологического консультирования и психотерапии тем,
что коуч работает на достижение поставленной и четкой цели, новых
позитивно сформулированных результатов в жизни и работе, а не
избавляет от какого-то симптома, проблемы в прошлом. Важно отметить,
что коуч не дает четких рекомендаций по улучшению качества, условий,
содержания труда, он направлен лишь на осознание человеком
сложившейся ситуации и поиск решения проблемы.
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Основной принцип коучинга – сам клиент собственными силами на
основе своих знаний, опыта, характера находит ответы на собственные
вопросы. Люди слышат очень и очень много «советов», которые не всегда
применимы. Дополнительные «советы» от тренера ничего не поменяют,
человек будет достигать не свои цели, а цели «советчика», изменить
ситуацию может лишь личный анализ собственного опыта.
В таблице приведем основные отличия коучинга от управления.
Таблица 1. Отличия коучинга от управления
Управление
Коучинт
Говорить
Задавать вопросы, слушать
Стимулировать/ побуждать других предлагать
Предоставлять решения
решения
Направлять
Вдохновлять, облегчать
Обучать
Развивать
Обратная связь для
Обратная связь для решения
оценки
Направлять поведение
Изменять установки
Коуч фокусируется на созидании, на достижении целей, на создании
результатов. Его клиент – человек, который стремиться к своим целям.
Коучинг сосредоточен на проекцию настоящего в будущее, предыдущее
при этом не анализируется. Цели и направление работы устанавливает
клиент, а коуч сопровождает его на этом пути.
Возникает вопрос: почему именно коучинг помогает для достижения
цели? Уточним, что кроется под громким названием «цель». Цель – это не
просто желание человека, не мечта и не фантазия, это стремление человека
(или иного субъекта), это конечный результат деятельности. Без
деятельности цель существовать не может, следовательно, человек,
находящийся на пути к конкретной цели, регулярно осуществляет
комплекс действий, направленный на осуществление данной цели. А это
значит, что вопрос «Чего ты хочешь?» для него неактуален. Актуальным
он может быть лишь для того, кто еще не решил, чего он, собственно,
хочет. Следует разделить востребованность коучинга у людей этих двух
типов. Люди, у которых есть цель, не нуждаются в советах по поводу
выбора конечного результата, однако они по-прежнему заинтересованы в
последующих трех вопросах.
Вопросы «Что происходит сейчас?» и «Что нужно сделать, чтобы
добиться желаемого?» неразрывно связаны друг с другом. Для того чтобы
выполнить какую-либо задачу, необходимо сначала проанализировать
начальную ситуацию, а затем (после выполнения) оценить результат.
Интуитивно понятно, что наиболее важен здесь вопрос «Как, собственно,
добиться этого результата?».
Принципиально важными моментами в тактике коуча являются
следующие:
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1. коуч никогда не высказывает свое мнение и не дает никаких
оценок.
Например, клиент говорит «меня обижали…». Если коуч скажет: «это
плохо», «я бы про это не думал», «это важно», «не обращай внимания» и
т.д., это будет непрофессионально. Профессиональный коуч скажет, к
примеру, «ясно, и как вам это может помочь?».
2. коучер не должен обесценивать клиента.
На заявление «меня обижали…» не должно прозвучать: «это ложь»,
«ты неправ» и любое другое высказывание, дискредитирующее откровения
клиента. Профессионал вместо обесценивания придаст значимость,
например, «обратите внимание на то, как это было делано, под
воздействием каких обстоятельств». Только коуч, способный не
высказывать мнения и не обесценивать получает настоящие, устойчивые
результаты.
На рисунке 1 представлены стили коучинга.

Рисунок 1. Стили коучинга
В таблице 2 представлена классификация видов коучинга, которые
неразрывно связаны между собой и органично вписываются в систему
обучения клиентов.
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Таблица 2. Классификация видов коучинга
№ Классификационный
Разновидности коучинга
п\п\
признак
- карьерный коучинг;
- бизнес-коучинг;
- коучинг личной эффективности;
- лайф-коучинг.
Карьерный коучинг в последнее время
называют карьерное консультирование,
включающее в себя оценку
профессиональных возможностей, оценку
компетенций, консультирование по
карьерному планированию, выбор пути
По области
развития, сопровождение в поиске работы и
1.
применения
т.п., связанные вопросы.
Бизнес-коучинг направлен на организацию
поиска наиболее эффективных путей
достижения целей компании. При этом
проводится работа с отдельными
руководителями компании и с командами
сотрудников.
Лайф-коучинг заключается в индивидуальной
работе с человеком, которая ориентирована
на улучшение его жизни во всех сферах
(здоровье, самооценка, взаимоотношения).
По участникам
- индивидуальный коучинг;
2.
коучинга
- корпоративный (групповой) коучинг.
- очный (личный коучинг, фотокоучинг)
коучинг;
3.
По формату
- заочный (интернет-коучинг, телефонный
коучинг) коучинг.
Коучинг не имеет одного единственно надежного варианта
исполнения. Его рамки устанавливают стремление к осознанию реальности
за счет приобретения справедливой информации о ней и образованное на
самоуважении, самомотивации, опоре на свои силы, принятие
ответственности за свои действия и жизнь в целом. Его важнейшим
инструментом служат: предприимчивое слушание, вопросные технологии,
результативные вопросы (подобные тем, которые в своих диалогах
использовал Сократ), элементы тренинга, элементы и техники НЛП и др.
Также успешно используются испытанные приемы современного
менеджмента (метод SMART, GROW, техники постановки целей).
Результатом всей деятельности является конкретные запланированные
шаги с поставленными сроками их достижения и бизнес–план.
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Теория и практика консультирования убедительно доказывает, что
коучинг сегодня – это эффективная методика, позволяющая раскрыть
потенциал клиента, перейти от проблемы к ее результату. Эффект
объясняется тем, что коучинг стимулирует людей на выполнение действий,
умножающих прибыль организации, компания-клиент получает «капитал»
самомотивации и ответственности сотрудников, которые повышают
продуктивность и результативность организации, что опять же ведет к
росту эффективности и прибыли.
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Стасюкова Катерина Вікторівна
Старший викладач кафедри обліку та аудиту,
Одеська національна академія харчових технологій,
Україна, м. Одеса
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСНОЇ ГАЛУЗІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ
Сучасний період економічного розвитку України супроводжується
переходом економіки на ринкові принципи господарювання, тобто до
ринкових відносин, і формуванням у зв’язку з цим сучасного економічного
простору, у якому діють підприємницькі структури. Це вимагає вирішення
зовсім нових для них завдань, викликаних кардинальним реформуванням
їхньої організації і управління на основі усебічного використання
досягнень сучасної управлінської науки і практики – формування високої і
стійкої в часі конкурентоздатності.
Поняття «система забезпечення конкурентоздатності» є поки
недостатньо
обґрунтованим.
У
методології
забезпечення
конкурентоздатності це поняття розглядається з точки зору теорії систем
(рис. 1).
Побудова системи забезпечення конкурентоздатності підприємств
м’ясної галузі базується на підсистемах: техніко-технологічній, соціальнотрудовій, організаційно-економічній і фінансово-інвестиційній, які
характеризують внутрішнє середовище підприємства та формують
передумови для досягнення конкурентних переваг. Кожна підсистема
забезпечує конкурентоздатність різних об’єктів − персоналу, виробництва,
технології, продукції, ефективно взаємодіючи і доповнюючи дію інших
підсистем.
Конкурентоздатність країни або регіону залежить від здатності
створювати ефективну, здібну до інновацій систему виробництва товарів і
послуг, і тим самим забезпечувати високі стандарти життя.
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Рис. 1. Процес взаємодії системи забезпечення конкурентоздатності з
іншими системами [Розроблено автором]
Система забезпечення конкурентоздатності підприємств − це
сукупність послідовних дій керуючої підсистеми (підходів і методів),
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підсистеми забезпечення (інформаційної, наукової, правової, нормативної
ресурсної), що здійснюють взаємовплив на керовану підсистему (технікотехнологічну, соціально-трудову, організаційно - економічну, фінансовоінвестиційну складові) для виконання завдання – досягнення
конкурентоздатності на ринку.
Таким
чином,
пропонується
розглядати
забезпечення
конкурентоздатності як систему. Вплив «виходу» системи забезпечення
конкурентоздатності на «вихід» системи менеджменту робить його
конкурентоспроможним, а також суттєво перетворює «вихід» операційної
системи на: конкурентоздатну продукцію, конкурентоздатну торгову
марку, збільшення: прибутку, частки ринку, обсягу продаж, задоволення
інтересів усіх учасників процесу.
Методологічний рівень системи забезпечення конкурентоздатності
включає теорію об’єктивних економічних законів, закономірностей і
законів організації, наукові підходи та принципи їх побудови,
функціонування й розвитку соціально-економічних і технічних систем,
дослідження інструменту ринкових відносин – механізму конкуренції, а
також взаємозв’язок трьох систем (забезпечення конкурентоспроможності,
менеджменту, операційної системи).
Практичний рівень системи забезпечення конкурентоспроможності
передбачає, базуючись на методологічних підходах, розроблення дійових
заходів щодо досягнення або підвищення конкурентоздатності різних
об’єктів (менеджменту, персоналу, виробництва, продукції, підприємства в
цілому тощо), які, відповідно до стратегічної мети, сприяють реалізації
певного рівня конкурентоспроможності підприємств конкретної галузі.
Дослідження сучасних організаційних форм створення міжгалузевих
об’єднань, що забезпечують тісний інтеграційний зв’язок для виконання
партнерських зобов’язань, свідчить про початок результативного
співіснування у м’ясній промисловості різних організаційних форм
об’єднання підприємств за типом: м’ясокомбінату на базі цілісного
майнового комплексу; холдингу; концерну; корпорації; асоціації, які, як
правило, діють на рівні певного регіону.
Нині особливого значення набуває регіонально-галузевий підхід до
управління м’ясною промисловістю, який базується на врахуванні ролі
чинників регіону: раціональне використання ресурсів; забезпечення
населення м’ясопродуктами; дотримання положень Закону України «Про
стимулювання розвитку регіонів».
Для вирішення проблем, які виникли у м'ясній промисловості, з
одного боку, доцільно стимулювати виробництво м'яса, а з іншого активізувати платоспроможний попит населення.
З урахуванням дефіциту тваринницької сировини і низького рівня
використання виробничих потужностей діючих підприємств інвестиційна
політика в перспективі повинна бути спрямована на зростання обсягів
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виробництва сировини, а також на технічне та технологічне переозброєння
виробництва з впровадженням ресурсозберігаючих технологій.
Оскільки продукція м'ясної промисловості є матеріаломісткою,
забезпечення підприємств сировиною та ефективне її використання з більш
глибокою переробкою є найважливішим резервом підвищення
ефективності м'ясної промисловості.
Зарубіжний і вітчизняний досвід розвитку інтеграційних процесів
свідчить про те, що інтегровані структури, які об'єднують у своєму складі
різні ланки - від виробництва сільськогосподарської продукції до її
реалізації кінцевим споживачам, є більш ефективними та пристосованими
до умов ринкової економіки.
В умовах інтеграції важливе місце належить розробці системи
утворення цін. Вона повинна стимулювати зростання обсягів виробництва,
підвищення якості та зниження собівартості продукції, створюючи умови
для еквівалентного обміну продукцією між сільським господарством та
промисловістю, підтримувати рівень доходів сільськогосподарських
товаровиробників, забезпечувати стійкість і рівновигідним умови для
розширення відтворення на всіх стадіях виробництва кінцевого
продукту. Важливою властивістю такої системи цін є раціональне
поєднання вільного ціноутворення з державним регулюванням. Вільна
ринкова ціна на м'ясопродукти повинна формуватися під впливом
кон'юнктурних коливань попиту і пропозиції.
З метою технічного і технологічного переозброєння м'ясної
промисловості необхідно передбачити створення та освоєння нових
технічних засобів, що дозволяють комплексно механізувати й
автоматизувати технологічні процеси. Широке застосування повинні
знайти автоматизовані комплекси і лінії, нові види обладнання
(вібросмесителі, м’ясонарізні машини для виробництва м'ясо-кісткового та
безкостистих
напівфабрикатів),
гнучкі
виробничі
системи
з
мікропроцесорним керуванням, робототехніка.
У перспективі наукові дослідження слід орієнтувати на створення
продуктів харчування, що забезпечують профілактику захворювань,
зміцнення здоров'я та підвищення тривалості життя людей. Подальший
розвиток
повинно
отримати
виробництво
напівфабрикатів,
швидкозаморожених м'ясних страв для використання в екологічно
несприятливих зонах, м'ясних продуктів у вакуумній упаковці, а також
комбінованих м'ясних продуктів, що поєднують білки рослинного і
тваринного
походження. Перспективним
видається
використання
біотехнологій в ковбасному виробництві. Широкий розвиток отримає
виробництво м'ясопродуктів з радіопротекторними властивостями.
Окрему увагу, на мою думку, необхідно приділити якості продукції
для забезпечення конкурентоспроможності всього підприємства. Якість одна з головних складових товару (чи послуги), яка визначає
зацікавленість споживача у даному продукті, а відтак є показником
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конкурентоспроможності не тільки самого товару, а й підприємства в
цілому.
Наявність міжнародного сертифіката на продукцію виробничого
підприємства істотно сприятиме успіху в пошуку підприємств-покупців
продукції й партнерів, особливо із промислово розвинутих країн. Також
необхідність сертифікації для підприємства викликане тим, що при
бажанні отримання іноземних інвестицій, наявність міжнародного
сертифіката системи управління якістю може мати вирішальне значення,
тому що підвищує його репутацію та рівень довіри інвесторів до
підприємства.
У результаті сертифікації системи управління якістю, що основані на
новітніх розробках та досвіді передових фірм світу, підприємство отримує
можливість
підвищити
ефективність
функціонування,
зміцнити
конкурентні переваги у галузі якості продукції та задоволення потреб своїх
споживачів.
Але при вирішенні даного питання можна зіткнутися з низкою
проблем. Орган з сертифікації „Бюро Верітас” проводив дослідження щодо
виявлення основних переваг і труднощів, що пов'язані з впровадженням
системи управління якістю у Україні. Дослідженням було виявлено такі
труднощі:
- відсутність досвіду впровадження системи якості за стандартами ISO
серії 9000 - 75% підприємств поставили на перше місце саме цей фактор;
- складне економічне становище - ресурсів недостатньо для того, щоб
ефективніше проводити роботу з сертифікації;
- нестача кваліфікованих спеціалістів.
Задля мінімізації цих труднощів система управління якістю виробів
має передбачати такі комплексні заходи:
1. підготовка кадрів найвищого професійного рівня всіх категорій;
2. створення відповідної організаційної структури управління
системою якості на підприємстві;
3. сертифікація системи управління якістю;
4. управлінням якістю продукції мають займатись всі працівники
підприємства, чітко розмежувавши свої функції, і нести відповідальність за
кінцеві результати.
Такому напрямку економічного розвитку має сприяти активна
державна політика, спрямована на підтримку ініціативи підприємств щодо
вдосконалення заводських систем, які забезпечують високий якісний
випуск продукції.
М'ясна промисловість є однією з найбільш паливо-і енергоємних
галузей харчової промисловості. Енергоємність вітчизняної продукції в
силу низького рівня виробничо-технічної бази в 2-3 рази перевищує
аналогічні показники розвинутих країн. Тому головним завданням
підприємств має стати економія енергоспоживання на основі
впровадження енергозберігаючих техніки і технологій.
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Численність і складність проблем у м'ясній промисловості не
дозволяють розраховувати на їх якнайшвидше і загальне вирішення, у
зв'язку з чим важливий вибір пріоритетів. У першу чергу необхідно
зосередити зусилля на виконанні Програми розвитку переробної
промисловості агропромислового комплексу. Реалізація намічених
Програмою заходів з технічного та технологічного переозброєння
виробництва дозволить раціонально та ефективно використовувати м'ясні
ресурси, розширити асортимент м'ясопродуктів, збільшити терміни їх
реалізації та ін.
Джерелом фінансування Програми мають стати кошти державного і
місцевих бюджетів, фонду підтримки виробників сільськогосподарської
продукції, продовольства та аграрної науки, а також власні кошти
підприємств, кредити банків, особисті заощадження населення. Крім того,
доцільно залучати зовнішні інвестиції, надаючи інвестору повну
інформацію про фінансованому проекті.
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КОМП’ЮТЕРНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ У СУЧАСНОМУ
МОВОЗНАВСТВІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОМП’ЮТЕРНОГО
СЛОВНИКА
Розвиток новітніх технологій та комп’ютерної техніки сприяв
створенню комп’ютерних словників. Поява електронного словника
позначила новий виток у розвитку лексикографії, а саме комп’ютерної
лексикографії. Остання займається створенням словників у віртуальному
середовищі. Тому дослідження практичного застосування, недоліків та
переваг електронного словника є актуальним.
Питання комп’ютерної лексикографії на сучасному етапі є мало
дослідженим та вивченим. Звідси виникає потреба у ґрунтовному вивченні
укладання та практичного застосування електронних словників. Окремі
аспекти комп’ютерної лексикографії досліджували більшою мірою
російські науковці. В Україні питання комп’ютерної лексикографії все ще
залишаються вузько висвітленими. Свій вагомий вклад у виокремлення
комп’ютерної лексикографії як науки та її розвиток зробили такі науковці
як А.М. Баранов, Є.В. Карпіловська, Є.В. Купріянов, З.В. Партико, В.І.
Шульгіна.
Мета наукової розвідки полягає в аналізі особливостей електронного
словника, його переваг та недоліків. Зазначена мета передбачає вивчення
наступних завдань: 1) розглянути будову електронного словника; 2)
визначити головні переваги; 3) дослідити недоліки віртуального словника.
Електронний словник, за визначенням інтернет ресурсу «Вікіпедія», це словник у комп'ютері або іншому електронному пристрої. Подібні
словники дозволяють швидко знайти потрібне слово, часто з врахуванням
морфології і можливістю пошуку словосполучень (прикладів вживання), а
так само з можливістю перекладу його на інші мови [4].
З технічної ж точки зору, на думку А.М. Баранова, електронний
словник - комп'ютерна база даних, яка містить словникові статті, що
дозволяють здійснювати швидкий пошук потрібних слів (словосполучень,
фраз) [3].
Найчастіше комп’ютерний словник постає як електронний образ
деякої «паперової» лексикографічної одиниці, забезпеченою зручним для
користувача інтерфейсом і машинними засобами пошуку.
При описі електронних словників багато уваги приділяється їх зручній
«віртуальній» формі, а зміст словника, лексика, структура словникової
статті, актуальність значень, як правило, не аналізуються. З цього
випливає, що укладачі електронних словників, як зауважив лексикограф В.
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Селегей, «переливають старе лексикографічне вино в нові електронні
міхи» [6].
У свою чергу, білоруський дослідник Є.В. Убоженко вважає, що
завдання електронної лексикографії зводиться тим самим лише до точної
передачі і ретельного збереження канонічних словникових текстів у новій
«електронної» оболонці [7].
Однак подібна точка зору недооцінює всіх можливостей
комп’ютерних технологій. Нова форма словника дозволяє усунути багато
неминучих недоліків «паперової» лексикографії і тим самим підняти її на
якісно новий рівень [7].
На думку лексикографа С. Асмакова, який у своїй статті «Паперова
книга проти електронної» доводить, що «головна особливість
електронного словника – це можливість обійти фатальне протиріччя»
паперової «лексикографії, що складається в наступному: чим більше
інформації пропонує словник, ніж більш розвинений його науковий
апарат, тим складніше ним користуватися» [1].
Отже, слід звернути увагу на основні переваги паперових словників.
Перше, що зазначають мовознавці та лексикографи, при пошуку
потрібного слова у паперовому словнику, паралельно запам’ятовуються й
інші слова. Інша суттєва перевага паперового словника полягає в тому, що
останній складений професіоналами на підставі надійних паперових
джерел інформації, а саме літературних творів та наукових досліджень.
Комп’ютерна форма подання словникової інформації та цільова
орієнтація АСПОТ (автоматичні словники для програм обробки тексту)
дозволяє створювати комплексні словники із різноманітною фаматичною
та лексичною інформацією. Наприклад, один із стандартів автоматичних
перекладних словників включає тринадцять таких зон: 1) головна перша
одиниця, або лексичний вхід (морфема, слово, словосполучення у
канонічній формі); 2) лексико-граматичний клас (належність до частини
мови); 3) морфолого-фаматичну інформація (включає не тільки
інформацію про зміни, а й про стандартні скорочення заголовної одиниці);
4) тематична рубрика і стильова характеристика; 5) індекс надійності
перекладу,
що
відображає
ступінь
загальноприйнятою
російського/українського еквівалента; 6) російські/українські перекладні
еквіваленти (з порядковими номерами); 7) пояснювальні примітки,
уточнюючі значення заголовної одиниці; 8) тлумачення заголовної
одиниці; 9) приклади вживання; 10) фразеологічні сполучення з головною
одиницею; 11) інформація про автора або редакторів статті; 12) джерело
перекладного еквівалента; 13) дата складання або редагування словникової
статті [3].
Словникові статті паперового словника містять достатньо повну
інформацію, можливі граматичні форми лексеми, транскрипцію, стійкі
вирази, що вживаються з кожним словом, етимологію, приклади тощо. І,
нарешті, що вважають, вагомою перевагою, це не так шкідливо для зору.
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З іншого боку паперові словники попри значні переваги мають низку
недоліків. Серед головних недоліків відзначають повільне оновлення
словникових статей. Наступна незручність полягає у низькій швидкості
пошуку. Останній, досить суттєвий аргумент проти використання
паперового словника, це те, що він вимагає багато місця.
Слід зауважити, що нині в ужиток все частіше і більше входить
використання електронних словників завдяки стрімкому розвитку науки і
техніки. Це пов’язано, перш за все, з тим, що майже кожен має сучасний
гаджет у вигляді телефону, планшету чи ноутбуку, на якому можна
помістити набагато більше словників в електронному вигляді, ніж
паперових. Тож переваги електронних словників є беззаперечними.
Розглянемо деякі з них. Одна з головних переваг – це використання
інформації з декількох словників одночасно, оскільки електронний
словник містить гіперпосилання. Друга вагома перевага, яка буде особливо
корисною для початківців, це можливість прослухати слово. Висока
швидкість пошуку інформації є третьою значною перевагою електронного
словника над паперовим. Нарешті, портативність і можливість
використовувати будь-де та в будь-який час.
Попри перелічені переваги, електронний словник має наступні
недоліки. Головний недолік багатьох електронних словників – це
залежність від Інтернету, не дуже висока якість вузькоспеціалізованих
словників, іноді використання для формування словникових статей
ненадійної, неперевіреної інформації, часто зібраної з Інтернету.
З вищенаведених фактів випливає, що електронні та паперові
словники мають свої переваги і недоліки. Вибір того чи іншого словника
залишається тільки за користувачем, тому ця проблема потребує
подальших наукових розвідок та становить значний науковий інтерес.
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A SOCIO-LINGUISTIC ANALYSIS OF THE FAMILY
We all know that social reality can be expressed by all sorts of things –
clothing, cars, handshakes, land mines and gifts. Why is the role of language so
emphasized? We claim that the activity of using language plays a key part in
connecting social persons to each other at every scale of geographic and cultural
remove, in classifying and valorizing perceivable objects. In fact, social reality
can be expressed through new language forms, and as a consequence reflexive
operations on them might be useful in formulating models of social reality.
Understanding the various reflexive relations expressible through language and
the social processes to which these possibilities give rise is the main goal of our
paper.
The general point at issue here is that any socio-cultural trend is identified
and examined in this paper based on a linguistically informed approach to the
sociological character of emerging phenomena and processes. The linguistic
data have been primarily collected through periodicals and direct observation of
communication practices of native speakers fixed in Urban Dictionary. Taking
this approach seriously means that the assumption that new language forms
represent some larger scale social phenomena or, in other words, socio-cultural
trends, becomes plausible.
So, an attempt has been made in the paper to discuss emerging trends with
the help of analysis of new language forms.
To see this we turn to the analysis of new language data representing large
scale social and cultural trends. The important point for the moment is to attend
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to the social effects these new language forms produce. Whether we are dealing
with stereotypic or emerging social effects, or with the way in which are
laminated together in some stretch of communication activity, we should
describe such effects through social theory of language. It is sometimes
supposed that social culture is reproduced through communication in discrete
“concept”-sized utterances which move through space and time. Unavoidably,”
social effects of these utterances are mediated by emergent features of current
communication activities” [1]. All such effects are highly palpable and
consequential while an interaction is under way but the sign-configuration that
marks them is less easily discussed. It is true that social effects of this kind do
have a principled organization that a social theory of language must describe.
The study of language as a social phenomenon includes the study of these
utterances at two levels. First, we reveal how they come into existence once
formed, and second, we show how these utterances exist as social and cultural
phenomena over the course of some period of time. That is why a social analysis
of language always encounters ideologies of language which co-exist with the
socio-cultural trends [2].
It is worth pointing out that formation of new words in our day-to-day
communication is better explained from pragmatic perspective. And when we
want to describe something we need to fill the gaps in our vocabulary. As a
matter of fact these gaps occur when we face with new concepts which imply
coining new words. What makes this approach exceptional is the fact that
English is the champion in this process. Some language experts argue that
English is about to reach a significant milestone in its 1500-year history
possessing more than one million words. The point is fairly obvious that the
process of new word formation continues restlessly, reflecting social and
cultural trends in society, which are on the focus of the study. Before we this
process it is important to note that English is a language of global importance
with a vocabulary which is increasing all the time. Our implication is that both
spoken and written English has a much bigger platform for usage than ever
before. And the new words featured in this paper, being a testimony to this,
represent the most apparent socio-cultural trends.
We attempt to make clearer attributes of language that shape various parts
of our social reality by causing emerging cultural phenomena to become obvious
and distinctive. It is clear that many of these attributes make language so
exquisite an instrument for doing research into new social and cultural trends. In
many ways, the phenomena or products language reflects are far more accessible
to our everyday awareness. But there is no denying that it is language that makes
or unmakes these social and cultural phenomena.
Things that last for seconds can have effects that last for years. Even
physical tokens of discourse that have a fleeting durational existence (such as
spoken utterances) can order and construct social reality of a much more
perduring kind, one that persists far longer than the initial speech token itself
[3]. We assume that social reality is shaped through language whether through
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uptake in the subsequent activities of others or by incorporation into widely
routinized practices that rely on or replay them, or by conversation into artifacts
of a more durable kind. If individuals are makers of social reality, they do it
most readily through speech utterances. People do it countless times a day and
think nothing of it. But those products of human activity that we call new
language forms shape our reality sometimes in a complex way, and often with
far greater consequences. It is therefore all the more important to see how these
new language forms make models of social organization, in other words, give
directions to new social and cultural trends.
As we look across languages and societies we find that the social life of
these new linguistic (and especially lexical) formations is mediated by reflexive
processes discussed in this paper. Although these processes are dialectical and
sociohistorical in character the trends they yield often appear natural to the
language user.
Our main interest in this paper is to focus on to focus on the new lexical
formations which refer to the social institution “family”. This institution varies
across societies in ways that are limitlessly varied, endlessly susceptible to
reanalysis, periodic stabilization and change. Let us consider some relevant
examples for the case of family.
One of the brave new words which shape this part of our everyday life is
house husband. Such a husbands whose priority number one is his family is of
course a dream of almost every woman. Yet families in which traditional roles
are overlapping are becoming more popular, and what is more important they
are socially recognized.
I wish my man was a house husband!
If women dream about a house husband, all men’s ideal woman might
become yummy mummy. Most of women who have experienced the joys of
motherhood will probably feel the term yummy mummy is more appropriate as
they look at their waistline and the state of their wardrobe but wouldn’t be great
for men to have a yummy mummy as a spouse? Yummy mummies are immaculate
in appearance with a wardrobe to die for, have sylph-like figures mysteriously
unaffected by the rigours of childbirth.
Actress Kate Winslet has been voted Britain’s top yummy mummy. The
Titanic star beat Victoria Beckham and Gwyneth Paltrow in a poll of gorgeous
mums.
(Daily Mail 4th September 2005)
Ted: Happy days is the best sitcom.
Joe: umm...yup.
(Urban Dictionary, by Nunya Buisness August 19, 2006)
American mother who is particularly concerned about terrorism and
security issues is the security mom. She is the creation of strategies wanting to
gather support by convincing all US moms that they are constantly under threat
of an imminent terrorist attack.
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I am what this year’s election pollsters call a “security mom”. I’m married
with two young children. I own a gun. And I vote … Nothing matters more to me
right now that the safety of my home and the survival of my homeland.
(USA Today, 20th July 2004)
There has been an alternative to a traditional marriage called civil marriage
or common law marriage. A brave new word combination reflecting this
obvious social trend is marriage lite. It is about entering into a legal relationship
which gives you all the financial benefits of marriage, but none of the
drawbacks, such as a need for a divorce if you want to get out. Just like CocaCola Lite, marriage lite does not have all the ingredients of the standard product
but feel like “the real thing.”
Civil unions would become a sort of “marriage lite”. You could enter into
them and take advantage of the legal benefits, but then leave them whenever you
wanted…No messy divorces… No alimony payments. No child support. All the
benefits of marriage without any of the hassle.
(World Magazine, 28th February 2004)
There is one more trend associated with a new type of family. It is called
satellite/ multi-local family. In such families parents make money in different
locations but they still emotionally and financially support each other.
…there is intimate, ongoing economic and psychological interaction in
satellite/multi-local families. … Money is sent home to the family, regular phone
calls maintain the emotional bonds, and visits take place back and forth
frequently.
(Leeder E., The Family in Global Perspective, 2004, p.27)
There is a new word denoting people who have their own kids but at the
same time they have to take care of their parents. They are referred to as a
sandwich generation.
"Still caring for kids and have your parents living with you? That would
make you and your husband members of the Sandwich Generation."
(Urban Dictionary, by Wolfwoman September 12, 2007)
Socilologists have developed a new approach to family regarding it as a
dynamic institution. It has been given a name of practicing family life.
Sociologists, as well as taking account of the practices that family members
engage in, now also consider their differential and emotional investments in
those practices.
(Morgan, D. (1996) Family Connections: An Introduction to Family
Studies (Cambridge: Polity Press)
On balance we have to admit that the utterances with the recent neologisms
described in the paper are ubiquitous in modern English. Although the examples
are selected from periodicals and Urban Dictionary they are highly typical of
communication practices found elsewhere. There is no denying that language
changes when society changes. The dialectic of language is central to social
processes discussed throughout this paper. To analyze the language material we
have selected we should recognize two distinct issues. First, although social and
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cultural trends are often normalized by introducing new vocabulary, they can
also be manipulated through these new words by giving them negative
evaluative connotations. The second point is this. The existence of cultural and
social trends also involves sociological asymmentries. Not all trends that exist in
a society are recognized or accepted by all members of that society. A
recognition of this helps us understand better the sense in which culture is “an
open project” [3], the ways in which forms of social practices are modifiable
through verbal communication.
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ГЕРОЯ У
ПОВІСТІ Д. ЛАГІРІ «ХЕМА І КАУШИК»
В умовах сучасної транскультурності вже не можна не помічати
тенденцію до формування змішаної ідентичності, яка безсумнівно
вважається впливовим фактором сучасної літератури на зламі ХХ-ХХІ ст.
Американська література розглядається під новим кутом зору
транскультурності, що обумовлює перегляд її традиційних канонів.
Особливо яскраво образ «іншого» простежується у творчості
американської письменниці Джумпи Лагірі. Відмітимо, що вся творчість
Д. Лагірі має імагологічну особливість. Образ «іншого» героя займає
центральне місце в її творчості. Мова йде про індійського героя в
американській літературі. Часто «іншому» нав’язуються різноманітні
ідентичності, в результаті чого його «я» розколюється на декілька частин.
Варто зазначити, що герої Д. Лагірі часто опиняються в чужому для себе
культурному середовищі. Письменниця свідомо інтерпретує візію «свого»
/ «чужого», показуючи при цьому власну позицію на культурному рівні
«іншого».
Стереотипи індійськості знаходять несподіваний вимір у поетиці
творів Д. Лагірі. Читач не може не помічати важливості транскультурного
образу героя, який, з одного боку, прагне «влитися» в американську
дійсність, а з іншого – слідувати «своїм» традиціям.
Через асимілятивну спорідненість герой приймає роль «іншого», але
не чужого. Він усвідомлює, що на тлі своєї інакшості американська
дійсність постає для нього дещо незрозумілою: фастфуди, американська
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свобода, незрозумілі свята та мова. Для порубіжного героя Д. Лагірі роль
«іншого» відіграє Америка, оскільки дозволяє перебувати в культурному
невіданні.
Процес «влиття» в нову американську дійсність особливо незвичний
для матері Хеми, героїні повісті «Хема і Каушик» («Hema and Kaushik») зі
збірки оповідань «Незвична земля» («Unaccustomed Earth», 2008). До
прибуття в Америку мати жодного разу не їла за столом і не знала, що в
туалетах бувають унітази. Не дивно, що мати Хеми, як і мати Каушика,
сумувала за домом, почувалася одинокою і нещасливою. Щоб якось
наблизитись до «своєї» культури, мати Хеми свідомо підкреслює індійські
риси: носить сарі та має червону фарбу на проборі волосся. Незвичним для
матері Хеми є сніг; одного разу вона так радіє снігу, що вирішує
приготувати велику каструлю кічурі – тушкованих овочів з рисом, які
зазвичай готувала в дощову погоду.
У творі автор вибудовує образ транскультурної особистості, яка
«піднялася над обмеженнями окремих культур, настільки неосяжну, що
треба декілька життів для її розкриття» [1, с. 103]. Будучи пограничними
героями, батьки Хеми втілюють інші, відмінні способи самоідетифікації в
новому транскультурному просторі. Батькам характерна множинна
атрибуція, коли вони уособлюють не одну культуру. Вони існують
одночасно у декількох культурних просторах, що дозволяє говорити про
формування їхньої транскультурної ідентифікації, яку В. Селігей
ототожнює з «динамічним безупинним процесом уточнення та еволюції
ідентичності шляхом запозичення та трансформації елементів відмінних
культур, які, знаходячись у стані взаємодії та інтерференції, складаються у
транскультурну цілісність» [2, с. 195].
Як справжня бенгалка, більшу половину дня мати Хеми проводить на
кухні: від приготування двох дюжин страв в кімнатах особливо чується
запах баранячого карі та пулао (традиційний овочевий індійський плов).
Помітно, що на кухні відбувається «культурний мікс»: індійські страви
готуються з допомогою американської побутової техніки, зокрема,
кухонного комбайну та тостера, який дуже пережарював хліб.
На відміну від американських дівчаток, які одягнені в рожеві
курточки, Хема звикла до того, що все дитинство доношувала речі
Каушика і все життя прагнула позбутися цього «соромного» одягу. Її
батьки навіть не розглядали можливості придбати Хемі новий одяг: «When
I asked my parents if I could have a new coat they said no»1 [3, p. 374].
Мати звикла одягати Хему по-індійськи. Хема згадує як одного разу її
одягли в костюм, який прислала бабуся з Калькутти: в білі, завужені
донизу шаровари, довгу бірюзову кофту та чорний жилет.

«Коли я запитувала батьків, чи можна мені нове пальто, вони відповідали «ні» (переклад тут і
далі наш – О.З.)
1
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Зв’язок зі «своїм» батьки Хеми підтримують через аерограми
(аерограма – вид авіапоштового відправлення за зниженим тарифом), які
відправляють найближчим родичам кожну суботу. До цього залучають і
Хему, яка звикає писати по три однакових речення бабусям та дідусям.
Індійське виховання не дозволяє Хемі назвати Каушика по імені,
замість цього вона використовує особовий займенник «ти». В той же час
Хема усвідомлює, що на відміну від її індійських кузенів, які завжди
дивилися на неї з особливим захопленням (адже вона приїхала до них із
самої Америки), Каушику вона була нецікавою (хоча він також певний час
проживав в Індії).
Індійський вимір помічаємо в побуті, в якому живе нова дружина
батька Каушика Чітра. Вона продовжує умовний зв’язок з домом і створює
«свою» Індію в Америці. До американського будинку вона додає
індійський затишок, чого так бракувало Каушикові раніше. Юнак помічає,
що стіл накритий скатертиною з індійським візерунком; замість звичної
вази з фруктами, він бачить столові прибори з нержавіючої сталі, а також
усілякі пляшечки з індійськими соусами «гострий манго» та «солодкий
лайм».
Каушик дивується не стільки надзвичайно великій різноманітості
страв, скільки незрозумілою індійською звичкою Чітри не сідати з ними за
стіл – «Chitra hovered over my father and me and the girls, eating privately
after we were done, the way our maids would in Bombay»2 [3, p. 401].
Помічаємо, що Каушик ототожнює Чітру з прислугою, яка була в його
родині в Бомбеї. Одного разу Чітра навіть виправдовується перед
Каушиком: «I didn't make any for you. Your father told me you like to sleep
late when you visit home»3 [3, p. 402]. На відміну від американців, Чітра не
вбачає нічого дивного в тому, щоб доїдати залишки вчорашньої вечері, а
не просто викидати її, оскільки їжа для неї асоціюється з Божим даром.
Імітацію «свого» помічаємо і в образі Каушика, який, незважаючи на
те, що майже не знає бенгальської, через повагу до «своїх» коренів називає
діда по-бенгальськи «дідун». Зауважимо, що саме образ Каушика тяжіє до
нового транскультурного виміру. Помітно, що образ видозміненого
«іншого» вимагає переосмислення саме з точки зору транскультурності,
оскільки являє собою динамічну форму існування поза культурним
простором, будучи одночасно межею поділу «свого» / «чужого». Префікс
транс- вказує на динаміку «переходу» транскультурного трикстера з однієї
культури в іншу, в результаті чого витворюється новий тип ідентичності,
позбавлений чіткої «прив’язки» до одного місця.
Через культурну деталь зв’язок зі «своїм» підтримує Хема. Мова йде
про подарований бабусею золотий браслет, який Хема не знімає з
десятилітнього віку (навіть на ніч). Хема розуміє, що через декілька тижнів
«Чітра вешталась біля мого батька, біля мене та дівчат, самостійно поївши після того, як ми
поїли, так як робили б наші покоївки в Бомбеї»
3
«Я Вам нічого не приготувала. Ваш батько сказав, що вдома Ви любите поспати»
2
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вона одягне весільне сарі і на її руках буде вже двадцять золотих браслетів,
адже вона вийде заміж. У цьому плані помічаємо, що важливість
дотримання «свого» підкреслюється саме через культурну деталь. До речі,
звернення до культурної деталі вирізняє поетику Д. Лагірі в контексті
творчості інших азіатсько-американських письменників.
Хема виконує «свій» релігійний обов’язок. Як і належить справжній
бенгальській жінці, вона виходить заміж і збирається народити дитину,
адже сім’я – ціль всього життя. Церемонія їхнього з Навіном одруження
відбувається за всіма індійськими традиціями: «We were blessed, my hand
was placed on top of his, and the ends of our clothing were knotted together»4
[3, p. 444]. Зауважимо, що зв’язування країв одягу наречених слугує
ритуальним вузлом і символізує поєднатись навічно.
Етнічні стереотипи відзначають не лише головну проблематику
письменниці, вони постають у розгорнутій полісемічності і становлять
стрижень сюжетної лінії. В родині Хеми спілкуються виключно
бенгальською мовою. Навіть Хема використовує «баба», коли звертається
до тата. Зауважимо, що в Індії використовують «баба» ще й по
відношенню до тих, кого поважають і хто старший – свого роду форма
ввічливого звернення. Дотримуючись індійських традицій, матір Каушика
Хема називає Парул-ді, додаючи закінчення «ді» на індійський лад.
Незважаючи на асиміляцію, герої письменниці свідомо продовжують
зберігати культурні особливості своєї пра-батьківщини. Як результат,
можемо говорити про «розірваність» свідомості самого автора, адже
об’єктивна приналежність до двох культурних традицій вирізняє постать
Д. Лагірі з-поміж інших і стає її творчим імпульсом.
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ЩОДО ТЕОРЕТИЧНОГО РОЗУМІННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ
«З’ЄДНАННЯ»
Система нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері
оборони чітко декларує ієрархію військових формувань залежно від їх
правового статусу наступним чином: підрозділ (нижча ланка), військова
частина, з’єднання, об’єднання (вища ланка). Водночас науковці воєнноправової науки в своїх наукових працях притримуються законодавчо
встановленої структури, розглядають і досліджують зміст кожного
елементу виходячи з принципу їх субординації. Разом з тим, здійснюючи
дослідження адміністративно-правового статусу елементів структури
Збройних Сил України, нашим завданням на даному етапі є саме розкриття
змісту адміністративно-правового статусу з’єднань та військових частин.
В словниковій літературі існує декілька підходів до визначення
поняття «з’єднання». Так, одні автори вважають, що «з’єднання» - це
велика військова одиниця, яка складається з кількох частин одного або
різних родів військ [Ошибка! Закладка не определена., с.562]; інші ійськове формування постійної організації в Збройних Силах, що
організаційно входить до складу об’єднання [1]. Як бачимо, єдність їх
поглядів полягає в тому, що з’єднання – це по-перше, структурна одиниця
Збройних Сил; по-друге, її структура є складним, неоднорідним
утворенням, так як може складатися з військових частин як одного, так і
різних видів родів військ Збройних Сил; по-третє, характеризується
постійністю своєї організації та діяльності.
П.П. Скиба визначає з’єднання як військове формування, яке
складається з декількох частин або з’єднань меншого складу, як правило,
різних родів військ, спеціальних військ (служб), а також частин
(підрозділів) забезпечення і обслуговування [2, с. 6, 57]. Водночас автор
стверджує, що статус «з’єднання» у військовій ієрархії є вищим за статус
«підрозділ» або «військова частина».
Зазвичай, під зміст поняття «з’єднання» підходить тільки дивізія.
Штаб дивізії також має статус частини. Цій частині (штабу)
підпорядковуються інші частини (полки, батальйоні). В цілому це є
дивізія. Проте у деяких випадках статус з’єднання може мати й бригада. Це
відбувається в тому випадку, якщо до складу бригади входять окремі
батальйони і роти, кожен з яких сам по собі має статус частини. Штаб
бригади в цьому випадку як і штаб дивізії має статус частини, а батальйони
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і роти як самостійні частини підпорядковуються штабу бригади. До речі,
одночасно в складі штату бригади (дивізії) можуть існувати й, так звані,
лінійні батальйони й роти. Отже, одночасно в з’єднанні можуть бути
батальйони й роти, як підрозділи, і батальйони і роти, як частини.
На нашу думку, військове з’єднання – це військове формування, яке
має постійну організаційну структуру, головним завданням якого є
вирішення оперативних, оперативно-тактичних і тактичних завдань на
постійній (тимчасовій) основі.
Таким чином, визначивши сутність поняття «з’єднання» можемо
зазначити, що ознаками, які характеризують з’єднання є:
1) являють собою сукупність військових частин;
2) з’єднання у військовій ієрархії є вищим за статус «підрозділ» або
«військова частина»;
3) можуть залучатися до здійснення заходів правового режиму
воєнного і надзвичайного стану, посилення охорони державного кордону і
виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу
України, ліквідації надзвичайних ситуацій, надання військової допомоги
іншим державам, а також брати участь у міжнародному військовому
співробітництві та міжнародних миротворчих операціях;
4) мають право постійного чи тимчасового користування різними
об’єктами матеріально-технічної бази (тобто, об’єкти господарського,
технічного, медичного, спеціального призначення, а також бойової
підготовки та виховної роботи), матеріальними засобами, призначеними
для забезпечення бойової підготовки і виховної роботи, військового
побуту, правильної експлуатації, ремонту, зберігання озброєння,
військової техніки і майна;
5) здійснення керівництва з’єднанням покладено на командира
(начальника) військового з’єднання;
6) командир (начальник) з’єднання, яке має права юридичної особи, у
межах своїх повноважень та виділених коштів має право укладати
господарські угоди або договори та несе повну відповідальність за
обґрунтоване і правомірне витрачання (використання) коштів на пов’язану
з цими угодами діяльність;
7) формування (розформування) з’єднання здійснюється на основі
директиви (наказу) вищого штабу (командира, командуючого);
8) є суб’єктом військових правовідносин;
9) наявність власного діловодства, розрахункового рахунку в банку,
поштової та телеграфної адреси, власної гербової печатки.
Залежно від складу і завдань, які вирішуються, військовими
з’єднаннями виділяють оперативні, оперативно-тактичні і тактичні
з’єднання.
Оперативне з’єднання зазвичай є тимчасовим формуванням,
призначеним для виконання оперативних та оперативно-стратегічних
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завдань обмеженого масштабу у складі оперативно-стратегічного
об’єднання або самостійно [3, с.426].
Оперативно-тактичне з’єднання (іноді називається оперативнотактичним об’єднанням) може мати постійний або непостійний склад.
Воно призначене для виконання оперативно-тактичних або тактичних
завдань у складі оперативно-стратегічного об’єднання, а на окремих
операційних напрямках невеликої ємності - і самостійно. При цьому
організаційно воно може входити до складу армії, фронту, групи армій,
військового округу, флоту. У період Другої світової війни і після неї до
оперативно-тактичним з’єднанням ставилися стрілецький корпус,
механізований корпус, кавалерійський корпус, танковий корпус,
армійський корпус, а в ряді випадку - і ескадра надводних кораблів
(підводних човнів) та інші.
Тактичне з’єднання призначене для виконання тактичних завдань у
складі оперативного об’єднання або оперативно-тактичного з’єднання і
має постійний склад. Воно може входити до складу корпусу чи армії
(флотилії), в деяких випадках - до складу фронту, групи армій, військового
округу, флоту. До основних тактичних з’єднань відносяться різні дивізії, в
тому числі дивізії кораблів. З’єднаннями є також бригади, як окремі так і
входять до складу дивізій та інших з’єднань або об’єднань [4, с. 688].
Водночас залежно від терміну дії існують з’єднання постійної та
непостійної (тимчасової) організації.
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ
СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Проблема формування екологічного світогляду останнім часом
привертає все більше уваги науковців, але закономірності та особливості
формування
екологічного
світогляду
студентів
економічних
спеціальностей вищих навчальних закладів потребують додаткового
вивчення. Розв’язання екологічних проблем без цілеспрямованої
підготовки професійних кадрів до природоохоронної діяльності,
формування екологічного світогляду майбутніх фахівців в умовах вищої
школи неможливе.
Доленосні зміни в соціально-економічному житті суспільства,
виклики сучасної цивілізації, системні екологічні кризи останнього часу
вимагають пошуку сучасною системою освіти нових шляхів духовного
оновлення особистості з набуттям нової ідейно-світоглядної парадигми.
Мова йде про формування особистості здатної до свідомого синтезу знань
з різних галузей людської діяльності, що дотримується моральнодуховних, екологічних і гуманістичних цінностей. Цим запитам відповідає
на думку Р. Шиндаулової ноогуманістично-орієнтований світогляд, що
зараз знаходиться на стадії свого становлення [8, с.9].
Як зазначає Н. Немченко, протягом останніх десятиліть екологічний
світогляд опосередковано досліджується у науково-педагогічних роботах з
формування екологічної культури школярів і студентів, оскільки він є як її
структурним компонентом [4, с.3].
Особливого значення формування екологічного світогляду набуває в
процесі підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери, які
«повинні будуть під час професійної діяльності вирішувати екологоекономічні завдання та проблеми екологізації економіки» [5, с.188].
Становлення екологічного світогляду сьогодні, на думку С. Соболєвої,
йде за чотирма основними напрямами: науковим, що виражається в
прагненні реалізувати на практиці наявні теоретичні і практичні знання
про існуючі в природному світі зв’язки, можливість уникнути їх
порушення в ході виробничої діяльності людини; економічним, який
виражається в усвідомленні економічної невигідності виробничої
діяльності, що руйнує природне середовище; культурним, що проявляється
в прагненні зберегти природне середовище як елемент культурного
середовища; політичним – знаходить вияв у прагненні людей створювати
умови існування, відповідні гідності людини [5, с.190].
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Основними показниками екологічного світогляду студентів
економічного профілю є: відмова від прагматичного ставлення до природи
як джерела необмеженого споживання; формування екоцентричного
погляду на природу; усвідомлення необхідності екологізації економіки та
стійкого еколого-економічного та соціального розвитку країни.
Екологічний світогляд студентів економічного профілю формується
на основі екологічних, еколого-економічних та соціоекологічних знаннях,
уміннях та навичках. Засвоєння їх студентами сприяє формуванню
мотивацій та настанов у спілкуванні з природним середовищем,
екологічної грамотності та норм екологічної етики, розвитку екологічного
мислення, активної екологічної діяльності, потреби у здоровому способі
життя, екологічного світосприйняття, екологічних переконань [5, с.190].
Зазначимо, що формування екологічного світогляду студентів
фінансово-економічного профілю має свої особливості.
По-перше, воно базується на принципі «випереджаючого
відображення». Ураховуючи таку специфіку, С. Соболєва, вважає, що у
свідомості студента має відбуватися постійна оцінка можливих наслідків
втручання у природу.
Друга особливість полягає у її еколого-економічній спрямованості.
Майбутній фахівець не може бути вузьким спеціалістом у визначеній
галузі. Він повинен бути грамотною, високоінтелектуальною людиною, яка
добре розуміється на природних процесах, володіє знаннями з різних
галузей екології, має системне бачення еколого-економічних проблем і
можливість їх уникнення у своїй практичній діяльності, може приймати
компетентні рішення щодо відвернення еколого-економічних збитків [5,
с.190].
Формування екологічного світогляду відповідно до сьогодення, як
вважає Т. Тимочко, ускладнюється існуючими стереотипами. Стара модель
господарювання, забезпечення відтворення за рахунок використання
додаткових ресурсів – надто живуча і її переборення є надзвичайно
складною справою. Зламати помилкову дилему (або зростання
виробництва, або збереження природи) серед управлінської та фінансовоекономічної еліти є першочерговим завданням екологічного виховання і
освіти майбутніх фахівців [6, с.11].
На підставі аналізу філософської та психолого-педагогічної
літератури у роботі О. Набокової «Формування ціннісних орієнтацій у
старшокласників спеціалізованих класів економічного профілю» розкрито
наукові підходи щодо проблеми ціннісних орієнтацій особистості,
визначено їх ступінь, структуру критерії та рівні сформованості.
Запропоновано модель ціннісної сфери особистості майбутнього
підприємця, яка містить професійні, соціально-громадські, моральноетичні та духовні ціннісні орієнтації [3].
У дослідженні О. Молотової «Філософсько-методологічний аналіз
процесу трансформації сучасного екологічного світогляду» наведено
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результати
філософсько-методологічного
дослідження
історичних
тенденцій становлення та розвитку сучасного екологічного світогляду,
процесу його трансформації під впливом екобіотичних чинників.
Розглянуто зміст нової парадигми - екобіотичної на підставі
методологічних
засад
системності,
глобалізації,
синергетики,
соціокультурної детермінації, самовідновлення та розвитку духовнопрактичного відношення «природа - соціум – людина» [2].
Отже, для успішного розв'язання складних екологічних проблем
потрібен перехід до утвердження екологічного світогляду як на рівні
індивідуального буття, так і суспільного, реалізації екологічної ідеології
життя, стимуляції екологізації економіки й виробництва, зрештою
формування постіндустріальної екологічно зорієнтованої цивілізації.
На думку І. Харчука, для того, щоб підвищити рівень екологічного
світогляду потрібно: визначити пріоритети для держави та всього людства
серед особливостей сучасних проблем з охорони навколишнього
природного середовища; посилити роль еколого-правової освіти в
молодого покоління та виховання в них почуття обов’язку у галузі
екології; залучати молодь до активної природоохоронної діяльності на
основі знань, отриманих під час навчання у вищих навчальних закладах;
забезпечувати усвідомлення почуття особистої відповідальності за стан
навколишнього
природного
середовища
на
місцевому,
загальнодержавному й глобальному рівнях [7, с.302].
А. Гагарін вважає, що для успішного формування екологічного
світогляду екологічна освіта повинна вирішити три завдання: формування
адекватних екологічних уявлень, тобто уявлень про взаємозв’язки в
системі «людина – природа» і у самій природі; формування суб’єктивного
ставлення до природи; формування системи умінь і навичок (технологій і
стратегій) у взаємодії із природою [1, с.35].
Хоча проблема формування «світогляду» та «екологічного
світогляду» останнім часом привертає все більше уваги науковців,
закономірності та особливості формування екологічного світогляду
студентів вищих навчальних закладів потребують додаткового вивчення.
Зокрема, до цього часу не розглядалась проблема формування
екологічного світогляду студентів економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів, які в процесі свого професійного становлення мають
зробити вибір щодо своєї ролі на шляху до суспільства збалансованого
розвитку. Адже саме цим людям у подальшій професійній діяльності
доведеться вирішувати еколого-економічні завдання та проблеми
екологізації економіки.
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Левицька Н.В
викладач
Хмельницький національний університет
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ
Головною рисою професійної підготовки перекладачів в
університетах Німеччини є високий рівень самостійності та ініціативності
студента в навчальному процесі, яку стимулює викладач з позиції партнера
або тьютора, спрямовуючи бажання до отримання знань про процеси та
стратегії самостійного навчання та джерел фактичної інформації. Відтак,
викладач виступає в ролі консультанта, який спостерігає за роботою
кожного студента і який здатен вчасно надати педагогічно виправдану
допомогу не подавляючи самостійності та ініціативності студента.
Формування самостійності майбутніх фахівців у сфері перекладу
залежить від активного застосування різноманітних форм і методів
навчання та їх комбінування й варіювання. Навчальний процес в
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університетах Німеччини здійснюється в таких традиційних формах
організації навчання: навчальні заняття, виконання індивідуальних
дослідницьких завдань, самостійна робота, практична підготовка,
контрольні заходи (тести, екзамени, комплексні контрольні роботи).
Основними видами навчальних занять в німецьких університетах в
межах традиційної форми організації навчання є лекції, семінари,
практичні заняття під час яких велику роль відіграє взаємодія між
студентами та викладачами. Від студента вимагається активна участь у
дискусіях, експериментах, практичних заняттях, індивідуальній і груповій
дослідницькій роботі та інших видах діяльності.
Окрім названих видів формальних навчальних занять в німецькій
системі вищої освіти розповсюджені неформальні заняття, які є чудовою
нагодою для студентів випробувати знання мови та фаху у менш
напруженій атмосфері в невеликій групі. До таких видів навчальних занять
належить репетиторіум, що передбачає ефективну та швидку підготовку
студентів до іспитів шляхом стислого та інтенсивного повторення
навчального матеріалу під керівництвом викладача. На відміну від лекцій
на репетиторіумах викладач, як правило, обирає окремі теми з вивченого
матеріалу, які винесені на іспити. Цей вид занять зустрічається в
навчальних планах на освітніх перекладацьких програмах на старших
курсах перед випускними іспитами. Поширеними є онлайн-репетиторіуми
для підготовки до іспитів.
Свобода в організації навчання в університеті вимагає від студента
самостійності та особистої ініціативності. Але це не означає, що всі
рішення студент приймає самостійно. Для нових студентів
організовуються вступні інформаційні заходи студентських комітетів та
відділів міжнародних зв’язків, безліч заходів, які допомагають у
плануванні навчання. До таких видів навчальної діяльності належать
туторіуми – спеціальні заняття, які розраховані на першокурсників, на
яких студенти ознайомлюються з правилами студентської поведінки,
життя університету.
Консультації проводяться для групи студентів. Студенти можуть
отримувати консультації електронною поштою, за допомогою Skypeзв’язку, локальної інформаційної мережі тощо.
Індивідуальні заняття проводяться з окремими студентами з метою
підвищення їхнього рівня підготовки та розкриття індивідуальних творчих
здібностей за окремим графіком з урахуванням індивідуального
навчального плану студента. Індивідуальні завдання передбачають
написання рефератів, курсових та дипломних робіт, які виконуються
студентами самостійно. З метою пояснення певних теоретичних положень
чи аспектів їхнього практичного застосування для студентів проводяться
консультації як індивідуальні, так і для всієї групи.[1]
Підготовка професійних перекладачів в Німеччині на сучасному етапі
передбачає інтенсивне використання комп’ютерних та інформаційних
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технологій, які відіграють в навчальному процесі настільки велику роль,
що у Німеччині вже деякий час успішно розвивається окрема галузь
педагогіки «Medienpädagogik». Використання засобів інформаційних
технологій призводить відповідно до більш інтенсивного впровадження в
процес навчання інноваційних методів, до яких відносяться методи
активного навчання, що сприяють формуванню знань, професійних вмінь і
навичків студентів шляхом залучення їх до інтенсивної пізнавальної
діяльності, активізації мислення учасників навчально-виховного процесу,
проявленню активної позиції студента, самостійного прийняття рішення в
умовах підвищеної мотивації, взаємозв’язку викладача та студента. [3, c.
8].
Інтенсивне впровадження інформаційних технологій зумовило
використання, окрім традиційної (очний контакт між студентами та
викладачем), нових моделей навчання: E-learning, M-learning, Blended
Learning..
Німецькі педагоги під E-Learning розуміють, насамперед, електронну
модель навчання, яка охоплює усі форми комп’ютерно-фасилітованого
аудиторного або самостійного (синхронного, асинхронного) навчання із
застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій: у режимі «онлайн», за допомогою локальних комп’ютерних мереж, віртуальних
аудиторій, цифрових засобів навчання [5, c. 15]. Модель найбільш
ефективно застосовується для дистанційної форми навчання перекладачів.
К. Рібека (C. Ribeca) дає таке визначення даного поняття: “Під E-Learning
слід розуміти впровадження конце- пцій мультимедійного комп’ютерного
навчання, які завдяки використанню інтерактивних форм роботи та за
участі й допомоги викладача уможливлюють індивідуалізацію навчального
процесу”. Завдяки появі переносних цифрових носіїв інформації з’явилося
так зване “мобільне навчання” – M-Learning, яке базується на використанні
різного роду портативних електронних засобів, а саме: МР3-програвачів,
IPod, IPad, IPhone, ноутбуків, нетбуків і мобільних телефонів із
відповідними функціями. [4].
Поняття Blended Learning розуміється як комбінована модель
навчання, в межах якої студент отримує знання і самостійно онлайн, і очно
з викладачем. Можна виділити три основних компонента моделі
комбінованого навчання, які використовуються в сучасному освітньому
середовищі: традиційна форма навчання (face-to-face); самостійне
навчання (self-study learning); онлайн навчання (online collaborative
learning). Blended Learning передбачає як фази фізичної присутності на
заняттях, так і фази дистанційного навчання – самостійної роботи над
навчальним матеріалом із подальшим обговоренням, консультаціями та
спілкуванням через комп’ютер та Інтернет.
Д. Кранц (D. Kranz) та Б. Люкінг (B. Lüking) пропонують таке
визначення: “Під Blended Learning слід розуміти орієнтовану на
скорочення витрат (часу та коштів) суміш (Mix) різних методів і форм
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навчання. Завдяки оптимальній комбінації та виваженому пропорційному
співвідношенню традиційного, електронного навчання та самостійної
роботи можна досягти високих результатів”. [5, с. 6].
Така організація навчання дає змогу студентам обирати послідовність
опрацювання інформаційних джерел, розглядати матеріали, що містять
суперечливі погляди на вирішення тих чи інших проблем. Існування
локальних та глобальних інформаційних мереж сприяє обміну
інформацією між учасниками навчального процесу, активному
обговоренню проблемних питань у будь-який зручний для користувачів
час.
До завдань викладача, який використовує модель комбінованого
навчання належить чітка організація навчального процесу та навчального
матеріалу при створенні курсу. Викладач повинен самостійно визначити
частки матеріалу, які вивчаються аудиторно, а які дистанційно, вирішувати
дидактичні завдання з урахуванням індивідуальних особливостей
студентів, вибирати методи навчання на очних і дистанційних заняттях, а
також здійснювати контроль. Крім того, викладач повинен стимулювати
самоконтроль студентів, заохочувати їх, шукати способи продуктивної
співпраці зі студентами. Мета моделі змішаного навчання полягає у
формуванні у студентів вмінь та навичок самостійно планувати і
організовувати свою діяльність, орієнтуючи її на кінцевий результат.
Студенти навчаються приймати рішення, робити усвідомлений вибір і
нести за нього відповідальність, формують навички та вміння працювати в
інформаційному просторі, самостійно шукати, обирати і аналізувати
інформацію, представляти результат пошуків з використанням різних
сучасних технологій, тобто відбувається формування необхідних для
перекладацької діяльності мовних і соціокультурних компетенцій. Таким
чином, очевидно, що модель змішаного навчання цілком відповідає
вимогам сучасного перекладацької освіти. Такий підхід дає можливість
контролювати час, місце, темп і шлях вивчення матеріалу. Отже Blended
Learning – модель навчання / викладання, яка поєднує в собі найбільш
ефективні аспекти і переваги традиційного та інтерактивного або
дистанційного навчання.
Завдяки впровадженню комбінованого та електронного навчання
нарікання дослідників щодо браку спілкування в межах заочного та
дистанційного навчання перекладачів нівельовані. Але характерна
специфіка професійної підготовки перекладачів, основою складовою якої є
мовна підготовка, зумовлює необхідність в живовому спілкуванні, тому в
межах цієї моделі навчання студента передбачає не лише роботу з
комп’ютером, а й з викладачем в формі узагальнення, аналізу,
використання самостійно опрацьованого матеріалу в реальних ситуаціях
шляхом вирішення комунікативних завдань.
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МАРТИНИЯ ДУШИСТАЯ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАСТЕНИЕ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
В настоящие время лекарственные средства на основе растительного
сырья применяются для профилактики и лечения различных заболеваний.
Актуальными исследованиями является изучение новых видов
лекарственного растительного сырья (ЛРС) отечественной и мировой
флоры, расширение номенклатуры официнальных видов ЛРС,
стандартизация и разработка нормативной документации, изучение
фармакологической активности растительных субстанций, разработка и
создание фитотерапевтических средств.
В данном аспекте заслуживает внимания мартиния душистая
(гарпагофитум лежачий) (Harpagophytum procumbens) семейства
Педалиевые (Pedaliaceae), которая входит в состав гомеопатических
средств и добавок диетических, представленных на фармацевтическом
рынке Украины, для применения при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата.
Родиной мартини душистой является южная часть африканского
континента, произрастает на территории таких государств, как Намибия,
Южно-Африканская Республика, Замбии и Зимбабве. Растение из-за
большого крючкообразного плода получило название "дьявольский
коготь" (Рис 1.).
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Рис. 1. Мартиния душистая
Исторически мартиния применялась как анальгетик, средство от
лихорадки и аллергии, как горечь для стимуляции желудочных ферментов
и пищеварения. Британская травяная фармакопея (British Herbal
Pharmacopoeia) рекомендует применять дьявольский коготь как
мочегонное и седативное средство [2], Немецкая комиссия (German
Commission E) – при диспепсии, для стимуляции аппетита и лечения
дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата [3].
Основными биологически активными веществами Н. procumbens
являются иридоидные гликозиды (преимущественно гарпагозид, гарпагид
и прокумбид); сахара (тетрасахарид, стахиоза); тритерпеноиды
(олеаноловая и урсоловая кислоты); фитостерины (β-ситостерол);
ароматические кислоты (кофейная, коричная и хлорогеновая); флавоноиды
(лютеолин и кемпферол) [4].
Таким образом, мартиния душистая благодаря разнообразному
химическому составу и широкому спектру фармакологического действия,
является перспективным источником создания фитотерапевтических
средств различной направленности действия.
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ПОДХОДЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА
Известно, что эстетическое развитие ребенка осуществляется
посредством эстетического воспитания (ЭВ) через эстетическое отношение
(ЭО), которое являясь ядром творческого потенциала, способно соединить
воспитание с обучением.
К ЭВ ребенка издавна относили художественно-эстетическое
воспитание (ХЭВ). Оно, как правило, состояло в обучении детей
рисованию, пению, слушанию музыке и игре на музыкальных
инструментах. Однако оказалось, что не только искусство развивает у
детей эстетическое чувство, но и сама жизнь (философскоантропологическая концепция Н.И. Киященко). Ведь любое воспитание
включает эстетический компонент – и физкультура, и математика, и
политика и т.д., только часто педагог не может выделить эстетическое в
своей дисциплине.
Постепенно происходит пересмотр возможностей искусства для
эстетического развития ребенка. Получила высокую оценку философская
концепция Э.В. Ильенкова – широкое воздействие искусства на все
стороны жизнедеятельности человека [3].
Следуя современной структуре деятельности, любой ребенок, имеет
не только материальные нужды, но и духовные, в том числе эстетические,
и эта неосознанная потребность должна быть удовлетворена. На
эстетической эмоциональности лежит основная нагрузка воспитания
одаренного ребенка – видеть прекрасное в материальных и духовных
продуктах человечества и стараться соответствовать этим образцам. По
мнению
А.А. Мелик-Пашаева
и
З.Н. Новлянской,
осознание
художественного произведения как особого предмета выступает исходной
формой эстетической эмоциональности [6].
Данное положение хорошо просматривается в современной схеме
деятельности В.В. Давыдова, в которой эмоциональность считается более
главной, чем умственная активность, так как она подключает волю и
внимание как контрольную функцию за правильностью реализации
поставленной цели [2].
В основе такого подхода лежит положение о развитии эстетического
чувства через целенаправленное воздействие на психику ребенка средств
искусства (ХЭВ) и организацию учебной деятельности, позволяющей
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решать психологические задачи формирования ЭО к художественному
произведению.
И.Л. Вахнянская, соединив обучение с ЭВ на уроках музыки,
выделяет три учебных задачи для развития эмоционально-эстетического
отношения: 1) формирование понимания эмоционально-эстетического
смысла, 2) открытие эмоциональной выразительности, 3) воспитание
адекватного сопереживания художественному произведению, а также
предлагает некоторые методики «Художественный предмет», «Подбор
картин к музыке». Можно сказать, что подход И.Л. Вахнянской находится
в русле интенсивных стратегий ЭВ. Именно эта сторона опускается в
теории и практике ЭВ, когда педагог, как правило, знает, что надо
развивать, но не знает, как это делать. По мнению И.Л. Вахнянской,
предметом учебной деятельности должны быть не только понятия, но и
чувства [1].
Анализ литературы показывает, что все системы ХЭВ можно
классифицировать в рамках трех подходов: природосообразного,
культурологического, опирающегося на культурные традиции народа, и
синергетического, основанного на двух философских концепциях с
применением современных педагогических методик.
Природосообразный подход учитывает раннее развитие у ребенка
сенсорной сферы.
1) Так, в Японии с раннего детского возраста решаются
узкопрофессиональные задачи: ребенка музыке обучают с 2х-летнего
возраста. Такой подход дает хорошие результаты не только в воспитании
личности, но и в экономике. Специалист по детскому воспитанию Б.Т.
Лихачев относит раннее обучение искусству к утилитарнопрагматической концепции, когда максимальное стимулирование
сенсорной сферы ребенка, его способности различать тончайшие оттенки
цвета, звуковые тональности доказывает возможность человеческого
организма, но не является реально необходимым.
2) К этому направлению можно отнести концепцию «материнской
любви» скрипача Ш. Судзуки, в которой, исходя из идеи природного
развития, разработан метод материнской любви. Мать повторяет с детьми
музыкальные игры (45 минут в день), детям больше показывают, чем
поясняют. Исследователи считают, что такой путь эффективен для
развития экспрессивности и эмоциональности, лежащие в основе
эстетического чувства.
Педагогическая концепция Судзуки Ш. опирается на идею
сензитивности раннего дошкольного возраста для эмоционального и
чувственного развития. «Дети принимают музыку как частицу мира, в
котором живут» – под специально подобранную музыку, они убирают
игрушки, рано начинают играть на барабане и с 2 лет их учат играть на
скрипке. Судзуки Ш. разработал для слушания музыки программуминимум, состоящую из 28 произведений. В процессе слушания у детей
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постепенно формируется эстетический вкус, развивается музыкальная
память. В средней общеобразовательной школе Японские дети умеют
играть на музыкальных инструментах (кастаньеты, цитра, тарелки, флейта,
скрипка) и имеют навык двухголосного хорового пения.
3) Интересна концепция Вальдорфской школы Р. Штейнера (Митчелл
Дж. «Неизвестный Штайнер»), которая исходит от идеи духовнотелесного развития ребенка (эвритмия), раскрывающая формирование
красоты на основе музыки и пластики. В центре воспитательной системы
находится ребенок, который, пройдя духовное развитие, становится
индивидуальностью. У Штейнера Р. эвритмия – особый вид искусства
переживания чувств с помощью музыки и движения, способ раскрытия и
развития психоэмоциональной сферы детей.
На первый взгляд дисциплины Вальдорфской школы подобны таким
же предметам обычной школы. Однако назначение Вальдорфской школы
другое: «тут все дети поют и рисуют, они рисуют без сюжета, поют не
только на уроках музыки» и т.д. Развитие духовной жизни происходит на
фоне кропотливой работы и свободного выбора эстетической сущности,
близкой для себя – театр, музыка, живопись, оркестр и др.
Культурологический подход особенно эффективен в странах,
имеющих национальные традиции,
когда
искусство
является
неотъемлемой частью жизни ребенка, то есть его ближней зоной развитии
(«искусство в жизни»).
На примере стран, в которых эстетическое исторически
интегрировано в повседневную жизнь ребенка, можно проследить
основные положения культурологического подхода:
Во-первых, имеются религиозные и культурные традиции, вошедшие
в культуру народа. Например, танец, пение и игра на музыкальных
инструментах естественным образом вплетаются в жизнь ребенка (Индия),
соблюдаются красивые ритуалы – чаепитие, икебана (Япония).
Во-вторых, искусство не делится на «чистое» и «прикладное»: нет
деления на искусство и фольклор (Япония).
Традиционное культурологическое направление опирается на
фольклор, так как последний «упорядочивает» хаос», регламентирует
жизнь человека в гармонии с природой, с социальной средой, помогает ему
выдерживать громадные физические и нравственные перегрузки. Это
неиссякаемый источник этики и эстетики быта, межличностных
отношений, объединяющих между собой людей самых разных поколений.
Фольклор синтезирует народные представления о добре и красоте, о долге
и радости, о чувстве ответственности за себя и другого, что утверждается
как норма.
На основе культурологического подхода в России созданы программы
дошкольного воспитания: «Типовая», «Радуга», «Здравствуй», «Детство»,
в которых главной целью является приобщение ребенка к танцевальной и
музыкальной культуре, ознакомление с народными обычаями: играми,
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плясками, промыслами, поделками, игре на народных музыкальных
инструментах – цитра, колокольчики, ксилофон, барабан, дудочка, кларнет
и др. [7].
Новая культурологическая концепция – культура как внутренняя
потребность ребенка была выдвинута НИИ дошкольного воспитания и
отражена в экспериментальных программах «Развитие», «Одаренный
ребенок», «Золотой ключик». Такой подход предполагает создание
педагогических условий, когда культура перестает быть внешней средой, к
которой должен адаптироваться ребенок. Она превращается в
естественный орган жизнедеятельности ребенка, которым ему предстоит
творчески овладеть, точно так же как он овладевает своей телесностью [4].
В начальной школе–детский сад № 165 г. Красноярска дети
воспитывались по программе «Золотой ключик», наблюдателем которой
был автор. Дети 3 – 10 лет находились в одном психологическом
пространстве, которое создается коллективом воспитателей, педагогов,
обслуживающим персоналом и родителями. По данным руководителя
программы Т.В. Пуртовой, взаимодействие детей разного возраста,
проживающих различные жизненные ситуации, ускоряет созревание
психологической готовности к школе.
Синергетический подход . «Жизнь – в искусство». Б.М. Неменский
в книге «Мудрость красоты» говорит об единой системе ЭВ. В его системе
можно заметить совмещение двух философских подходов (расширение
эстетического и использование для достижения цели активных
механизмов: развитие эмоциональной сферы и образного мышления).
Такая система ЭВ охватывает и объединяет не только предметы
художественного цикла и внеклассной работы по ним, но буквально
пронизывает всю жизнь ребенка. Фундаментом такой системы являются
искусства: литература, музыка, ИЗО.
Основные принципы ХЭВ Неменского Б.М. – это по уровневое
формирование эстетического. Первый уровень формирует ЭО к миру на
основе общеобразовательных дисциплин и искусства. Второй уровень
формирует творческие поиски, самовыражение на основе художественной
самодеятельности.
Третий уровень накапливает профессиональные ЗУН на базе
художественной (музыкальной) школ и частных уроков.
В каждом возрасте начальной школы следует выделять доминанту,
структура
которой
помогает
учителю
отделить главное от
второстепенного. Например, на уроках ИЗО обозначены темы: первый
класс – «искусство видеть», второй класс – «ты и искусство», третий класс
– «искусство вокруг нас», 4 (5) класс – «каждый народ – художник». И на
каждом этапе решаются задачи: цвет, линия, форма, объем, пространство,
композиция. Используются приемы: рисование с натуры, рисование на
темы, декоративный рисунок, беседы об искусстве.
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Нами установлено, что посредством расширения поля эстетического
воздействия и применения интенсивных методов развития, например,
эстетическое развитие детей с опорой на движение, с опорой на развитие
творческого музыкального мышления и импровизацию, ХЭВ может
служить средством повышения одаренности ребенка [5].
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ЭВОЛЮЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СОЗАВИСИМОСТИ
Созависимость как зависимость является длительным хроническим
состоянием, приводящим к страданию и деформации духовной сферы.
Созависимые безответственны к своему состоянию, к своим потребностям
и своему здоровью.
Codependency as a long-term relationship is a chronic condition that leads to
suffering and deformation of the spiritual sphere. Codependency irresponsible to
his condition, their needs and their health.
В последние двадцать пять лет произошел настоящий
информационный взрыв, в том числе знаний о нас как человеческих
существах
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— о нашем мозге, развитии и о вселенной, в которой мы живем.
Большая часть информации появилась в результате развития
человеческого потенциала.
Это развитие впервые в современной истории показало необычайную
природу человеческих способностей. Некоторые ученые и исследователи
из сферы науки, религии, философии и образования, которые ранее
работали раздельно, объединили свои знания в систему, которая
воссоздала новую картину человеческих возможностей. Итак, новый
человек:

имеет на 900% больше физических и умственных способностей
(на основании предпосылки, что сегодня мы используем их только
примерно на 10%);

способен обучаться и мыслить различными способами
(визуально при помощи знаков, кинестетически при помощи тела,
сенсорно при помощи органов чувств и вербально при помощи слов);

имеет 200 или более органов чувств, многие из которых
пересекаются между собой (например, определение цветов при помощи
вкуса);

способен по желанию переходить на другие частоты мозговых
волн, волевым путем изменяя состояние сознания;

способен создавать и направлять свою собственную судьбу при
помощи вырабатываемых внутри себя мыслей или образов;

способен
излечиваться
от
заболеваний,
признанных
смертельными, при помощи медитации, диеты, убеждений, психотерапии
и упражнений;

способен осознавать себя, то есть отдавать себе отчет в том,
что обладает сознанием.
У людей появилось сильное желание роста, расширения своих
возможностей, своей аутентичности и самоопределения. Возникло
движение за саморазвитие, за ценности, способствующие наиболее
полному раскрытию личностного потенциала. Эта потребность
сопровождалась осознанием того, что традиционное воспитание в
родительской семье, рождение детей, своя семья и система образования в
какой-то мере могут мешать полному раскрытию внутренних ресурсов
человека.
Психологи начали исследовать источники эмоциональных травм у
взрослых и детей, а также искать новые пути раскрытия человеческих
возможностей. Исследуя эти два процесса одновременно, психологи стали
различать модели взаимоотношений, в которых прослеживалась связь
между воспитанием ребенка и уровнем его потенциала, то есть того, чего
он может достичь. Стало ясно, что способы, с помощью которых наша
культурная среда воспитывала своих детей, мешают развитию их
человеческих способностей. Оказывается, что большинство из нас еще на
ранних стадиях своего развития были “наколоты на булавку”, то есть
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лишены возможности продвигаться к личностной целостности и
психологической независимости. Осознание того, что модели воспитания,
принятые в нашей культуре, затруднили выполнение важных стадий
развития человека в детстве и вследствие этого уменьшили его
способности, привело к резкому пробуждению сознания. Нам необходимо
тщательно рассмотреть процесс развития человека, чтобы понять этапы,
цели, стадии, а также возможные неожиданности данного процесса. В
следующей главе этот процесс рассматривается более детально, а вместе с
ним и эволюционный подход к выздоровлению.
Эволюционный подход к выздоровлению, излагаемый в данной
статье, рассматривает созависимость как эволюционную проблему, тесно
связанную с семейной системой. Созависимость возникает вследствие
незавершенности определенных критических стадий развития в течение
первых шести лет жизни, в частности, стадий соединения и отделения.
Если что-то нарушает завершение любой из этих стадий, то в течение
всей жизни человека будут повторяться процессы, ведущие к завершению
стадий психологического развития. Результат незаконченного соединения
и/или отделения — это созависимость. Созависимый человек будет:
“прилипать” (1), пытаясь завершить свое соединение и становясь очень
привязанным или зависимым, или (2) пытаться завершить отделение или
автономию, становясь очень обособленным, то есть противозависимым,
или (3) будет ходить по кругу между тем и другим.
Необходимо произвести переоценку всех исследований раннего
развития ребенка, так как они сфокусированы в основном исключительно
на отношениях мать/ребенок. Совсем недавно (Малер, 1968) была
исследована роль отца, и то лишь значение этой роли для отделения от
матери в процессе развития ребенка. Мало что известно о роли отца в
процессе соединения. Это не удивительно, учитывая, что доминаторная
модель не поддерживает партнерства родителей в воспитании, оставляя
задачи соединения и отделения матери и ребенку.
Сначала мы рассмотрим принципы, на которых основан такой подход,
а затем нормальный ход развития в раннем детстве. Наконец, мы
проследим, как нарушается эволюционный процесс, оставляя людей в
ловушке созависимости[2,3].
При эволюционном подходе болезненные и вызывающие тревогу
события рассматриваются как кризисы развития, а не как эмоциональные
расстройства или психические заболевания. В этом подходе используется
ряд ключевых принципов, помогающих понять причины созависимости:

Развитие человека представляет собой непрерывный процесс,
начиная от момента зачатия и до самой смерти. Данный процесс является
последовательным в том смысле, что одна стадия помогает формированию
последующей стадии.

Любая задача развития, с которой не удалось справиться в
соответствующем возрасте, берется в качестве “дополнительного багажа”
73

в последующие стадии развития. Если слишком много задач остаются
нерешенными в необходимой последовательности, процесс развития
становится перегруженным и нарушается.

Незавершенные стадии развития будут подталкиваться к
завершению, как только возникнет такая возможность. Любая ситуация,
напоминающая ситуацию, происходившую в жизни человека раньше, и
обусловленная незавершенной стадией развития, выдвинет этот
незавершенный процесс на первый план. Люди говорят, что они
переполнены старыми чувствами или памятью о прошлом. Они чувствуют,
что “резиновой лентой” привязаны к первоначальному эмоциональному
опыту, когда впервые пытались завершить эту стадию.
В данном подходе к выздоровлению созависимость рассматривается
как первый этап процесса индивидуального развития, состоящего из
четырех стадий. Этот процесс должен быть завершен к двенадцати годам и
в идеале происходить следующим образом.
Когда мы рождаемся, мы уже находимся на первой стадии —
созависимости. Природа предусмотрела симбиотические взаимоотношения
между матерью и ребенком, при которых они не ощущают разделения, то
есть своей отдельности друг от друга. Это дар природы, гарантирующий
человеческому младенцу уход, в котором он нуждается, путем решения
первых задач — связи и создания доверия. Данная стадия длится примерно
6—9 месяцев, до тех пор, пока ребенок не начинает ползать и становиться
на ноги.
Вторая стадия этого процесса — противозависимость. В течение этого
периода, пик которого приходится на возраст примерно 18—36 месяцев,
первой задачей развития является отделение. К этому времени и у
родителей, и у ребенка очень сильна потребность стать независимыми
людьми. У ребенка выражен стимул к исследованию мира и отделению (“Я
хочу это сделать сам”), тогда как родители стремятся тратить больше
времени на свои долгосрочные интересы, такие как карьера и собственные
взаимоотношения. Процесс отделения, который постепенно происходит в
течение всего периода и колеблется между возрастом 2—3 года.
Если вторая стадия завершается без каких-либо осложнений, то в
возрасте примерно трех лет ребенок готов перейти к третьей стадии —
независимости. В течение этой стадии, которая, как правило, длится до
шести лет, большую часть времени ребенок способен действовать
автономно, но он все еще чувствует и осуществляет действия в состоянии
связи со своими родителями и семьей.
После завершения третьей стадии ребенок подготовлен к переходу к
четвертой стадии взаимоотношений — взаимозависимости. На этой
последней стадии, которая обычно соответствует 6 — 12 годам, степень
близости взаимоотношений между ребенком и другими людьми
колеблется. Ребенок то ищет большей близости, то вдруг старается
отдалиться [6,8]. Главная задача данной стадии — приобретение
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способности двигаться вперед и назад между соединением и отделением,
не испытывая при этом какого-либо дискомфорта.
Метод
персонального
выздоровления
от
созависимости
рассматривается как расширенный 12-шаговый процесс. Коротко его
можно описать следующим образом:
1. Предположите, что существует проблема, которую вы не можете
решить при помощи ресурсов и информации, имеющихся у вас на
сегодняшний день.
2. Изучите реальные причины вашей проблемы.
3. Научитесь идентифицировать симптомы данной проблемы в
соответствии с реальной ситуацией в ваших взаимоотношениях.
4. Прекратите перекладывать вину за ваши проблемы на других.
5. Перестаньте винить и терзать себя за свои ошибки и недостаточное
совершенство.
6. Прекратите использовать силовые игры и манипуляции, чтобы
получить то, чего вы хотите.
7. Будьте готовы просить о том, чего вам хочется.
8. Научитесь ощущать полноту своих чувств, и выражать все ваши
чувства.
9. Предпринимайте шаги, направленные на более полное внутреннее
осмысление своих чувств, мыслей, ценностей, потребностей, желаний и
мечтаний.
10. Научитесь определять свои психологические границы во
взаимоотношениях с другими людьми.
11. Научитесь быть близкими с другими людьми, чтобы получать от
них необходимую информацию, учиться у них поддержанию и
установлению отношений, для того чтобы излечиться от созависимости.
12. Научитесь жить в условиях соблюдения гибкого баланса
взаимоотношений своего истинного “Я” с другими людьми, предоставляя
максимальные возможности для развития вашего полного потенциала.
Ресурсы для выздоровления
1.
Фиксированные отношения с другим человеком, который
также готов разорвать свои модели созависимости.
2.
Лечение супружеских пар или всей семьи у психотерапевта,
который использует системный подход к лечению созависимости.
3.
Группы поддержки, в которых другие люди работают с
подобными задачами. Это могут быть группы Анонимных Созависимых
(СoDA) и Взрослых Детей Алкоголиков (ACOA).
4.
Подборка книг и статей о выздоровлении от созависимости.
5.
Курсы и мастерские, дающие необходимую информацию о
причинах и способах лечения созависимости.
Средства, которые помогут созависимым использовать свои
внутренние возможности, такие как медитация, дыхательные упражнения,
ведение дневника, йога, анализ мечтаний, творческая работа, работа с
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зеркалом, работа с вашим “внутренним ребенком”, работа с чувствами,
некоторые приемы восточных боевых искусств, например, тай цзи и
айкидо.
В данной статье изложен эволюционный взгляд на формирование
созависимости. Для того чтобы добиться освобождения от нее и связанных
с ней нарушений, очень важно понимать причины возникновения
созависимости. Согласно эволюционному подходу, как только человек
понимает как формируется созависимость, откроется возможность
освобождения из ловушки, в которой он находится.
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ВОЕННЫЕ НАУКИ
Кривошеєв А.М.
к.в.н., с.н.с.
КВП СумДУ
ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ГІС «ПАНОРАМА» ТА
ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ З БОРТУ БПЛА В ІНТЕРЕСАХ ВОГНЕВОГО
УРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОТИВНИКА СИЛАМИ І ЗАСОБАМИ
РВ І А
Інтеграція можливостей ГІС «ПАНОРАМА» с відеоінформацією, що
отримана від БПЛА в реальному режимі часу можлива в результаті
одночасного спостереження за об’єктами місцевості на моніторі ПК
(ноутбуку) за даними відеоспостереження з борту БПЛА та супроводження
цієї ж «картинки» оператором ГІС «ПАНОРАМА» на своєму моніторі.
Для реалізації ідеї потрібно мати ноутбук з програмним
забезпеченням ГІС «ПАНОРАМА» та ноутбук, на якому відображається
відеоінформація з БПЛА, або один ноутбук, спроможний приймати відео
картинку від БПЛА та одночасно відображати цифрову карту місцевості,
що спостерігається. Стосовно останньої, то потрібна власне не сама ЦКМ,
що спостерігається з БПЛА, а її аерофотознімок (растр), прив’язаний до
місцевості заздалегідь (покладений на своє місце на ЦКМ за
координатами). Якщо авіаційна розвідка не спроможна надати останні дані
аерофотозйомки потрібного району, то можна скористатися даними
відображення місцевості з карт, що надають для вільного використання
системи Яндекс або Google. Для отримання аерофотознімків потрібного
району використовується програма SAS.Planet 121010 (SAS.Планета
121010), відеоролик використання якої наданий на YouTube («Как скачать
карты в SASplanet» http://www.youtube.com/watch?v=vzknWQPyces). Після
отримання аерофотознімку потрібного району (де передбачається вести
розвідку з використанням БПЛА) його необхідно додати до ЦКМ (растру) і
провести прив’язку за контурними точками місцевості, що є на ЦКМ
(растрі) і на аерофотознімку або за координатами контурних точок
отриманих за допомогою GPS у системі координат ЦКМ (растру), як
правило це карти, що створені у системі координат 42 року.
Масштабування знімків отриманих з програми SAS.Planet 121010 доцільно
мати в межах z14-z18, z18 відповідає масштабу 1:2000. Робоча версія ГІС
«ПАНОРАМА» безкоштовно скачується зі свого сайту (www.gisinfo.ru).
Оператор відслідковує курсором зміну місцевості за відеокартинкою,
що передає БПЛА. У випадку виявлення об’єктів противника він підводить
курсор до місця, де виявлено об’єкт(и) і одразу ж має координати і висоту
об’єкта. Якщо на ЦКМ нанесено бойовий порядок артилерійських
(мінометних) та ракетних підрозділів то можна одразу визначати вихідні
дані для стрільби. Оператор БПЛА в цей час продовжує спостереження за
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поведінкою цілі, оскільки мобільні цілі спроможні швидко змінювати своє
розташування.
Під час пристрілювання цілі і подальшої стрільби на ураження
оператор БПЛА забезпечує спостереження місць розривів снарядів,
оператор ГІС «ПАНОРАМА» переміщає курсор на місця розриву(ів)
визначає їх координати, розраховує коректури для подальшої стрільби.
Відеозйомка пристрілки і стрільби на ураження записується для подальшої
архівації з метою вивчення бойового досвіду та випадок вирішення
судових справ з порушення гуманітарного права людини під час ведення
війни у після воєнний час.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Афоньшина А.И.
Магистр 1 года обучения,
ННГУ им.Лобачевского, Россия,
г.Нижний Новгород,
Foreign policy of neogaullists on the European and Russian directions.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА НЕОГОЛЛИСТОВ НА ЕВРОПЕЙСКОМ И
РОССИЙСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ.
The European direction
Neogaullists more than Ch.de Gaulle understand that without building the
strong European Union France will not be able to be the leader in the modern
world as the united EU gives economic preferences compared to the emerging
powers such as China, India, and Latin America. At the same time, they are sure
that the organization cannot be strong without the supranational organs even
though it contradicts the idea of de Gaulle about intergovernmental institutions
in the EU. Beyond any doubt the European integration is one of the priorities for
France in its foreign policy. This direction goes with the gaullists views as
thanks to the united Europe France will be able to gain its glory and power.
Moreover, Europe is very important when we speak about providing security for
France5.
It should be mentioned that J.Chirac was not the supporter of the European
integration as its predecessors - Valéry Giscard d’Estaing and François
Mitterrand. Despite the approval of the European currency – euro – and the
Maastricht treaty6 the new president was very moderate towards the integration.
In the beginning of his presidency, J.Chirac pointed out three problems of
the EU that were on the agenda: reset in the French-German couple, deepening
of the integration and the enlargement of the EU to the East after the collapse of
the iron curtain.
Speaking about the relations with Germany, the first presidential term was
marked by a certain chill in the couple. The specialists point out that internal
disagreements in the pair led to the fact that signed in 1997 the Amsterdam
treaty7 didn’t manage to reinforce the institutions of the EU to say nothing about
moving to the new level of the integration8.
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The leaders didn’t manage to overcome the disagreements during the
discussion of the Nice treaty9 and the institutional reform wasn’t carried out
properly to make the EU work efficiently after the enlargement to the East.
Realizing the limits of the Nice treaty and its inconveniences, there was an
idea to establish a Constitutional treaty or the Constitution of the EU 10.
However, the French did not support it during the national referendum. Firstly,
many citizens saw the further integration of the EU as the treat to their national
identity. Besides, most of the western countries were against the enlargement of
the Union to the East as it could imperil the level of live in the “Old Europe”
due to the concurrence from the new members and the growth of the
unemployment. It does without saying that the French were not an exception in
these thoughts. Finally, by the end of his term J.Chirac was not very popular
among the nation so the people was listening to his supports of the Constitution
with a high degree of suspicion11.
Concerning the enlargement of the EU to the East it can be mentioned that
the president not only supported the integration of the Eastern Europe to the EU
but also started the negotiations with Turkey that also contributed to his
unpopularity among the French. His approval of the enlargement he expressed
by the vital need of the including these countries to the zone of the political and
economic stability of the EU12.
Furthermore, J.Chirac decided to build the system of the European security
that would include not only traditional partners such as France and Germany but
also the United Kingdom that also has significant power. The meeting in SaintMalo in December 1998 between J.Chirac and T.Blair can be called a watershed
in this issue. As a result, a declaration expressing the intentions of the leaders of
the countries to launch projects that would give the United Europe a significant
military power was signed. After this meeting there were also several ones that
marked the establishment of the rapid forces in Europe (60000 men) that
participated in the peacekeeping missions in Macedonia, Bosnia and even
Congo in the beginning of the 2000-s13.
“Returning to Europe” was the name of the electoral campaign of Nicolas
Sarkozy. His main aim on the European direction was establishing a new treaty
that would not be submitted to a referendum. According to N.Sarkozy it should
be a mini-treaty with institutional changes that would allow the Union with so
many new members compared to function more effectively to the current
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situation14. Needless to say that to fulfil this aim the treaty was really filled only
with institutional reforms that were not criticized by the French. As a result of
work of the French-German couple (the president and the chancellor were on the
same wavelength this time) the treaty was much simpler compared to the
Constitution. Therefore, the Lisbon treaty was signed by 27 countries on
December 13 in 2007.
Finally, we can mention that though the neogaullists managed to preserve
the main vectors in the European policy they had to modify lots of principles of
Charles de Gaulle in order to respond to the new challenges of the world.
Russian-French relations
It’s widely known that J.Chirac had a very positive view of our country as
he was sure that our country is a big friend of France and after the end of the
Cold war the states must cooperate as they have lots of common interests. Why
Russia was so important for Chirac? Needless to say that Gaullist ideology
contributed much to this fact as according to de Gaulle Russia is an important
ally. It should be mentioned that even during the Cold War the general
developed versatile cooperation between the states divided by the iron curtain.
That’s why despite the economic and political instability of Russia after the
collapse of the Soviet Union, Chirac saw an significant role of this state in the
modern system of international relations. In his speeches she also mentioned
histories ties between them and the fact that both states are great powers having
a permanent seat in the Security Council (and a veto right), so to speak are
responsible for the world’s stability15.
These wide plans weren’t realized at once due to some difficulties. Firstly,
after the collapse of the USSR economic and political situation in the country
left much to be desired and this didn’t contribute to the establishing links
between the states. Powerful and rather predictable USSR turned to a country
with collapsed economy, awful criminal situation and political instability as the
state only pawed its way to democracy.
So, during the OSCE summit in Istanbul in November 1999 the French
condemned in the strongest terms Russia’s action in Chechnya where during the
fight with terrorists lots of civilians were killed. Even Chirac who lots of times
declared his “love and attraction to Russia16” tried his best to make Russia
respect human rights and abandon the idea about the use of military force in the
resolution of the question.
After the power in Russian was gained by V.Putin bilateral relations
reached new level not only thanks to the personal relations between the leaders
Discours de Nicolas Sarkozy. Режим доступа: http://www.amisdenicolassarkozy.fr/bilan. – Загл. сэкрана
Allocution du président de la République à l’occasion du dîner d’Etat en l’honneur du président de la
Fédération de Russie. Режим доступа: http://www.jacqueschirac-asso.fr/archiveselysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/discours_et_declarations/2003/fevrier/fi001821.html. –Загл. с
экрана
16
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Fédération de Russie. Режим доступа:http://www.jacqueschirac-asso.fr/archiveselysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/discours_et_declarations/2003/fevrier/fi001821.html. –Загл. с
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but also thanks to common priorities concerning the foreign policy and the
development of the world: formation of multipolar system of international
relations, desire to resist to hegemony in the world policy, reinforcement of the
UNO role in the resolution of the conflicts and preserving stability; peaceful
resolution of the conflicts; fight against terrorism; including Russia into the
European system of security; Middle east peace process, etc17.
In October 2000 V. Putin paid an official visit to Paris where there were
discussed some primordial issues and even some declarations were signed.
Being one of the motors of the EU France actively promoted strategic dialog
between Russia and the European Union. In the second half of 2000, France was
the president of the EU and thanks to the support of Paris, the accent was put on
the developing relations with Russia. As a result a working program was
developed for the realization of “the Collective strategy of the EU towards
Russia.”
During his election campaign N.Sarkozy claimed about toughening the
policy on Russian direction and the rapture “privileged partnership” established
by J.Chirac between Russia and France18. But after he gained power it was
mentioned that the political course of Sarkozy is far from the rapture with
Russia and, on the contrary, opens a new chapter in these “special relations”
between the states. During the presidency of N.Sarkozy there was a Georgian
conflict where our country also interfered. This conflict led to the new changing
of the atmosphere in the relationship between the West (Europe and the USA)
and Russia. On August 12, the head of France paid an official visit to Moscow
to discuss in details the situation in Georgia with the head of state –
D.Medvedev – and the Prime Minister – V.Putin. Being a mediator between the
contending parties, N.Sarkozy established his own position on this issue.
According to the French president, the military intervention from the Georgian
side took place but Russian response was not proportional to the danger19.
As a result there was elaborated a so-called “Plan Medvedev-Sarkozy”
signed by the Russian, Abkhazian, Ossetic and even Georgian side including 6
points about the providing security and stability on the territory of unrecognized
republics. So, this agreement can be called a diplomatic victory of France that
managed to reestablish the positions of Russia undermined during the preelection campaign of N.Sarkozy.
To sum it up, speaking about the Russian direction in the French policy
during 1995-2012 – so the period when neogaullists were in power it should be
mentioned that relations between Paris and Moscow were rather productive.
Certainly, we can’t speak about the mutual misunderstanding or about the
absence of disagreements but if two great powers that have national interests
Зуева К.П. Внешняя политика Франции в эпоху «неоголлизма» // Мировая экономика и международные
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around the world lead the dialog there can’t be another situation. But in the
actions of J.Chirac and N.Sarkozy there’s a desire to develop multisided
cooperation with Russia and a multipolar system of international relations. So
we can conclude, that this policy fits the conception of Ch.de Gaulle about the
developing partnership between Moscow and Paris despite the difference in the
political systems and views.
To conclude, despite the transformation of some principles due to the
changes on the international arena the modern neogaullists stick to the idea of
the glory of France and the positioning of the country as a great power like the
founder of the political movement – Ch.de Gaulle.
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ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ
ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ
ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
Забезпечення прозорості діяльності публічної адміністрації – важлива
передумова розвитку громадянського суспільства в Україні. Право на
доступ до інформації є конституційним правом людини, передбачене і
гарантоване статтею 34 Конституцією України, яка ґрунтується на
положеннях Європейської конвенції про захист прав та основних свобод
людини (стаття 10), Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права (статті 18, 19).
Ще у 1987 році були схвалені Рекомендації Парламентської Асамблеї
Ради Європи Раді Міністрів, в яких визначені основні принципи доступу
до інформації, яка знаходиться у розпорядженні органів державної влади:
громадяни мають право подавати запит на інформацію, яка
знаходиться у розпорядженні органів публічної влади;
заборонено відмовляти у запиті на інформацію з тієї причини, що
інформація, на яку складається запит, не стосується особистих інтересів
зацікавленої сторони;
кожен запит на інформацію повинен бути розглянутий у визначений
термін, а у випадку відмови у наданні документів, повинні бути чітко
обґрунтовані причини відмови;
доступ до інформації може бути обмежений у випадках, які
стосуються інтересів національної безпеки, громадського порядку,
розслідування кримінальних злочинів, або які можуть порушити право на
приватність, що визначається законом.
Більшістю демократичних країн прийняті закони, які забезпечують
право громадян на доступ до публічної інформації, що є вимогою
європейських стандартів та необхідною умовою інтеграції України у
Європейське співтовариство. «Прикладом держав, у яких існують закони
про доступ до (свободи) інформації, є: США (Закон про свободу доступу
до інформації), Великобританія (Закон про свободу інформації), Латвія
(Закон про свободу інформації), Естонія (Закон про свободу інформації),
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Словаччина (Закон про вільний доступ до інформації), Болгарія (Закон про
доступ до публічної інформації), Словенія (Закон про доступ до публічної
інформації), Угорщина (Закон про захист інформації)» [1].
Для забезпечення реалізації права на доступ до інформації в Україні
створено нормативно-правову базу: Закон України від 13 січня 2011 року
№ 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» [2]; Указ Президента
України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами
виконавчої влади доступу до публічної інформації» [3]; постанова
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання
виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах
виконавчої влади» [4].
Міністерством освіти і науки України (далі − МОН України)
організовано виконання зазначених документів.
Доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та
оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях,
на офіційному веб-сайті МОН України, в мережі Інтернет тощо.
Робота з документами проводиться відповідно до Інструкції з
діловодства у Міністерстві освіти і науки України, затвердженої наказом
МОН України від 09.04.2013 № 424 [5].
У МОН України визначено працівників, відповідальних за
опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль наданням відповіді на
запити на інформацію та створена система обліку публічної інформації.
Розроблено Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у Міністерстві освіти і науки України, затверджене наказом Міністерства
освіти і науки України від 04.09.2014 № 981, який зареєстровано у
Міністерстві юстиції України 23 вересня 2014 року за № 1154/25931. [6]
Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.09.2014 № 982,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 вересня 2014 року за
№ 1155/25932, затверджено Розмір фактичних витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником
якої є Міністерство освіти і науки України, та Порядок відшкодування цих
витрат [7].
Законом України «Про доступ до публічної інформації» визначено
таке:
публічна інформація − це відображена і задокументована будь-якими
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або
створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації (стаття 1);
запит на інформацію − це прохання особи до розпорядника інформації
надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні (стаття 19).
Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із
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запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його
особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту (стаття 19).
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою,
факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача (стаття 19).
Аналіз кількості запитів на інформацію, прийнятих різними каналами
зв’язку (Таблиця 1) протягом 2011-2014 років, свідчить про зростання їх
загальної кількості майже в 2,5 рази. При цьому зменшилась кількість
запитів, надісланих поштою (в 1,3 рази) та телефоном (в 11,5 разів), і
збільшилась кількість запитів, надісланих електронною поштою (в 3,5
рази).
Канал
надходження
запитів

Кількість
(за 2011 р.)

Кількість
(за 2012 р.)

Кількість
(за 2013 р.)

Кількість
(за 2014 р.)

Пошта
Електронна
пошта
Телефон
Усього

126

375

371

160

Кількість
(з 9 травня
2011 р. по
31 грудня
2014 р.)
1032

307

949

1065

1063

3384

69
502

1324

1436

6
1229

75
4491

Таблиця 1. Кількість запитів на публічну інформацію за каналами
зв’язку
Щомісячно на офіційному сайті Міністерства оприлюднюються звіти
про надходження запитів на публічну інформацію.
У ході виконання роботи було проаналізовано динаміку кількості
судових позовів щодо порушення законодавства у сфері доступу до
публічної інформації до МОН України (Таблиця 2). За період з 9 травня
2011 р. до 31 грудня 2014 р. було 10 позовів, з яких 4 задоволено у
розгляді, 6 – відмовлено.
Рік
2012
2013
2014
Всього
Кількість позовів
5
5
0
10
Таблиця 2. Кількість судових позовів до міністерства про порушення
законодавства у сфері доступу до публічної інформації
Цілком очевидно, що ситуація щодо виконання центральними
органами виконавчої влади, в тому числі МОН України, законодавства
стосовно забезпечення доступу до публічної інформації значно
поліпшилась.
З моменту прийняття 13 січня 2011 року Закону України «Про доступ
до публічної інформації» громадськість контролювала його виконання
центральними органами виконавчої влади. Такий моніторинг був
проведений Українським незалежним центром політичних досліджень в
кінці 2011 року [8]. Було отримано інформацію від 14 міністерств та 53
86

інших центральних органів виконавчої влади стосовно таких питань:
внесення відповідних змін до регламентів органів влади, інструкцій з
діловодства та посадових інструкцій; визначення структурного підрозділ
(або відповідальної особи) для організації забезпечення доступу до
публічної інформації; прийняття нормативних актів, що регулювали б
виконання окремих положень Закону, зокрема ведення системи обліку
публічної інформації.
Результати дослідження дають підстави вважати, що Закон України
«Про доступ до публічної інформації» центральними органами виконавчої
влади виконується тільки на 50%.
На початку 2014 року експертами Центру політичних студій і
аналітики було проведено моніторинг забезпечення доступу до публічної
інформації, в рамках якого проаналізовано наповнення рубрик, а також
відповідних розділів доступу до публічної інформації на офіційних вебсайтах Верховної Ради України, Адміністрації Президента України,
Кабінету Міністрів України, 18 міністерств на сайтах [9].
Оцінка здійснювалася на основі 11 критеріїв, що дають можливість
дізнатися про діяльність органу влади та скористатися механізмом
надсилання запиту.
За результатами зазначеного аналізу серед міністерств Міністерство
освіти і науки разом з Міністерством екології та природних ресурсів
України, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством соціальної
політики, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції отримали
максимальних 11 балів і стали лідерами відкритості та зручності (Діаграма
1) [9].

Діаграма 1.Рейтинг міністерств.
Вимогою сучасності є здатність швидко реагувати на постійні зміни.
Цей показник залежить від досконалості документоорієнтованих процесів
організації та ступеня їх автоматизації. У МОН України електронний
документообіг
забезпечується
завдяки
системі
«Megapolis. Документообіг».
«Megapolis. Документообіг» − це комплексне програмне рішення для
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створення систем управління документами та автоматизації ділових
процесів органів державного сектора, одна з кращих українських систем
електронного документообігу, запроваджених в органах державної влади
України.
Завдяки оновленню в системі «Megapolis. Документообіг» з’явилися
можливості ведення обліку інформації, яка є публічною; реєстру,
контролю та звітування про отримані запити на інформацію.
Запити на інформацію, що надходять на адресу МОН України,
приймаються та реєструються, ставляться на контроль в автоматизованій
системі діловодства та контролю виконавської дисципліни «Megapolis.
Документообіг» у картотеці «Запити на отримання інформації» та
опрацьовуються в установленому порядку.
Упровадження МОН України інформаційних технологій для
організації доступу до публічної інформації забезпечує:
формування централізованої бази документів, інформація про які
доступна в будь-який час;
керівництво МОН України отримує своєчасну та об’єктивну
інформацію про стан виконання документів, рішень та окремих доручень;
зменшується час на виконання операцій з документами;
зменшується
кількість прострочених
завдань
за рахунок
різнорівневого контролю їх виконання;
підвищується прозорість процесів документообігу та доступу до
інформації.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що доступ до публічної
інформації та діяльність Громадської ради в сучасних умовах – це
важливий інструмент, здатний забезпечувати виконання державноуправлінських функцій. Разом з тим, існують проблеми, вирішення яких
поліпшить ефективність її роботи.
Прийняття нового Закону є першим важливим кроком. Слід навчити
громадян його застосовувати. Ще значна кількість листів, оформлених як
запити на публічну інформацію, фактично є зверненнями. Тому відповіді
на них не можуть бути надані в п’ятиденний термін.
Також є потреба у створенні структурного підрозділу, відповідального
за забезпечення доступу до публічної інформації. Це питання обов'язково
має визначатися в структурі та штатному розписі МОН України. Вирішити
його можна шляхом реорганізації існуючих підрозділів в межах
затвердженого кошторису, затвердивши Положення про такий відділ
(сектор). Крім того, необхідно внести зміни до Регламенту МОН України
та Інструкції з діловодства, належним чином обладнати робочі місця для
фахівців відділу для забезпечення доступу до публічної інформації, а
також облаштувати спеціальне місце для належної та необхідної роботи
запитувачів з документами (оформлення, копіювання, сканування,
фотографування тощо).
Існує певна правова неузгодженість законів України «Про доступ до
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публічної інформації» та «Про інформацію», яку необхідно врегулювати.
Успіх реалізації принципів державно-громадського управління
освітою залежить від співпраці органів управління з громадянами та
інститутами громадянського суспільства. Для підвищення ефективності
рішень влади потрібен діалог з громадським суспільством.
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МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЕНГ КАК СРЕДСТВО ЕКСПРЕССИИВ
СОВРЕМЕННОЙ ПРЕССЕ
Стрімке та постійне оновлення сучасного життя перетворюють
спілкування в молодіжному середовищі на динамічну систему, що
стимулює зміни комунікативних норм. «Молодь гостріше, ніж інші
соціально-демографічні групи, відчуває історичний час, швидше сприймає
його вимоги», – слушно зауважує С. Мартос [7]. У цьому процесі
відбувається засвоєння специфічних і нестандартних форм мовлення,
зокрема молодіжного сленгу, що є способом активного відкидання того,
що віджило, та пошуком чогось нового, своєрідним викликом суспільству,
неприйняттям його зразків, потребою особистості в самовираженні й
самоствердженні тощо. Сучасні періодичні видання віддзеркалюють зміни
в мовному середовищі молоді, демонструючи широкий діапазон
«сленговживання». На думку дослідниці Л. Ставицької, «сучасний
молодіжний сленг є ніби посередником між інтержаргоном та мовною
практикою народу, розмовно-побутовою мовою широких верств
населення…» [8, с. 189].
Сленг є предметом уваги багатьох українських науковців. Зокрема,
С. Пиркало, І. Щур, Ю. Мосенкіс, досліджують джерела сучасного
молодіжного сленгу, аналізують найпродуктивніші способи його творення.
Наукові розвідки С. Мартос присвячені функціонуванню сленгу як
структурного компонента комунікації. Окремі питання специфіки
вираження мовної картини світу в лексиці українського молодіжного
сленгу розглядають у своїх працях Т. Друм, Л. Ставицька, В. Хомяков,
І. Гальперін та ін. Тож варто відзначити інтерес до цієї теми, хоча
фундаментальних наукових досліджень, присвячених вивченню сленгу в
молодіжній пресі, бракує, що й обумовлює необхідність подальших
наукових розвідок.
Існують суперечливі погляди щодо походження сленгу, його
тлумачення та значення в повсякденному житті людини. Етимологія слова
«сленг» (англ. slang – жаргон) не є прозорою, уперше термін був
зафіксований (1756 р.) зі значенням «мова низького або вульгарного типу».
Цікаво, що спочатку сленг, як і професійний жаргон ремісників минулого,
був засобом конспірації. Для того, щоб не викрити секрети свого цеху,
спілкувалися умовною мовою, незрозумілою для інших. Згодом окремі
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слова потрапляли в загальний мовообіг, приживалися й тим самим
збагачували мову народу. Певний час сленг вважався ненормативним
явищем лексики, принципово некодифікованим аспектом мовної
діяльності, що свідчило про суперечливе ставлення до нього науковців.
У радянські часи І. Гальперін тлумачив сленг як різновид мовлення,
що утворився внаслідок бажання людини відійти від звичайної мови, що
побутує в суспільстві [3, с. 107]. Дослідник визначив його як
функціонально-стилістичну підсистему мови, яка складається з лексикофразеологічних одиниць, що не належать до складу літературної мови та
використовуються в невимушеному спілкуванні її носіями з метою
вираження оцінок і емоцій, здійснення прагматичного впливу на слухача.
Науковець окреслив і сферу поширення сленгу – передусім це школярі,
студенти, військові, молоді робітники.
Російський мовознавець В. Хомяков акцентував на тому, що цей «шар
нелітературної лексики та фразеології … носить яскраво виражений
емоційно-експресивний оцінний характер і часто є протестом-насмішкою
над соціальними, етичними, естетичними, мовними та іншомовними
умовностями та авторитетами [9, с. 8].
Варто зазначити, що основні функції сленгу в комунікативній ситуації
– це експресивна, виражальна, ідентифікаційна, компенсаторна, когнітивна
та ін. Коротко охарактеризуємо ту з них, яка є предметом нашої уваги.
Експресивність тлумачать як сукупність семантико-стилістичних ознак
одиниці мови, що забезпечують її здатність виступати в комунікативному
акті засобом суб’єктивного ставлення мовця до змісту або адресата
мовлення; це особлива виразність мовних засобів, здатних відобразити
емоційний стан.
Феномен існування сленгу пов’язаний із фізіологічними та
психологічними особливостями молодого покоління, зокрема його
прагненням до соціалізації, протиставленню нормам старших поколінь,
потребою виділення індивіда з маси. Необхідність вирізнятися з-поміж
інших досягається відмінностями передусім у мові. Тож під сленгом
розуміють сукупність постійно трансформованих мовних засобів високої
експресивної сили, котрими послуговується молодь. Це активна
словотворчість, оскільки молодій людині важливо не тільки «що сказати»,
але і «як сказати», щоб бути цікавим оповідачем.
Неоднозначно ставляться дослідники до активного послуговування
сленговими номінаціями в сучасних засобах масової інформації, зокрема в
молодіжній періодиці. З одного боку, вважають цей процес виправданим,
оскільки автори намагаються наблизити видання до читачів, надати їм
відтінку молодіжної розкутості [4, с. 56]. На думку П. Грабовського [4],
молоді журналісти прагнуть акцентувати на власній мовній
«незакомплексованості» та демонструвати творчу незалежність. Окрім
того, вживання сленгу – це «свідомий процес, спрямований на те, щоб
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зробити викладення матеріалу жвавішим, наочнішим, емоційнішим,
невимушеним» [2].
В інших науковців нагромадження сленгізмів у молодіжних виданнях
викликає занепокоєння або відверте неприйняття. Так, російська
дослідниця В. Касьянова зауважує: «Відкрийте будь-який сучасний
молодіжний журнал, який-небудь «Молоток», і ви побачите, чим
пригощають своїх читачів автори їх. Заграючи з молоддю, вони іноді
виражаються «крутіше», ніж самі підлітки…» [6, с. 121–122]. Варто
зазначити, що сленгізми як соціально-марковані одиниці, потрапляючи на
сторінки газет чи журналів, стають частиною мовного дискурсу,
задовольняючи потреби читачів і потураючи масовим смакам.
Думається, що вмотивованими можуть бути не протилежні позиції
(окреслені вище), а розуміння об’єктивних закономірностей і переваг
«сленгізації» мови сучасних молодіжних видань та водночас дотримання
медійниками розумного балансу в «дозуванні» стилістично маркованих
одиниць. Працівникам інформаційної сфери варто зважати на те, що
спочатку специфічні лексеми потрапляють на сторінки преси, а надалі – у
щоденне мовлення читачів [8, с. 79−82].
Науковець А. Бабіна [1] пропонує класифікувати молодіжні ЗМІ за
способом використання сленгу на дві групи: 1) ті, що постійно
послуговуються сленгом; 2) ті, які вводять його лише з метою експресії в
окремих випадках. Перша група на українському медіаринку практично не
представлена, оскільки майже всі видання використовують сленг не
постійно, а лише в окремих ситуаціях як засіб увиразнення (нерідко
іронічний) [1].
Серед найрізноманітніших факторів, які впливають на створення
соціально-маркованих одиниць, варто вказати на кримінальний жаргон,
інтержаргон, запозичення з англійської, російської та власне літературної
мови. Так, чільне місце серед джерел сленгових номінацій, як вважає
Т. Друм [5, с. 59], посідає кримінальний жаргон. Він має здатність швидко
проникати в усі соціальні сфери громадян: спочатку ця лексика стає
надбанням мови низів, а згодом «завойовує позиції» в розмовнопобутовому мовленні, з’являється в пресі, на радіо і телебаченні. У системі
молодіжного сленгу виділяються синонімічні ряди, елементами яких є
слова кримінального жаргону, для яких ця семантика не властива.
Наприклад, у молодіжних медіа слово «чувак» (чоловік, хлопець) може
вільно замінюватися такими одиницями: «кент» (у кримінальному арго –
«друг»), «клієнт» («компаньйон злочину»), «субчик» («браконьєр»,
«звідник») та ін.
Досить продуктивно в молодіжному мовленні, зокрема у пресі,
вживаються російські слова в українській транскрипції з іронічним
відтінком: «безпредєл» (несправедливість, порушення всіх прав), «пєвічки»
(співачки, виконавиці легковажного репертуару), «атмарозкі» (тугодум,
ідіот), «капєц» (кінець, провал), «я в шокє / трансі» (вираження подиву) та
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ін. Напр.: «Протистояти «бєспрєдєлу», що коїться на всіх рівнях – від
державного до влади наркоманів у найближчій від твого під’їзду
підворітні – поки це можливо»; «Коли панує безпредєл» (УМ. –
10.06.2010 р.). Цікаво, що рос. «беспредел» передається різними
«українізованими» (графічно, фонетично) версіями цього слова.
Думається, що використання сленгізмів у публікацях на теми криміналу
допомагає авторам якомога точніше та з більшою експресією відтворити
сумні реалії, пов'язані з різного роду злочинами.
Запозичень з інших мов, зокрема з російської та англійської, настільки
багато, що окремі дослідники українського молодіжного сленгу [1, с. 32]
стверджують, що він повністю складається з них, напр.: «Життя – це
супер, це все, що відбувається навколо…»; «Говорю мамі, сорі, та я заб’ю
все тіло татуюванням…» (О.− № 12. – 2012 р.); «…якщо є в когось якісь
пропозиції, про що ви хотіли б дізнатися – пишіть. Па (МК. − № 8. –
2011 р.). Проте аргументованою цю думку вважати не можна, оскільки
йдеться лише про одне із джерел сленгових номінацій.
Із загального словника молоді активно виокремлюється нині власне
український сленг. Важливо, що він здобуває визнання на сторінках
молодіжної преси: слово «общага» вже поступається українському
«гуртовня»; «сечьош» нерідко замінюють «петраєш» (розумієш); вічно
голодні студенти шукають «хавчик» (їжу), а після безсонної ночі
завалюються «дрихнути» (спати), щоб у них не «поїхала стріха / дах» (не
збожеволіти; не втратити здоровий глузд та самоконтроль).
Багато експресивних сленгізмів у виданнях для молоді семантично
дублюють поширені в інтержаргоні одиниці без будь-яких трансформацій:
«лимон», бакси, зелені, капуста (грошові одиниці); «стріляти» (просити);
«поїхати» (збожеволіти); «бичок», «чинарик» (недопалок); «кабак»
(ресторан); «хахаль» (кавалер, наречений); «кішка» (жінка легкої
поведінки); «миша» (кишеньковий злодій); «криса» (той, хто краде у
своїх); «гопник» (людина, що вимагає гроші або інші цінні речі в інших;
шахрай, грабіжник, хуліган) та ін. Напр.: «А вчитися — це також
протест, бо «гопники» не вчаться, це ясно» (УМ. – 14.02.2014 р.); «Не
словом, а тілом «Роксолана за 500 баксів» (УМ. – 20.08.2010 р.).
Нові тенденції в культурі, динамічний соціальний розвиток, технічний
прогрес спричинили появу великої кількості молодіжних об’єднань та
уподобань. У журналах, зорієнтованих на аналізовану вікову категорію,
активно побутують слова на позначення осіб, пов’язаних із музикою чи
кіно. Напр.: «меломани» − ті, хто захоплюються музикою, «фани» −
прихильники певної музичної групи чи окремого співака, актора, «ватага»
− група музикантів, «кислотники» – виконавці неякісної популярної
музики, «блекушники» – виконавці готичної (темної) музики, «суперстар»
– популярний співак, актор, «шоумен» – людина, що організовує
розважальні заходи тощо. Не оминають журналісти й такі популярні серед
молоді слова, як «попса» чи «попсня» (популярна музика), «музон»
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(музичний твір; музика на дискотеці), «пісняки» (пісні). Привертають увагу
дотепні сленгові новотвори на позначення окремих популярних
українських гуртів, як-от: «Брати Гадюкіни» молодь називає просто
«Братами» або ж «Гадами», а групу «Океан Ельзи» – «Океанами»
(МК. − № 3. – 2009 р. – С. 25−26).
З іронічним, подекуди фамільярним забарвленням вживаються
сленгізми в заголовках газет, напр.: «Представницька «тусовка» ректорів
пройшла в Дніпропетровську» (УМ. – 10.06.2010 р.); «Я «кину» вас на
десятки тисяч гривень – лише довірте мені гроші співвласника житла»;
«Отримав кайф і спалив сусідів» (УМ. – 25.02.2010 р.); «45-річного
«елемента» розстріляли впритул неподалік київського будинку його
знайомої…» (УМ. – 28.05.2012 р.).
Журналісти молодіжних видань активно послуговуються стилістично
зниженими фразеологізмами, що виконують емоційно-експресивну
функцію, як-от: «сушити весла» – відпочивати; «вуха в трубочку
скрутились» – говорити такі непристойності, що ніяково слухати;
«навішати лапші» – вводити в оману, брехати. Напр.: «Голова минулим
літом «навішав лапші», подавши фіктивні довідки про кредит зерна
представникам австрійської фірми, одержав грошовий кредит» (УМ. –
5.11.2011 р.); «Геть з очей із серця киш! Сушімо весла!» (УМ. –
10.06.2011 р.). Цікавим є спостереження С. Мартос [7] щодо використання
поруч із широко відомими сленговими фразеологізмами новоутворених,
як-от: даун на всю голову, повний аут – на позначення обмеженої людини;
гальмо перебудови – людина з повільною реакцією та ін.
Отже, існують різні погляди щодо вживання сленгу в сучасній
молодіжній пресі. Проте важко заперечити, що ці соціально-марковані
одиниці, незважаючи на фамільярну та подекуди грубу форму, є яскравим
експресивним засобом, здатним відтворювати будь-які зміни в житті
молоді, їхні думки та почуття. Вживаючи у своїх матеріалах сленгові
слова, журналісти намагаються бути ближчими до читача, надавати
матеріалам відтінку демократичності та молодіжної розкутості.
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