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ART
Umurzakov Bakhtiyor
Navoiy State Pedagogical Institute Department of Music Education teacher
THE ROLE OF THE ART IN EDUCATION.
Abstract.
This article reviews and analyses educational policies and curricula for general education in education systems, in relation to their concerns for arts education to contribute to values education and the acquisition of
peaceful, social and civic competences in schools. The use of the arts to shape individual and community identities,
to enhance relationships between people, to promote positive conflict transformation, development and, in general,
contribute to peacebuilding, has been acknowledged worldwide. Curriculum helps to legitimise what is considered
to be important to learn within a society and therefore determines what is included to be understood as good
artistic knowledge and practices. The documentary analysis of both Australian and Spanish educational documents in relation to teaching and learning of the arts gives responses on the extent the arts are expected to contribute to build peaceful and sustainable societies, and faces some current challenges of the role of the arts in
education.
Keywords: culture of innovation, entrepreneurial spirit, positive culture and climate, behaviors and attitudes,
creativity, musical rhythms and dance patterns, spatial and geometric relationships, visual art patterns and three
dimensional skills, making clay models, confidence in ability.
Music is a powerful tool for the inclusion of people that are excluded for whatever reason (gender, age,
socially, economically, culturally, etc.), and it may
serve as a tool for building bridges and for meeting the
social and cultural challenges… Intercultural and socio-cultural training (including personal development
and group work) should be integrated into the training
of all musicians and music education practitioners at all
levels. Likewise workers from other disciplines should
receive training in music in order to facilitate crossover between sectors. They must be exposed to music
so as to fully understand its value … Music education
institutions in the formal sector and organisations offering non-formal music education should offer more activities which are aimed at addressing and resolving social and cultural challenges.
Education is one of the major pillars of modern
civilisation. It is our most significant channel of propagating past inventions and ensuring future generations
don’t repeat past mistakes. Frankly, it has played a significant role in making our civilisation bloom in the
past few millennia.
However, many people still put more weight into
specific disciplines they think are more growth-centred
than others. For instance, it isn’t unheard of to see parents, teachers, and students emphasise maths and science since they think it will directly impact society.
They forget unsung heroes like art that support the creativity and innovation that fuels the world.
Every young person deserves a complete and
competitive education that includes the arts. Global
structure, culture of innovation, and entrepreneurial
spirit depends on the strength of a world-class education. Sufficient data exists to overwhelmingly support
the belief that study and participation in the fine arts is
a key component in improving learning throughout all
academic areas.
Arts education increases student engagement. The
arts is hands-on, has immediate rewards, focuses on

positive achievements, develops concrete products and
fosters collaboration. The arts provide many opportunities for students to demonstrate their skills through authentic performance. The arts enable children to grow
in confidence and learn how to think positively about
themselves and learning. Arts education helps make
learning matter to students by giving them a medium to
connect new knowledge to personal experiences and
express what they have learned to others.
Children learn positive habits, behaviors and attitudes. Arts education helps foster a positive culture and
climate in education. When schools integrate the arts
across the curriculum, disciplinary referrals decrease
while effectiveness of instruction and teachers’ ability
to meet the needs of all students increase. Learning a
musical instrument, creating a painting, learning to
dance, or singing in a chorus teaches that taking small
steps, practicing to improve, being persistent, and being
patient are important for children’s growth and improvement. Students gain confidence as they try to accomplish things that do not come easily. Learning an
artistic discipline helps young people develop character. Students learn habits, behaviors and attitudes that
are necessary for success in any field of endeavor.
Arts enhance creativity. Arts education develops
creativity, one of the top five skills employers prize for
the 21st century. Students receiving an arts-rich education perform better on assessments of creativity than do
students receiving little or no arts education. Performing arts students, for example, show greater flexibility
and adaptability in thinking than their peers. Imagine
classes in which students create original artwork filled
with color that displays a creative use of space, developing their own rhythms, or writing and producing their
own plays. These classes provide a wonderful environment for fostering creativity, which is an important skill
to have in a rapidly changing world.
Students sharpen critical intellectual skills. The
arts foster higher levels of thinking that carry over to
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learning other academic subjects as well as to life outside of school. Through the arts, children learn to observe, interpret, see different perspectives, analyze, and
synthesize. In a world where students must frequently
wade through a sea of information to determine which
facts are trustworthy and relevant to a particular topic,
critical thinking skills are key to college readiness and
lifelong learning.
Arts teach methods for learning language skills.
As students learn to read notes, compose music, play an
instrument, memorize dance steps, create a painting,
and act in a drama, they are also learning how to develop new concepts, build vocabulary and understand a
new language.
Arts help students learn mathematics. The arts require measurement, number manipulation, and proportional thinking, all of which foster mathematical thinking. Students also learn patterns (musical rhythms and
dance patterns), spatial and geometric relationships
(visual art patterns) and three dimensional skills (making clay models). Students who study the arts, especially music, outperform their non-arts peers on mathematics assessments. Arts integrated math instruction
also facilitates mastery of computation and estimation
skills, and challenging concepts like fractions.
Arts expand on and enrich learning in other subjects. Works of art provide a visual context for learning
about historical periods. Music, painting, drama, and
dance help literature come alive. Graphic designs and
drawings, such as those made by inventors and engineers, complement learning about scientific and technological principles and innovations. A report by
Americans for the Arts states that young people who
participate regularly in the arts (three hours a day for
three days a week) are four times more likely to be recognized for academic achievement, to participate in a
math and science fair or to win an award for writing an
essay or poem than children who do not participate.
Aesthetic learning is its own reward
The arts teach young people about beauty, proportion, and grace. Students can examine conflict, power,
emotion, and life itself. The power of the arts is in its
wondrous ability to give us joy, help us understand
tragedy, promote empathy and make the written word
come alive.
Students practice teamwork. Art-making allows
students to experience what it feels like to be active
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members of a community and to work as a team to determine and achieve common goals. In developing a
theatrical production, group performance, or any type
of collaborative artistic endeavor, students practice the
fine art of teamwork. As they work together, they learn
to understand differences and diversity and realize the
ways that teamwork contributes to a great performance.
By also teaching students how to live and work together, the arts contribute to making schools safer and
more peaceful learning environments. In the arts, students learn to articulate their intentions, receive and offer constructive criticism and listen actively to others’
ideas.
Arts education increases capacity for leadership.
Students who participate in the arts develop leadership
skills, including decision-making, strategy building,
planning and reflection. They also prepare to use these
skills effectively by developing a strong sense of identity and confidence in their ability to affect the world
around them in meaningful ways.
Most art lessons put learners in a very involved
position, forcing them to try on concepts and interpret
them in their own way. In other cases, they have to
work on team projects that improve their interpersonal
skills by letting them figure out collaboration on their
own. This newfound knowledge shines through everything and can be seen in how their custom writing reports will look after the experience.
The fact that all art projects culminate in something visible means that students can gauge themselves
throughout the way and establish how well they are doing even if they are not examined. It creates a different
medium of learning that is a bit more analogous and rewards based. Someone can easily connect with their inner self and explore a section of them they would otherwise neglect if they stuck to other disciplines.
Used literature:
1.Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority, ACARA. (2012b). Australian
2.Curriculum: The Arts Foundation to Year 10.
(Consultation Report). Sydney:
ACARA Copyright Administration.
3. Bergh, Arild, & Sloboda, John (2010). Music
and art in conflict transformation: A review. Music and
Arts in Action, 2(2), 2–18.
4. Lawrence K. Frank Studies in Art Education
Vol. 1, No. 2 (Spring, 1960), pp. 26-34 (9 pages)
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QUESTIONS OF MUSIC THEORY IN D.B. KABALEVSKY’S MUSICAL AND PEDAGOGICAL
ACTIVITY
Аннотация.
В статье раскрываются основные аспекты деятельности Д.Б. Кабалевского как теоретика: преподавание анализа музыки, редактирование, подготовка комментариев, воспоминания, обзоры жизненного
и творческого пути, музыкально-критические статьи. Кабалевского-теоретика ярко характеризует его
творческое общение с крупнейшими отечественными музыковедами и композиторами ХХ века – Г. Катуаром, Н. Мясковским, Б. Асафьевым.
Abstract.
The article deals with the main aspects of D.B. Kabalevsky’s activity as a music theorist. This includes teaching of musical analysis, editing, preparing comments, memoirs, reviews of life and creative path, and music-critical articles. Kabalevsky as music theorist is vividly characterized by his creative communication with the largest
Russian musicologists and composers of the twentieth century – Georges Catoire, Nikolai Myaskovsky, Boris Asafiev.
Ключевые слова: Д.Б. Кабалевский, композиторское творчество, музыкально-педагогическая деятельность, теоретический анализ, музыковедение.
Keywords: D.B. Kabalevsky, compositional work, musical and pedagogical activity, theoretical analysis, musicology.
Музыковедение – одна из важных ипостасей
энергичной кипучей натуры Кабалевского, тесно
связанная, разумеется, с композиторской и педагогической сферами его деятельности.
Как известно, Дмитрий Борисович учился в
музыкальном техникуме им. А.Н. Скрябина, затем
в Московской консерватории. Один из его учителей
– выдающийся музыковед и педагог, талантливый
композитор Г.Л. Катуар. В техникуме им. А.Н.
Скрябина Кабалевский затем преподавал сам. Согласно расписанию занятий на 1929-1930 учебный
год, Дмитрий Борисович вел «анализ форм» – ответственный и важный предмет [2, с. 28]. В воспоминаниях о Катуаре, принадлежащих В. Фере, читаем: «Среди учеников Катуара, прошедших полностью или частично его школу, можно назвать <…>
В.А. Белова, С.В. Евсеева (одного из авторов «бригадного» учебника гармонии – Л.П., М.П.), Д.Б. Кабалевского, <…>, Л.А. Мазеля, Л.Н. Оборина, Л.А.
Половинкина, М.Л. Старокадомского, В.Г. Фере,
В.П. Ширинского» [8, c. 26].
Многие труды, принадлежащие Кабалевскому,
носят публицистический характер, представляя собой методические рекомендации и педагогические
размышления. В некоторых случаях это обзор жизненного и творческого пути музыкантов – таковы,
например, воспоминания о Н.Я. Мясковском, под
руководством которого Дмитрий Борисович изучал
композицию в Московской консерватории [5],

вступительная статья к изданию переписки С.С.
Прокофьева и Н.Я. Мясковского [7].
В воспоминаниях Кабалевского о Н.Я. Мясковском заслуживает внимания важная деталь:
здесь ни слова не говорится о печально известном
Постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) Об опере
«Великая дружба» В. Мурадели от 10 февраля
1948 года, сведшем Мясковского в могилу в 1950
году. Не осуждать названного Постановления Кабалевский не мог. Однако называть вещи своими именами даже ему не позволялось: его имя – наряду с
именами Н. Мясковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, В. Шебалина, А. Хачатуряна – тоже
предполагалось упомянуть в Постановлении, и
лишь по непонятным причинам оно не вошло в
окончательный текст документа [1].
Как известно, Дмитрий Борисович ратовал за
простоту, ясность, доступность музыкального
языка. Однако насколько он, поступая так, руководствовался внутренними побуждениями, собственным музыкальным чутьем и композиторской индивидуальностью, и в какой мере находился под давлением требований чиновников?
Коснемся многолетних взаимоотношений Д.Б.
Кабалевского с Б.В. Асафьевым – крупнейшим русским музыковедом первой половины ХХ столетия.
Среди публикаций об Асафьеве – 2 статьи, входящие в сборник 1951 года: «Б.В. Асафьев – Игорь
Глебов. Эскиз характеристики идейно-творческого
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пути» и «Б.В. Асафьев и некоторые вопросы советского музыкального творчества». Тексты этих работ были использованы для вступительного очерка
«Б.В. Асафьев – Игорь Глебов» [3], который Кабалевский написал для первого тома Избранных трудов Асафьева в пяти томах, изданного в 1952-1957
гг. (Кабалевскому также принадлежит вступительная статья к пятому тому названного издания – «Советская музыка в работах Б.В. Асафьева»). Еще
одна публикация – «Восемь писем Б.В. Асафьева»
[4], где текстам писем как таковым предшествует
краткий очерк истории знакомства двух выдающихся музыкантов, их научно-творческих контактов.
Кабалевский – прямой наследник Асафьева в
важнейшем деле пропаганды всего лучшего из русского и европейского музыкального классического
наследия. Однако не было ли Кабалевскому присуще музыкальное «двоемыслие», когда он, в частности, упрекнул Асафьева в «некритическим увлечении современной западной музыкой» и назвал
его «Книгу о Стравинском» (1929) в целом глубоко
ошибочной и апологетической [3, с. 15]? В данном
случае имеется аргументация такой точки зрения:
по мнению Дмитрия Борисовича, Асафьев, вероятно, «был обманут кажущейся формальной связью
ранних произведений Стравинского с русской
народной песенностью» [там же].
Отдельно следует сказать о работах Кабалевского, посвященных Н.А, Римскому-Корсакову.
Мы остановимся на большой статье «Римский-Корсаков и модернизм (против модернистской легенды
о Римском-Корсакове)» [6]. Цель статьи – развенчать легенду (поданную как глубоко ошибочную!)
о том, что Римский-Корсаков в своих поздних сочинениях «примкнул к антиреалистическим
направлениям в музыке и явился чуть ли не основоположником русского музыкального модернизма»
[6, с. 19]. Очевидно, что в 1953 году жупел модернизма во всех областях художественного творчества еще сохранял свой устрашающий характер.
Речь идет о трех последних операх композитора – «Кащее Бессмертном», «Сказании о граде
Китеже» и «Золотом петушке». В статье Кабалевского упоминается большое число источников, что
говорит о прекрасной осведомленности в проблематике, глубоком знании музыкального материала
и предмета исследования. Перед нами – прекрасно
выполненный музыковедческий разбор, который
вполне мог бы быть помещен в вузовском учебнике
для музыковедов-теоретиков.
На с. 43 из статьи встречаем доказательство
того, что у автора «Китежа» не могло быть ничего
общего с религиозным сознанием: Кабалевский
ставит акцент на близости сюжета оперы народному сознанию, а никак не «всевозможным разновидностям мистической философии и религиозных
учений». Здесь приводится свидетельство атеистических убеждений Римского-Корсакова из переписки с В.В. Стасовым, в частности – его сомнения
в существовании загробной жизни.
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Защищая Римского-Корсакова от возможных
обвинений в симпатиях к религии, Кабалевский
напоминает о тяге композитора к язычеству, о любовании красотой обрядов. Однако в рассуждениях
автора статьи есть известная непоследовательность: ведь и в древнеславянском язычестве, в исповедовании солнечного культа и восхищении красотой обрядов не может не чувствоваться атрибутика религиозных (пусть и не христианских)
представлений древних славян. Доказывая народные песенные истоки «Китежа», Кабалевский приводит ряд ярких примеров их претворения в мелодике оперы [6, с. 48-51]. Здесь не может не чувствоваться
сильное
давление
советского
воинствующего атеизма, но даже в негативных
утверждениях Дмитрия Борисовича обнаруживаются прекрасное знание и глубокое понимание критикуемого им – в частности, это относится к идейному смыслу вагнеровского «Парсифаля» [6, с. 44].
Чуткость Кабалевского как теоретика и опытного композитора, свободно владевшего оперной
формой, демонстрируют приводимые им тонкие аргументы в пользу стройности и завершенности отдельных фрагментов «Китежа» и оперы в целом.
Кабалевский указывает, в том числе, на ряд музыкально-тематических арок в музыке оперы, придающих ей архитектоническую стройность и законченность [6, с. 55]. Смысл данного перечня – не
только в противопоставлении подходов Вагнера и
Римского-Корсакова к выстраиванию крупного музыкального целого, в критике «утомительной ходообразности», текучести и безрепризности у Вагнера, но и в очерчивании драматургических
свойств оперы Римского-Корсакова – в констатации ярких симфонических эпизодов, концентрирующих ее идейный и музыкальный смысл.
Завершая наш краткий обзор, отметим следующее.
Кабалевский – теоретик музыки, разумеется,
проливает свет на Кабалевского-композитора, а
также педагога, публициста, общественного деятеля. Здесь раскрывается многогранность музыканта, его высочайший профессионализм; с другой
стороны, рассмотренные публикации ставят перед
нами важные вопросы и наводят на размышления:
не могло ли быть так, что в глубине души он порой
сожалел о том, что говорил и писал, на самом деле
относясь к тем же Стравинскому и Римскому-Корсакову как-либо иначе? Примеров «эзопова языка»
было, как известно, немало в жизни и деятельности
крупнейших музыкантов-исполнителей, педагогов,
музыковедов, живших и работавших в советский
период.
Ряд высказанных нами мыслей очевидным образом имеет значение гипотезы. Но мы склонны
скорее оправдать и объяснить Д.Б. Кабалевского, а
не обвинить его.
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THE IRISH QUESTION IN THE TRANSLATION OF M. K. TSEBRIKOVA
Аннотация.
В статье представлен обзор произведений В.Ст.Тренча и Дж.Мак-Карти об Ирландии в переводах
М. К. Цебриковой. Политическая догадка переводчика о значимости проблемы Ирландии, трезвость оценок ирландских событий, политические резюме в предисловиях полностью подтверждены историей и
дальнейшей национально-освободительной борьбой Ирландии.
Abstract.
The article presents an overview of the works of V. St.Trench and George.McCarthy about Ireland in the
translation of M. K. Tsebrikova. The translator's political guess about the significance of the Irish problem, the
sobriety of assessments of Irish events, and political summaries in the forewords are fully confirmed by the history
and further national liberation struggle of Ireland.
Ключевые слова: Ирландия, русские журналы, литературная критика, Ирландский вопрос, национальное движение, борьба за независимость.
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Мария Константиновна Цебрикова (18351917) известный общественный деятель, литературный критик и публицист1[1], сотрудник «Отечественных записок» и других передовых русских
журналов, издатель и редактор одного из прогрессивных педагогических журналов «Воспитание и
обучение»2. [2],
Многочисленные переводы М. К. Цебриковой
зарубежной литературы сделали ее популярной
среди читателей. Она была постоянным критиком
журналов «Athenaeum», «Fortnightly Review»,
«Cornhill Magazine» и др. Благодаря её переводам,
русские читатели впервые узнали имя М. Твена, познакомились с Ю. К. Г. Мерреем, Д. Мередит, Г.- Э.
Вуд, Э. Линн-Линтон и др. [3], Многие из них вышли отдельными изданиями в «Собрании современных английских беллетристов». Несомненно,
отвечающими задачам времени были выбранные
М. К. Цебриковой произведения, посвященные ирландскому вопросу. Она обратилась к ним именно
в 70-е годы - время, когда снова обострилась борьба
ирландцев за независимость. В1874 году был переведен М.К. Цебриковой роман Дж. Мак-Карти

«Прекрасная самсонка». Автор перевода предложила редакции «Отечественных записок» заголовок «За свободу», который наиболее верно передал
идею произведения. Роман был опубликован как
«Потомок Тайронов», он был помещен в Приложениях №№ 1-4 «Отечественных записок». В
1873году М.К. Цебриковой были переведеы и изданы отдельной книгой записки В. Стюарта Тренча,
озаглавленные «Очерки ирландской жизни»3 [4],.
В своих комментариях к обоим произведениям
М. К. Цебрикова написала предисловие и комментарии, где она высказала свое толкование ирландского вопроса.
О сострадании борцам за освобождение Ирландии и решительном неодобрении действий английского правительства, которое преследовало ирландских деятелей, свидетельствуют многочисленные публикации в российской печати – это такие
журналы, как «Отечественные записки», «Искра»,
«Неделя» и др. В «Отечественных записках» печатались стихи Т. Мура в переводе А. Плещеева - «Из
ирландских мелодий»4 [5],, «К Ирландии»5 [6],,,
рассказы М. Лаффана «Ирландская месть»6 [7],,,,

Кулиш Ж.В., М. К. Цебрикова Общественная и литературно-критическая деятельность/ Ж.В. Кулиш. – Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1988. –
188с.
2 Чернявская, Н.Э. Цебрикова М.К.
Педагогические
взгляды (монография) / Н. Э. Чернявская. - Белгород:
БГИКИ, 2010. – 112 с.

3

1

Очерки ирландской жизни. Из записок В. Стюарта
Тренча. Перевод с английского языка М. Цебриковой /
Спб., 1873.
4 Отечественные записки. №6,8. 1875
5 Отечественные записки. №12. 1871
6 Отечественные записки. №10. 1881
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«На улицах Дублина»7 [8],,,,, «Дублинские тру- слабость ирландского национального движения.
щобы»8, [9],,,,, статьи Н.Н. Фирсова «Ирландский История Ирландии помогала понять не только хавопрос»9. [10],,,,, Большой интерес к бедственному рактер борьбы ее народа за независимость, но и заположению ирландского населения проявлял М.Е. остряла внимание русских читателей на различных
Салтыков-Щедрин. В 1875 году широко отмечался формах борьбы с деспотией в России. Мысли Цебюбилей (столетие) национального героя Ирландии риковой о бесплодности для дела свободы, нациоО’Конноля на его родине и журнал «Неделя» изве- нальной и религиозной вражды окажутся важными
стил об этом русских читателей10[11 с. 1035].
и для других народов. Политическая догадка ЦебВ книгах В.Ст.Тренча и Дж.Мак-Карти об Ир- риковой о значимости проблемы Ирландии, трезландии, переведенных М. К. Цебриковой, в ее пре- вость оценок ирландских событий, политические
дисловиях и комментариях к ним поднимался не резюме в предисловиях полностью подтверждены
только вопрос о крайне бедственном положении историей и дальнейшей национально-освободиирландского народа, но и о мучительных поисках тельной борьбой Ирландии. Переводы предисловия
путей его борьбы за независимость.
и примечания М. К. Цебриковой не перешли в разВ записках В. Ст.Тренчем описан не только ряд только исторических документов. В контексте
стихийный бунт доведенного до крайности народа, острой современности они воспринимаются как
но и поиски народом иных, более организованных живые политические истины и нравственные ценформ борьбы.
ности, имеющие непреходящее значение.
Перевод Цебриковой романа Дж. Мак-Карти
Список литературы:
«Потомок Тайронов» знакомит с еще одной формой
1. Кулиш Ж.В., М. К. Цебрикова Общественборьбы ирландцев за независимость -фенианством. ная и литературно-критическая деятельность/ Ж.В.
Фенианство носило узкий характер, фении придер- Кулиш. – Воронеж: Издательство Воронежского
живались заговорщицкой тактики. Академик Е. университета, 1988. – 188с.
Тарле характеризовал программу и методы фениев,
2. Чернявская, Н.Э. Цебрикова М.К. Педагокак выражение мелкобуржуазного, революционно- гические взгляды (монография) / Н. Э. Чернявская.
освободительного национального движения.
- Белгород: БГИКИ, 2010. – 112 с
Непрестанную борьбу ирландцев определен3. Кулиш Ж.В., Чурина Л.В. Переводы
ные заинтересованные круги объясняли несносным М.К.Цебриковой в «Отечественных записках»// Лиирландским характером, при этом ссылались на тература некрасовских журналов. Межвузовский
Уэльс и Шотландию, которые сумели смириться и сб.научн.трудов. - Иваново. 1987.
слиться с Англией.
4. Очерки ирландской жизни. Из записок В.
В статье Н. Ф-ъ «Национально-политический Стюарта Тренча. Перевод с английского языка М.
роман (Замок Дели. Соч. Анны Кери)», опублико- Цебриковой / Спб., 1873.
ванной в «Неделе» (1875, №35), говорится: « …
5. Отечественные записки. №6,8. 1875
один из обильных источников широкого потока
6. Отечественные записки. №12. 1871
недоразумений, отделяющего Англию от Ирлан7. Отечественные записки. №10. 1881
дии, заключается в различии характеров обеих
8. Отечественные записки. №5. 1880
национальностей»11 [11 с. 1148],,,,, . Книги В. Ст.
9. Отечественные записки. №6. 1881
Тренча и Дж. Мак-Карти предоставили богатейший
10. Отечественные записки. №7,8,9. 1881
материал, убеждающий в том, что не ирландский
11. Неделя. №32, с. 1035.
характер являлся причиной волнений в Ирландии.
12. Мак-Карти Д.. Потомок Тайронов. Роман в
Истинной причиной непрекращающейся борьбы 3-х частях (Перевод и предисловие М. Цебриковой)
ирландцев являлась невыносимость положения, в / Отечественные записки 1874, № 12. Приложение.
которое они были поставлены лендлордами- вла- №1. С.2
дельцами земли.
13. Мак-Карти Д.. Потомок Тайронов. Роман в
Материалы, представленные М.К. Цебрико- 3-х частях (Перевод и предисловие М. Цебриковой)
вой, показывали, что дело не во «вздорном» ир- / Отечественные записки 1874, № 12. Приложение.
ландском характере, а в том бедственном положе- №1. С.2
нии, в которое был поставлен народ Ирландии.
14. СтюартТренч. Очерки ирландской жизни/
Работа М. К. Цебриковой над ирландским во- Спб. 1879.
просом была актуальна для России. Именно из
«российской ситуации» она сумела увидеть силу и

Отечественные записки. №5. 1880
Отечественные записки. №6. 1881
9 Отечественные записки. №7,8,9. 1881
7

10

8

11

Неделя. №32, с. 1035.
Неделя, 1875, № 35, с. 1148
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INNOVATIVE METHODS OF TEACHING
Abstract.
The purpose of this paper is to evaluate the traditional methods of teaching as well as multimedia teaching
and to suggest other useful teaching methods that can be attempted in imparting knowledge to the students.
Аннотация.
Цель данной статьи - оценить традиционные методы обучения, а также мультимедийное обучение,
а также предложить другие полезные методы обучения, которые можно попробовать при передаче знаний учащимся.
Keywords: information, innovation method, multimedia technologies, traditional teaching, skills, multimedia
project
Ключевые слова: информация, инновационный метод, мультимедийные технологии, традиционное
обучение, навыки, мультимедийный проект
Basically teaching must include two major components sending and receiving information. Ultimately
a teacher tries his best to impart knowledge as the way
he understood it. So, any communication methods that
serve this purpose without destroying the objective
could be considered as innovative methods of teaching.
The use of innovate methods in educational institutions
has the potential not only to improve education, but also
to empower people, strengthen governance and galvanize the effort to achieve the human development goal
for the country.
In the pre-technology education context, the
teacher is the sender or the source. the educational material is the information or message and the student is
the receiver of the information. In terms of the delivery
medium, the educator can deliver the massage via the
“chalk-and- talk” method and overhead projector
(OHP) transparencies. The directed instruction model
has its foundations embedded in the behavioral learning
perspective (Skinner, 1938) and it is a popular technique, which has been used for decades as an educational strategy in all institutions of learning.
Multimedia is the combination of various digital
media types such as text, images, audio and video, into
an integrated multi –sensory interactive application or
presentation to convey information to an audience. Traditional educational approaches have resulted in a mismatch between what is taught to the students and what
the industry needs. As such, many institutions are moving towards problem based learning as a solution to producing graduates who are creative; think critically and
analytically, to solve problems. In this paper, we foot
on using multimedia technology as an innovative teaching and learning strategy in a problem- based learning
environment by giving the students a multimedia project to train them in this skill set. Currently, many institutions are moving towards problem-based learning as
a solution to producing graduates who are creative and
can think critically, analytically, and solve problems.
Since knowledge is no longer an end but a means to
creating better problem solvers and encourage lifelong

learning. Problems-based learning is becoming increasingly popular in educational institutions as a tool to address the inadequacies of traditional teaching. Since
there traditional approaches do not encourage students
to question what they have learnt or to associate with
previously acquired knowledge (Teo & Wong 2000)
problem-based learning is seen as an innovative measure to encourage students to learn how to learn via real
– life problems ( Boud & Feletti, 1999 ) .The teacher
multimedia to modify the contents of the material. It
will help the teaching to represent in a more meaningful
way, using different media elements. These media elements can be converted into digital form, modified and
customized for the final presentation. By incorporating
digital media elements into the project, the students are
able to learn better since they use multiple sensory modalities, which would make them more motivated to
pay more attention to the information presented and retain the information better.
Creating multimedia projects is both challenging
and exciting. Fortunately, there are many multimedia
technologies that are available for developers to creative these innovative and interactive multimedia applications (Vaughar.1998). These technologies include
Adobe Photoshop and Premier to create edit graphics
and video files respectively, Sound Forge and 3D Studio Max to create and/or sound and animation files, respectively. They can also use an authoring tool such as
Macromedia Director or Author ware to integrate and
synchronies all these media elements into one final application, add interactive features, and package the application into a distributable format for the end-user.
Another advantage of creating multimedia projects in
the classroom setting is that when students create multimedia projects, they tend to do this in a group environment. By working in a group, the students’ world
has to learn to work cooperatively and collaboratively,
using their group skills arid a variety of activities to accomplish the project's overall objectives.
The researchers suggest some of the methods can
very well be applied by the modern teachers. As the re-
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searchers feel that basically the core objective of teach- the student and this is more practical approach to teaching should never be deviated, by the use of an innova- ing where theory is supplemented by proper practical
tive method. The blowing methods, which are sug- knowledge.
gested, are an extension to the traditional methods of
Similar kind of technique can be applied in manteaching.
agement, engineering and science courses. Across the
Everyone loves a teacher with an infectious sense world, information technology is dramatically altering
of humor. Looking at the lighter side of life not only the way students; faculty and staff learn and work. Infosters cordial relations between professors and stu- ternet-ready phones, handheld computers, digital camdents, but also provides welcome relief while trying to eras, and MP3 players are revolutionizing the college
follow a difficult lecture on a complicated subject. life. The analysis reveals some of the suggestions that
When there is a willingness to change, there is hope for the teaching community can| practice in the classrooms.
progress in any field. Teaching is a challenge. Learning Ultimately the teaching people are satisfied when he
is a challenge. Combining both effectively is a chal- could reach the students community with his ideas and
lenge. Being humorous is a challenge. Being humorous views. So, teaching depends upon successful mode of
is a challenge. However, laughing in ease. We are con- communication and Innovation though we mean
vinced both by experience and research that using hu- changes that we propose to be included in our medium
mor in teaching is a very effective tool for both the of communication or even inclusion of some other eleteacher and student Humor strengthens the relationship ments in communicating Information. The researchers
between student and teacher, reduce stress, makes a recommend that the teaching would be highly effective
more interesting and if relevant to the subject, may if the teacher start to use the recent multimedia technoleven, enhance recall of the material. Humor has the ogies like usage of computers extensively or some
ability to relax people, reduce tension, and thereby cre- modifications in the conventional mode of teaching.
ate an atmosphere conducive for learning and commu- The use of computers may be very well practiced in the
nication. Numerous studies in the field of advertising environment where the use of such technology is highly
have noted that humor is the most effective tool for en- possible. but there must be some sort, of innovation
hancing recall of advertisements. It is easy to create a which can, also be practiced an environment where
humor in the- classroom by reading books of jokes and such use of technology is on its way to growth.
to listen to professional comics. The students should be
As the weaknesses that are explained in this reencouraged to take notes, especially to learn about the search work are purely the views and perceptions of the
professional’s use of such techniques as exaggeration, researchers and which could not be generalized. Even
pauses, and turning. Observe reality and exaggerate it - the modification suggested might suffer from other limmuch humor lies in observations about real life and itations. The researchers try to suggest some useful
truthful: situations. In conclusion, humor not only plays modifications which could be tried by teachers as innoan important role in the healing process but is also very vative to get maximum results.
important in education.
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TO MAKE RADICAL CHANGES IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION FOR THE
TRAINING OF QUALIFIED PERSONNEL
Abstract.
This article focuses on the training and training of qualified staff, making the most of the opportunity for our
country to flourish and to bring it to the forefront of world-class education.
Аннотация.
Данная статья посвящена подготовке и переподготовке квалифицированных кадров, максимально
использующих возможности нашей страны для процветания и выведения ее на передовые позиции образования мирового уровня.
Keywords: education, upbringing, knowledge, skills, training, definition, system, DTS, science program, discussion, seminar, test, practice laboratory, pedagogical technology, information technology, etc.
Ключевые слова: образование, воспитание, знания, умения, обучение, определение, система, ДТС,
научная программа, дискуссия, семинар, тест, практическая лаборатория, педагогическая технология,
информационные технологии и др.
The reforms carried out in the field of education in
the Independent Republic of Uzbekistan serve to organize training sessions at a high level. It should be noted
that now the use of these new innovative technologies
and systems in controlling the knowledge of students
gives a positive result.
Nevertheless, didactics shows that in the structure
of theoretical and practical training there are the following main stages: description of the subject of the training session; explanation of its purpose; examination of
the tasks assigned to the house in the previous session;
statement of the material of the new topic and ensuring
the independent performance of the students; repetition
of the mentioned educational material and
These stages of training are not always repeated in
this order in each theoretical or practical session. Because, creative aspiring educator. it can fill them with
their own experience, enrich them and change them according to the purpose and tasks of the training.
In the analysis of the training process, often the
following shortcomings are observed: unsystematic;
accidental participation in the training session; the absence of a clear goal; the absence of methodological
readiness of the analyst to conduct an in-depth analysis
of the training session; the absence of a clear observation program; the inability to distinguish the main parties in the training session; inability to
It is especially necessary to set a specific goal before participating in each training session. The set goal
is more effective to participate in the training and analyze it, and the conclusions are more accurate.
In the process of preparing for a pedagogical training session, it is necessary to pay special attention to
the following: effective planning of the training time,
in-depth study of the selected resources for use, taking
into account the capabilities of the students in the
group, the correct choice of his style and means de-

pending on the type of training, ensuring the Preparation of the teacher for the training session should be carried out at the following stages::
1-th stage. Calendar-the subject is a new topic in
the plan and the time allocated to it is clarified.
Step 2.what is it? Having determined what concepts (knowledge, skills and skills) should be formulated on the subject that passes the DTS and the science
program, the purpose of the training is determined on
this basis.
3-th stage. On the basis of the subject, technical
tools, visual and didactic materials, literature, which are
used in the training, will be studied and the training will
be written. The goal for the training session should be
to be completed within 80 minutes, clear, viable and assessed at the end of the training session.
Educational goal - the knowledge, skills and qualifications that are formed in students in the process of
training; educational goal - the formation of moral qualities in students in the process of training; the developing goal-is determined on the basis of what knowledge
and moral qualities are developed in students as a result
of training.
At present, the demand for qualified personnel in
our country is growing more and more, but otherwise
the level, knowledge, logical thinking skills of qualified
personnel in our country can not be exaggerated to say
too low. Having studied these mistakes and shortcomings in the process of Personnel Training, we should
draw the appropriate conclusions from our mistakes,
prepare mature and qualified personnel with the filling
of our shortcomings, and contribute to the accession of
our homeland to the ranks of developed countries.
In this regard, what changes should be made to improve the skills of our personnel? – the question arises.
Initially, in the transition from secondary education to higher education , that is , it is necessary to ensure that the DTM tests are transparent and truthful, and
to check the circle of thinking of the schoolchildren,
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how much knowledge they have in the subjects, how
- Reliability is achieved when the effectiveness of
much literacy they have in our native language, as well the decisions to be made is preserved, and in the resultas in the system of scores that determine the
ant specialist to a certain extent leads to violations.
After admission to a higher educational institu- The availability of reception of a specialist timer
tion, I think that potential personnel should be provided is determined by the speed of reception of data in a unit
with the following facilities:
of time.
- first of all, the choice of the language of the sec- The relevance of information represents its suitond specialty;
ability for carrying out a specific task over a certain pe- in the first and second stages, the lessons are con- riod of time.
ducted in the Uzbek language, ensuring the students '
- Its timeliness means the arrival of a new technolgood mastering of the languages;
ogy at a convenient or specified time to a specialist. Ti- at the third stage, to ensure that classes are con- radi depreciate the future personnel to break this reducted in the languages of the first specialty chosen by quirement.
them;
- Accuracy means its accuracy, the level of supply.
- at the fourth stage, to ensure that lessons are con- Quickness reflect the depreciation and loss of relducted in the languages of the second specialty chosen evance of the specialist's preparation over time.
by them;
In higher educational institutions:
- increase the number of grants that go out to for- to form a team of students working with young
eign countries and add our country to the ranks of those people and psychologists, to make it possible to choose
countries that come to study, seeing the changes that are the right path in the future;
observed in other developed or developing countries.
- To review the work of increasing the Youth UnIn this place:
ion and several similar organizations;
- to check the level of knowledge of professors and
- Organization of business trainings, conferences
teachers, knowledge of foreign languages and ICT (In- with foreign teachers and investors;
formation and Communication Technology) ;
- Organization of training that will attract school- to check the level of knowledge of teachers in the children to employment (zakovat, smart attacks, keyssubordinate disciplines that are outside the specialty;
training and so on).
- the level of knowledge of Foreign Language
From the above-mentioned points of view and
teachers on the subject of specialization;
suggestions, we can conclude that the educational pol- the level of knowledge of non-specialized teach- icy carried out by some developed countries in the miders in foreign languages (ILETS 5.5-6 points from Eng- dle of the XX century shows its relevance today. The
lish language and introduction into other foreign lan- scourge of corruption that has matured in higher educaguages);
tion has led to the fact that many of our cultivated ca-Verification
of
computer
literacy
of dres are firewood in the furnace of corruption. It is imICT(Information and Communication Technology).
portant to carry out the educational policy correctly, to
Higher education in every classrooms:
stabilize the activities of ministries, as well as to carry
- to have surveillance cameras from two to four (in out propaganda and propaganda work in places. The
the lecture room) ;
radical changes that are taking place in the educational
- form a team of responsible personnel who moni- system today are certainly admirable.
tor surveillance cameras;
Used literature:
- one computer in each room and the formation of
1. Ўзбекистон Республикасининг “Кадрлар
electronic journals;
тайёрлаш Миллий дастури тўғрисида”ги қонуни.
- prioritize the psychological potential and peda- Ўзбекистоннинг янги қонунлари. 18-сон. Адолат.
gogical skills of professors and teachers in the process 1998.- 281 б.
of working with students.
2.
Ишмуҳамедов
Р.Ж.
Инновацион
As a result of the application of new innovative технологиялар ёрдамида таълим самарадорлигини
technologies and systems to the reserves of specialist ошириш йўллари. -Тошкент, 2006.
training, a new form of a system specialist or specialist
3. Сайдаҳмедов Н. Янги педагогик технология
is formed, the quality of which changes. The delivery моҳияти ва замонавий лойиҳаси. -Тошкент, 1999.
specialist and the delivery of this specialist is called the
4. Ходиев Б.Ю. Мустақил ўқув фаолиятини
service of pedagogical skill [5].
ташкил этиш услуб ва воситалари. -Т.: ТДИУ, 2006.
Pedagogical skill service is the provision or ac5. Ishmuhamedov R. Innovatsion texnologiyalar
ceptance of a specialist product to the user [6].
yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo`llari. - T.:
Quality characteristics from the point of view of Nizomiy nomidagi TDPU, 2005.
the usefulness of specialist training:
6. Ishmuhamedov R. Abdukodirov A. Pardayev A.
- Fullness. The fullness of specialist training is ex- Ta’limda
innovatsion
texnologiyalar
(ta’lim
pressed in the precise determination of the quantitative muassasalari pedagog-o`qituvchilari uchun amaliy
and qualitative parameters of one or more of these as- tavsiyalar).-T.: Iste’dod, 2008.- 180 b.
pects of human activity and the production of appropriate decisions.
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MODERN METHODOLOGY OF INNOVATIVE TEACHING METHODS
Abstract.
In the real article certainly and it is described one anchorman in modern science method of hands on training
– coaching. Basic maintenance of influence of methods of coaching is described not only in the professional sphere
of managers of marketing communications but also in other situations of sphere of activity of higher educational
establishments. It is shown that technology of coaching is a mechanism that allows to personality to develop and
arrive at certain results in life. Coaching emphasizes «hands» on training and «educating with the use of feedback».
Keywords: feed-back, methods of hands on training, coaching, coach, manager of marketing
communications.
Formulation of the problem. In modern conditions
of science development, methods of active learning
(MAS) are of great importance. Because they are the
ones who use the life and professional experience of
students wisely. They are based on experimentally
established facts that a person's memory reflects (other
things being equal) up to 90% of what he does, up to
50% of what he sees, and only 10% of what he hears.
Thus, the most effective ways of learning should be
based on the active involvement of most or all of the
"analyzers" of students in appropriate actions.
Among the modern tools and methods of training
marketing communications managers (MMK),
scientists
distinguish
intellectual,
business,
psychological and economic training, coaching
training, business games to acquire skills and qualities,
brainstorming, games for modeling non-standard,
critical and conflict situations, team cohesion, etc. All
these IAS are applied both to students in training, and
to the personnel already working.
Analysis of recent research and publications.
Coaching is a category that is actively studied by foreign scholars. The work of the following scientists is
devoted to the use of coaching in production: E. Stack,
R. Dilts, M. Downey, M.R. Jay, L. Whitworth, G. Kimsey-house, F. Sandal, J. Whitmore, O. Ognev, S. Chumakova, and others. Among the researches of coaching
by domestic scientists, we can pay attention to the
works of V. Berezhna, N. Denisenko, Y. Kravchenko,
L. Kruglov, M. Nagar, I. Petrovska, M. Taran.
At the beginning of the XXI century, another specialty was recognized in the world, the activity of which
is to help individuals in their development, education
and success - coaching [7]. Coaching emerged in the
late twentieth century, thanks to T. Galvy, a tennis specialist, a Harvard teacher, as one of the methods of
teaching tennis. Later, T. Galvey extended the methodology of playing tennis to the game of golf. Former
Ford racer J. Whitmore has extended the coaching
method to business consulting. And financial consultant T. Leonard, noticing that some of his clients need
personal help, became the founder of life coaching. So
coaching began to penetrate various areas of life man.
The purpose of the article - is to characterize

coaching as one of the main IAS, to determine its characteristic content and features.
Presenting main material. Coaching (from the
English. Coaching - coaching) - a tool of personal and
professional development, the formation of which began in the 70s of XX century.The basics of coaching lie
in sports coaching, positive, cognitive and organizational psychology, in the idea of conscious life and opportunities for continuous and purposeful human development [3].
Coaching is not teaching and advice, not training
and counseling, it is based primarily on the questions
that the coach asks his client. In trying to answer the
coach's questions, the client can look at things in a new
way, find solutions, sometimes completely unexpected,
reveal hidden opportunities that he did not suspect before. Coaching helps to increase productivity through a
phased plan of tasks. The plan is developed jointly with
the coach, but the coach is not responsible for the decisions made. An additional effect of coaching is to reveal the potential and motivation of the employee.
Coaching is a way to speed up the resolution of
problems that arise before the client, it is a method of
changing human behavior. Influence on behavior can
be carried out in any field: it is possible to train someone in sports, to help solving problems in personal life,
in relationships, in the performance of duties in the
workplace, there is also the help of a coach in solving
problems in the field of art, etc. A coach can help children learn to walk, teenagers can solve their problems
or drive a car on their own, and retirees can look at their
lives in a completely different way in recent years.
Coaching is a means of changing a person's thinking,
an impetus for solving your own problems, understanding what you want and the ability, with the help of a
coach, to understand the essence of your work or the
tasks set before you. According to the scope, there are
many types of coaching: top management coaching,
high-performance coaching, business coaching, team
coaching, personal effectiveness coaching, life coaching, career coaching, relationship coaching and
more.However, there are usually five main types:
coaching for managers, business coaching, group
coaching, life coaching, and specialized coaching.
More about each of the species is described in table. 1
[7, p. 4-6].
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Coaching for managers / Executive
Coaching
Life coaching/
Personal / Life
Coaching
Group coaching/
Group Coaching

Specialized coaching / Speciality /
Niche Coaching

Business coaching/ Corporate /
Business
Coaching
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Table 1
Typology and characteristics of coaching in foreign practice
This type of coaching is individual, but its feature is that the top managers of organizations are able to work in coaching sessions on both business goals and achievement strategies, and on developing individual efficiency and / or improving life balance.
It is a process of collegial with the coach solving important tasks for the client. This
interaction is always focused on the final result, which is outlined at the beginning of
coaching. In life coaching, the client can solve many tasks such as improving the quality
of life, promotion in professional activities, achieving life balance.
Group coaching is similar in methodology to individual coaching. The difference is that
the coach, as a facilitator, works with a group of people in two ways: both to achieve
common goals within the group and to create a space where each participant can appear
as a coach for another.
This type is close to individual coaching. However, here the coach is an expert in a certain field, specialization or a certain aspect of life For example, in the banking industry,
in marketing, in project management, or in working with stress, career. The work of the
coach is focused on the development of real social or professional groups, for example
adolescents, students, doctors, social workers, formal and informal groups of the enterprise.
This type of coaching is aimed at conducting coaching in the organization for employees
of different levels. The main goal is to promote the development of the employee as an
independent individual, as well as a member of a group / organization, to achieve high
business results and increase personal efficiency.

Currently, various tools and approaches are used
in the field of management. One of the newest, which
combines a variety of techniques and techniques, as
well as gives new perspectives, is coaching as a significant tool for influencing the performance of disparate
people and the organization as a whole [1, p. 26]. Our
research shows that the current management in the
manner of coaching - is the evaluation of employees as
a great additional resource of production. In the process, each employee is seen as a special, creative person, able to solve many tasks on their own, show initiative, make choices, take responsibility and make their
own decisions.
It should be noted that there is no unambiguous
interpretation of coaching by either theorists or practitioners, which creates a need for research in this category. Coaching is quite common abroad, so, first of all,
we will substantiate the essence of coaching. In particular, J. Whitmore explains coaching as “a new style of
human resource management,whose technologies contribute to the mobilization of internal capabilities and
potential of employees, continuous improvement of
professionalism and skills of employees, increasing the
level of their competitiveness, ensure the development
of competence, encourage an innovative approach in
the production process "[6, p. thirteen].
It is difficult to suggest solutions to a problem
from life or work, especially when you are the same
person who is trying to help, to suggest to others the
right solution to the problem, because in this case you
have a lot of responsibility. The mentor, coach, teacher
must be good enough psychologists and be able to
maintain a moral balance when the person who imitates
them, the person they help or lead, begins to reveal himself negatively, nervous, demonstrates, some claims,
can not hold himself in his hands or moves away from
the selected road. On the other hand, the mentor must
at another time give his student a chance to make a mistake so that he can gain experience and therefore make

decisions on his own.
Mentoring is similar to coaching. Mentoring is a
form of professional training in which the mentor, as a
more experienced person, helps the ward as a less experienced employee to acquire the necessary professional competence, as well as to introduce into the
sphere of socio-psychological relations, through which
the realization of professional role [2].
"Mentor - ward" is a relationship that has long
existed in human history, and were glorified by the pop
media.There are many different "mentor-ward"
relationships in today's world. For example, when an
employee first enters a company or business, he or she
will be hired by someone who has been in the company
or business for a long time. A new employee may face
many challenges, both corporate culture and problems
and issues that will arise in the workplace. In such a
situation, the new employee needs the help he actually
receives from the mentor. The mentor acts as a kind of
buffer and leader in how the company or business
works, what and how to do in the new workplace,
introduces the elements of corporate culture, thus
making it easier to adapt to new conditions for the ward.
In the process of integrating the employee, the mentor
can show his potential in that he can be a person who
can guide others, move on and at the same time be good
at everything [5].
A coach can also provide moral support and help
a person believe in themselves again. The employee
does not obey the coach, as in the "mentor - ward"
model, the ward obeys the mentor, but can listen to him
and find a solution to the problem. Trust and the desire
to find solutions to problems in the workplace, in the
team, in personal life play a very important role in cooperation with the coach [4].
The mentor teaches the ward how best to live and
work. Coaching should be considered as a more specific method of mentoring, the coach leads the team to
achieve the ultimate goal. For sports coaches, this will
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mean winning the game, for coaches in the company whales of coaching - beliefs, values and goals.
the achievement of the ultimate goal will be awareness
Coaching focuses on a person's goal and the
of the leader, subordinates of their own goals, as well means to achieve it. Coaching encourages a person to
as their common goals and objectives, and finding ways understand their own values and adhere to them in order
to achieve them [5].
to achieve goals. Coaching contradicts a person's
Coaching and mentoring are processes that will al- limited beliefs and reinforces the positive by defining
low both individual and corporate clients to fully real- feedback tasks. Coaching answers the basic question:
ize their potential, however, coaching is the process that "How can a person become better?" First, man already
helps a person to feel more comfortable and free, be- has all the necessary resources, or he is able to create
cause the mentor is a leader and before any leader a per- them. The coach helps a person to understand the
son has a fear, and the coach is a mentor who does not situation, works with him on his goals and values,
put himself above the client, but on the contrary tries to indicates when to make a choice, fights
create conditions of maximum trust, a sense of security habits,inhibiting the personality, supports the changes
for the client.
that a person makes, directs it to development. Second,
Coaching is a process aimed at educating the a person always makes the best choice. The more she
individual on how to accurately form their own understands and has options to choose from, the closer
requests, goals and how they can be obtained. With these forces lead her to the goal. The coach helps to
coaching, many people realize their chances, unleash show options, and the person has to make a choice
their potential and succeed in their personal lives and independently. Third, all actions have a purpose. A
careers.
person is always led to the goal and value, what he
Coaching means motivation and training of the aspires to and why. This leads to change. The coach
individual to acquire new skills and qualities. In pushes the person to action. Fourth, if a person is trying
practice, coaching is a synthesis of methods of to understand, it is better for him to act. The latter is, to
individual
psychological
counseling,
socio- some extent, the most important, because without it
psychological training and traditional mentoring of everything else is just good ideas: most people
experienced professionals over young people. The use understand why they are in place, but without action
of this method reveals the potential for achieving they cannot understand how to change. Any coaching
important goals, increasing internal mobilization, is useless if it does not push a person to choose a new
developing the necessary abilities and skills, mastering course of action.
the main strategies for obtaining results. Note that this
As J. O'Connor points out, learning is in the plane
method of learning is aimed at expanding the of horizontal change, adding to the knowledge that you
psychological capabilities of man [2].
have already accumulated or become more perfect than
Coaching emphasizes "active learning" and the previous ones. Learning is linear, evolving at a
"learning through feedback." Therefore, learning steady pace.
models are used in coaching. Coaching is actionDevelopment is a vertical change, which means
oriented and is based on learning through action. Tasks that you are able to learn more in different areas.
based on constructive experience that determine Development does not occur at a uniform speed, it
adequate changes through feedback. One of the moves in leaps and bounds, at intervals, similar to steps.
effective models of coaching is the training cycle of D. In coaching, it is difficult to measure development
Kolb (Fig. 1), which was the basis of the model of because it can take place at different intervals (during
experimental training proposed in 1984. Training in this or after coaching sessions). Development is revealed
cycle consists of four stages. The first stage focuses on and gives you the right to move higher than you have
direct learning, which is essential for the second stage - enriched your mental worldview and penetrates your
observation and reflection on what has happened and heart and sensory centers.
the generalization of experience. This reflection is
Conclusions. Coaching technology is a
assimilated into short concepts - general principles that mechanism that allows individuals to develop and
emerge to manage (regulate) what has happened and achieve certain results in life. Coaching is also defined
that can be used to predict what may happen in the as a social mechanism in the process of transition from
future. The fourth and final stage is the planning of new one stage of development to another. Coaching is a
actions, testing of hypotheses and entering a new cycle movement towards self-actualization and selfagain (cyclicity occurs with the addition of knowledge organization.
and experience).
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Аннотация.
Данная статья описывает необходимость изучения комбинаторных задач в курсе математики
начальной школы, а также их полезность и значимость в наши дни. Также описаны методы решения
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Иногда нам в жизни попадаются такие задачи
(не только математического характера), которые
имеют несколько возможных решений, из которых
нужно выбрать одно – наиболее подходящее. Для
того, чтобы найти верное решение, очень важно не
упустить из виду ни один вариант, ведь именно он
может оказаться тем самым, идеальным вариантов.
Конечно, чтобы его не упустить, прежде, чем приступить к решению задачи, необходимо перебрать
все варианты ее решения. Это и есть комбинаторные задачи. Называются они так от слова «комбинация», поскольку предполагают, перебор всех возможных комбинаций решения.
Овладеть решением таких задач в математике
необходимо для того, чтобы, столкнувшись с ними
в жизни, быть полностью готовым и найти верное
решение своих затруднений. Такие задачи способствуют развитию критического мышления, что позволит человеку видеть и изучать ситуацию под разным углом. Также они развивают память, мышление и внимание.

Начинать обучать решению таких задач, конечно, нужно в младшем школьном возрасте, поскольку он наиболее благоприятен для усвоения
всей новой информации, которая в дальнейшем будет расширяться и совершенствоваться на практике. Однако, в начальных классах в программу
вводятся далеко не все элементы комбинаторики,
лишь самая минимальная база, которую дети в данном возрасте могут запомнить, осознать и применить в нестандартных ситуациях [3, c. 72].
Комбинаторные задачи на данный момент считаются в начальной школе задачами повышенной
трудности. Их часто можно встретить в олимпиадных заданиях и в специальных разделах учебников,
если это предусматривает тот или иной учебно-методический комплекс (УМК). Касательно этого,
стоит отметить, что не во всех УМК введены базовые элементы комбинаторики, и в некоторых программах с ними ученики сталкиваются только в
среднем звене. Например, в программе Н.Б. Исто-
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миной есть специальные отдельные рабочие тет- начнется их путь структуризации вариантов решеради, где нужно решать исключительно комбина- ния комбинаторной задачи. Позднее вводится и деторные задачи. Мы считаем, что в возрасте 10-11 рево возможных вариантов, к которому младшие
лет младшие школьники уже обладают всеми необ- школьники также должны прийти сами, с небольходимыми качествами, умениями и навыками, ко- шой помощью учителя [1, c. 87].
торые могут позволить им познакомиться с комбиВсе задачи комбинаторного цикла, которые
наторными задачами и успешно решать их на прак- представляются младшим школьникам, должны
тике (простейшие из них). Что же касается более иметь жизненный характер, чтобы обучающиеся
сложных, то и здесь некоторые младшие школь- сразу проектировали ситуацию в задаче на реальники вполне справляются и показывают довольно ную жизнь, и на основе этого искали решения. Это
хорошие результаты на олимпиадах.
как раз и закладывает понимание того, как нужно
На данный момент действительно наблюда- действовать в реальной жизни, и развивает то самое
ется возрастающий интерес к комбинаторным зада- критическое мышление, которое так необходимо
чам. Разрабатываются различные новые про- нам во взрослой жизни.
граммы, которые включают в себя целые разделы,
Рассмотрим одну комбинаторную задачу, попосвященные решению комбинаторных задач, что строенную на реальной ситуации из жизни: «Вы с
не может не радовать, ведь освоение такого важ- друзьями пошли гулять в парк аттракционов. В
ного направления непременно поможет школьни- твоем кошельке есть 200 рублей. В парке ты подхокам в повседневной жизни.
дишь к кассе и видишь такие цены:
В начальной школе для решения комбинаторПосещение парка – 20 рублей.
ных задач применяется несколько методов их решеКолесо обозрения – 80 рублей.
ния. Первый и самый популярный (поскольку саЗеркальный лабиринт – 70 рублей.
мый простой в освоении) – метод перебора. По
Американские горки – 100 рублей.
названию мы сразу может понять, что для решения
Комната смеха – 50 рублей.
той или иной задачи, нам нужно перебрать все ваЧто ты выберешь и куда пойдешь, если на один
рианты. Казалось бы, что может быть проще. Вот аттракцион можно сходить только один раз?» [2,
только есть множество задач, в которых перебрать c.20].
все варианты просто невозможно в силу их больМладший школьник сразу спроектирует такую
шого количества. Тогда нам на помощь приходят задачу на свою жизнь, представит себе такую ситудругие методы – табличный и дерево возможных ацию и серьезно задумается, что же он выберет. Ковариантов.
нечно, он хочет и на американские горки, и в лабиТабличный метод предполагает занесение всех ринт, но деньги ограничены. Значит, нужно перевариантов в таблицу, то есть их структурирование, брать все варианты, чтобы найти наиболее
что позволяет младшему школьнику, используя выгодный и подходящий именно для него. Так и
критическое мышление, найти правильное реше- происходит перебор всех возможных вариантов
ние. По аналогии с ним действует и дерево возмож- (при этом важное условие – вход в парк обязаных вариантов, которое также помогает структури- тельно должен быть оплачен, что младший школьровать всю информацию для дальнейшего реше- ник также учитывает), а затем обучающийся прихония.
дит к выводу, какой же вариант подходящий.
Все эти методы вводятся на практике постеТаким образом, мы наглядно увидели,
пенно, как и задачи по их уровню трудности. Сна- насколько комбинаторные задачи могут помочь в
чала младшие школьники знакомятся с самыми будущем младшим школьникам в жизни, и в связи
простейшими, учатся перебирать по 2-3 варианты, с этим, насколько они важны в курсе начальной
затем количество вариантов растет, задачи повы- школы. Уделять особое внимание комбинаторным
шают свою трудность. Учитель лишь направляет задачам необходимо, даже если этого не в полной
младших школьников в нужную сторону, чтобы мере предполагает УМК.
они сами научились применять полученные ранее
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У статті запропоновано доповнити складові професійної компетентності майбутніх фахівців галузевого машинобудування таким компонентом, як розвиток просторового мислення засобами тривимірного та чотиривимірного моделювання.
Аннотация.
В статье предложено дополнить составляющие профессиональной компетентности будущих специалистов отраслевого машиностроения таким компонентом, как развитие пространственного мышления средствами трехмерного и четырехмерного моделирования.
Abstract.
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field of mechanical engineering with such a component as the development of spatial thinking by means of threedimensional and four-dimensional modeling.
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Сучасна професійна підготовка майбутніх технічних фахівців у закладах вищої освіти набула абсолютно нового змісту. На теперішній час особливо
важливими є такі отримані результати від навчання
як професійна мобільність, підтримка власної конкурентоспроможності на ринку праці. Тому для
майбутніх фахівців галузевого машинобудування
необхідно постійно вдосконалювати свої навички,
здобувати нові знання, оскільки світ техніки і технологій надзвичайно швидко модернізується, відбувається оптимізація умов виробництва, змінюючи таким чином потреби ринку збуту і ринку
праці.
Необхідність підвищення професійного рівня
фахівців галузевого машинобудування, формування графічної компетентності, слід розглядати як
необхідну умову й пріоритетний напрямок модернізації системи вищої технічної освіти. Графічні дисципліни сприяють формуванню загальної та спеціальної (фахової) компетентностей: ЗК1 «Здатність
до абстрактного мислення», ЗК2 «Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях», ЗК3
«Здатність планувати та управляти часом», ЗК4

«Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, ЗК5 «Здатність генерувати
нові ідеї (креативність)», ЗК10 «Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій», ФК5 «Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення
інженерних завдань в галузі машинобудування»
[1].
Рівень графічної підготовки здобувача вищої
освіти в першу чергу залежить від просторового
мислення і рівня технічних знань. Просторове мислення є одним з основних видів інтелектуальної діяльності здобувача вищої освіти і характеризується
певними процесуальними особливостями (здатністю до висування репродуктивних і оригінальних
візуальних гіпотез, конструктивною активністю та
категоріальною гнучкістю) [2].
Аналіз сучасних досліджень і наукових публікацій дає можливість зробити висновок про те, що
проблема формування графічної підготовки є досить актуальною. Інтеграція України до світового
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освітнього простору, стрімке розширенням міжнаОсновна ідея комплексного використання триціональних технічних зв’язків, розвитком і широке вимірного та чотиривимірного моделювання не
використанням анімаційних інформаційних техно- тільки для демонстраційного показу моделі деталі,
логій потребою розширення й уточнення сучасної але і її зміни у часі та просторі, що дозволяє викоконцепції системи графічної підготовки майбутніх ристати ці властивості для розв'язування виробнифахівців до застосування засобів комп’ютерної гра- чих завдань (проектування, конструювання, модерфіки. Важливе місце при цьому надається застосу- нізації технічних об’єктів). Тривимірне та чотириванню інформаційних технологій (ІТ) [3].
вимірне моделювання все частіше стає основою для
Проблема формування професійної компетен- систем автоматизованого проектування та розротності майбутніх фахівців в умовах інформаційного бки автоматизованих технологічних процесів. У
суспільства є предметом наукових студій вітчизня- процесі організації професійної підготовки, як нених та зарубіжних науковців Р. Горбатюка, О. Зай- обхідну умову виступають: формування заданих ріцевої, О. Зіміна, М. Єлістратова, М .Згуровського, внів компетентності, професійна культура фахівця,
Н. Кайгородцевої, Ю. Козак, М. Козяра, І. Нищака, розвиток його потреб у постійному самовдосконаГ. Райковської, О. Романовського, Л. Товажнянсь- ленні. Дані умови є базовими для ефективної діялького, О. Трегубова, Ю. Тулашвілі та ін. Практичні ності в конкурентному середовищі.
аспекти графічної підготовки майбутніх фахівців у
Необхідними умовами організації професійної
ЗВО із застосуванням ІТ і систем автоматизованого підготовки майбутніх фахівців галузевого машинопроектування (САПР) висвітлено в працях вітчиз- будування є: формування заданих рівнів компетенняних та зарубіжних науковців В. Бойка, О. Дже- тності, професійна культура, постійне професійне
джули, М. Козяра, І. Нищака, Г. Райковської, М. Ро- самовдосконалення. Саме ці умови формують моманкова, В. Рукавішнікова, О. Ожги, O. Пузанкова, тиваційну потребу до вивчення новітніх методів
Н. Федотової, М. Хапіліна, О. Хейфеца, Г. Хубетді- комп'ютерної графіки, зростає роль графічної піднова, Л. Шкіц, Т. Чемоданова, Є. Шангіна, М. Юсу- готовки в сучасному технологічному середовищі.
пової та ін. Проблематикою застосування тривимі- Тому постає питання про зміну змісту графічної
рної та чотиривимірної графіки для формування підготовки фахівців, необхідно використовувати не
графічної компетентності майбутніх фахівців галу- лише дво- та тривимірне моделювання як складову
зевого машинобудування займались: О. Алексєєв, інженерної (комп’ютерної) графіки, а і чотиривиміВ. Бойко, Ю. Козак, М. Коротун, М. Ожга, Д. Тре- рне моделювання [4; 5; 6].
бухов, Н. Федотова, Ю. Фещук та ін. Проте, недо3D-графіка оперує з об'єктами в тривимірному
статня дослідженість проблеми формування графі- просторі. Зазвичай результати являють собою плочної компетентності МФГМ засобами комп’ютер- ску картинку, проекцію на екран монітора. Однак з
ної графіки, її сутності, структури, критеріїв, розвитком технологій, зокрема, появою 3D-дисппоказників, рівнів сформованості та умов форму- леїв та 3D-принтерів результати роботи з тривимірвання, а також відсутність цілісних методичних ною графікою не завжди є проекціями на площину.
підходів до формування графічної компетентності Наприклад, за допомогою 3D-принтера можна
як складника професійної компетентності фахівців отримати цілком реальний тривимірний об'єкт.
зумовлює актуальність досліджень.
Тривимірна модель (рис. 1) деталі необхідна для
Метою дослідження є розкриття можливості більш наочного представлення інформації про
комплексного використання тривимірного (3D) та об’єкт у здобувачів вищої освіти.
чотиривимірного (4D) моделювання об’єктів у процесі підготовки майбутніх фахівців галузевого машинобудування.

Рис. 1 Приклад тривимірної моделі деталі
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Для того, щоб отримати уявлення про будову лей – механізм, або частина механізму. Для визнадеталі, здобувачам вищої освіти, зазвичай, достат- чення сукупності деталей, які тим чи іншим чином
ньо ознайомитися з її тривимірною моделлю. Слід взаємодіють між собою в тривимірному моделюзауважити, що результатом тривимірного моделю- ванні, зазвичай, використовується термін «збірка»
вання може бути не одна деталь, а сукупність дета- (рис. 2).
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Рис. 2 Приклад збірки, що складається з декількох деталей
Для формування розуміння у здобувачів вищої
освіти про роботу механізму, або його частини, що
складається лише з декількох деталей, в переважній
більшості, також достатньо побудувати тривимірну
модель збірки.

Однак у наш час технології в усіх галузях і, зокрема, у галузі машинобудування, стрімко рухаються вперед. Як наслідок – зростає складність механізмів, а отже збільшується кількість рухомих
елементів у них. Прикладом можуть виступати автоматичні коробки передач в яких використовуються планетарні механізми (рис. 3).

Рис. 3 Приклад планетарного механізму
Наразі здобувачу вищої освіти доволі важко, а
інколи неможливо зрозуміти принцип роботи механізму, або його вузла використовуючи тільки його
тривимірну статичну модель. Для повного розуміння принципу роботи механізму необхідно створити його динамічну модель, тобто додати четвертий вимір – час. Це дозволить здобувачу вищої

освіти зрозуміти в який момент часу та як саме певні деталі механізму взаємодіють одна з одною, що
в свою чергу дає змогу дослідити багато параметрів
деталі в процесі роботи, а також визначати граничні
параметри, вносити зміни в конструкцію, або фізичні властивості деталі для оптимізації механізму в
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цілому. При використанні засобів 4D-графіки здоСписок літератури
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1. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 133
механізму впродовж повного робочого циклу.
«Галузеве
машинобудування URL:
Середовища тривимірного моделювання до- https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standar
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часі).
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Анотація.
У статті автор наголошує, що сучасна система підготовки кваліфіковано робітника не може залишатись осторонь від процесів модернізації освіти та сучасного виробництва. Автор у дискусійному порядку аналізує питання розвитку компетентнісного підходу в закладах професійної (професійно- технічної) освіти.
Abstract.
In the article the author emphasizes that the modern system of qualified workers’ training cannot stay away
from the processes of education modernization and modern production. The author discusses the development of
the competency approach in vocational (technical) education institutions.
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Постановка проблеми. Концепція розвитку вою для оволодіння майбутніми спеціалістами пропрофесійно-технічної освіти в Україні передбачає, фесійною компетентністю, здатністю вирішувати
що без якісної підготовки кваліфікованих робітни- важливі практичні завдання: проводити аналіз труків, адаптованих до вимог технологічного розвитку дового і технологічного процесів, створювати прогалузей економіки, з високим рівнем професійної фесійно-ціннісну інформацію, приймати відповідакомпетентності, багатофункціональними вмін- льні рішення, оволодівати загальними вміннями:
нями, здатними до самоорганізації та самореаліза- робота на комп’ютері, користування базами і банції, підготовленими до розв’язання виробничих за- ками даних, знання з економіки та екології, навички
вдань і соціально-економічних проблем, немож- маркетингу, правові знання, уміння захисту інтелеливо розвивати високотехнологічне виробництво, ктуальної власності, уміння презентації технологій
зокрема ті його напрями, які визначають темп еко- та продукції, знання професійної термінології тощо
номічного розвитку країни [1].
[5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. ДоКомпетентнісний підхід покликаний подолати
слідженню питань компетентнісного підходу прис- прірву між освітою і вимогами життя. Компетентвячено праці T. Hyland, С. Батишева, І. Вакуленко, нісно спрямована освіта може стати стрижневою
О. Мельника, А. Новикова, В. Радкевич, П. Лузана, інноваційною домінантою сучасної модернізації за
В. Ягупова, О. Пометун, А. Кононенка та інших. рахунок внесення фрагментів проєктних практик в
Авторами досліджувалися питання особливостей освіту й активне залучення педагогів, громадськокомпетентнісного підходу в закладах професійної сті до визначення ключових життєвих компетент(професійно-технічної) освіти. Проте питання мо- ностей.
дернізації змісту професійної освіти при підготовці
Сучасний компетентний кваліфікований робіфахівців електротехнічних спеціальностей залиши- тник націлений виконувати основні професійні фулось поза увагою науковців.
нкції, вирішувати актуальні виробничі проблеми на
Мета статті – проаналізувати особливості високому якісному професійному рівні. Такий підкомпетентнісного підходу в підготовці кваліфіко- хід вимагає переорієнтації системи професійної
ваних робітників в закладах професійної (профе- освіти на підготовку високоерудованих, інтелектусійно-технічної) освіти.
ально і духовно розвинених кваліфікованих робітВиклад основного матеріалу. Система про- ників, що добре засвоюють знання[6].
фесійної освіти має повністю задовольняти потреби
Реалізація компетентнісної парадигми в закладержави в кваліфікованих кадрах і водночас пот- дах П(ПТ)О видозмінила концепцію підготовки фареби особистості в якісній професійній освіті. На- хівців у розвинених європейських країнах, внесла
вчально-виховний процес у закладах професійної суттєві зміни в цілі та завдання діяльності освітніх
освіти повинен спрямовуватися на підготовку ква- установ.
ліфікованого робітника відповідно до вимог техноОднак у педагогічній практиці виникла суперелогічного розвитку різних галузей виробництва, так чність між рівнем професійних здатностей випускяк електромонтер з ремонту та обслуговування еле- ників закладів П(ПТ)О, зокрема майбутніх електроктроустаткування присутній у всіх з існуючих, фо- монтерів з ремонту та обслуговування електроустармування креативної особистості майбутнього спе- ткування, та вимогами сучасного виробництва,
ціаліста, здатного до самоорганізації та самореалі- ринку праці в цілому до кваліфікації робітничих казації у професійній діяльності. У зв’язку з цим дрів, їх готовності до розв’язання складних виробсуттєві зміни відбуваються в самих підходах до ничих ситуацій [7].
освітнього процесу професійної школи [2].
Не слід протиставляти компетентності знанСправедливим є твердження О. Новікова: ням, вмінням і навичкам, але не треба й ототожню«…тепер все більше усвідомлюється та істина, що вати з ними. Поняття компетентності містить їх у
основою прогресивного розвитку кожної країни і собі, це поняття трохи іншого значеннєвого ряду.
всього людства в цілому є сама Людина, її моральна
Звертаючись до процесу підготовки майбутніх
позиція, багатопланова доцільна діяльність, її куль- електромонтерів з ремонту та обслуговування елетура, освіченість, професійна компетентність» [3, с. ктроустаткування у закладах П(ПТ)О, на жаль, у бі22].
льшості випадків ми можемо спостерігати голе деНа підвищенні соціальної активності, конку- кларування важливості використання компетентнірентоспроможності і мобільності майбутніх фахів- сного підходу. Інертна педагогічна система з
ців побудовано концепцію компетентнісного під- підготовки майбутніх фахівців професійною шкоходу. В основу концепції компетентності покла- лою поки мало що змінює, підготовка кваліфіковадено ідею виховання компетентної людини- них робітників роками продовжується за тими сапрацівника, який має не лише необхідні знання, мими підходами, що й у радянські часи. Звертаюпрофесіоналізм, високі моральні якості, але вміє ді- чись до окресленої проблеми, ми маємо шукати
яти адекватно у відповідних ситуаціях, застосову- відповідь на питання: як практично реалізовувати
ючи ці знання і будучи відповідальним за певну ді- положення компетентнісної освіти?
яльність [4].
Дуже важливо також розв’язання проблеми неУ П(ПТ)О має бути перехід від традиційного достатнього рівня готовності багатьох випускників
отримання учнями знань, умінь, навичок до форму- закладів професійної освіти до самостійної профевання в них компетентностей. Такий підхід є осно- сійної діяльності на відповідних здобутій освіті первинних посадах.
24
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Українського науковця Батишева С. Я. [8] хви- гій, зокрема, розроблювання та застосування електлювала актуальна для сьогодення проблема – ни- ронних освітніх ресурсів – електронних підручнизька ефективність навчально-виховного процесу у ків, посібників, віртуальних лабораторій та ін.
закладах професійно-технічної освіти, спричинена
Висновки. Отже, система навчання має бути
відсутністю у педагогів уміння правильно плану- гнучкою, інноваційною, продуктивною, здатною
вати свою і навчальну діяльність учнів, обирати ра- формувати потрібні вміння та відповідати потребам
ціональні методи навчання. До недоліків, що впли- ринку праці.
вають на зниження якості професійної підготовки
При розгляді поля досліджуваної проблеми
кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О вважаємо за необхідне звернути увагу на ще одне
С.Я. Батишев відносив:
важливе положення. Оскільки компетентнісний
недостатнє відображення в навчальних планах підхід орієнтує на побудову навчального процесу
і програмах науково-технічних досягнень, змін у відповідно до очікуваного освітнього результату,
технологіях і засобах виробництва;
важливо розробити валідні методики об’єктивного
розроблення планів уроків без педагогічного контролю (і самоконтролю) навчальних досягнень
аналізу тем, що вивчаються, урахування виховних і тих, хто навчається. Самостійна розумова праця, сапедагогічних завдань професійного навчання, прак- мовиховання, самоосвіта заслуговують на першотичних завдань і вправ для учнів;
чергову увагу вже тому, що тут закладена активна,
недостатнє виявлення міжпредметних зв’язків, продуктивна роль того, хто навчається.
забезпечення професійної спрямованості вивчення
Підкреслимо, що «само» – значить: працюю
загальноосвітніх і загальнотехнічних предметів;
сам, а це, в свою чергу, дуже важливо для підготонизький рівень технічної оснащеності занять, а вки майбутніх електромонтерів з ремонту та обслуотже недостатнє володіння учнями швидкісними говування електроустаткування. Тому що професія
навичками роботи на технологічно складному обла- «електромонтер з ремонту та обслуговування елекднанні, прийомами праці новаторів виробництва;
троустаткування» потребує, по-перше, індивідуальвтрата навчального часу із-за незадовільної ор- ної професійної майстерності, по-друге, особистого
ганізації інструментального господарства;
професійного саморозвитку. Не зайвим буде скане виконання Переліків навчально-виробни- зати про те, що саме шляхом досконалої організації
чих робіт із-за невисокої технічної підготовки ви- професійної та на перших етапах контрольованої
робництва, зокрема відсутності заготовок, техніч- самоосвітньої діяльності постійно розвивається
ної документації, несправності обладнання;
професійна майстерність майбутнього кваліфікованизький рівень мотивації методичної роботи, а ного робітника.
отже спостерігається випадковість вибору педагоСписок літератури
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ADYGHE FOLK GAMES AS AN ETHNOCULTURAL PHENOMENON
Аннотация.
В статье рассматриваются психологические, педагогические, этнокультурные ценности адыгских
игр, как универсального эффективного способа сохранения народного опыта в воспитании, развитии и
социализации детей. Детские национальные игры как часть этнической культуры адыгов следует классифицировать по фабульно-композиционным конструкциям: игры-забавы, сюжетные игры, игры-импровизации, игры, развивающие умственные способности и нравственные качества.
Abstract.
The article discusses the psychological, pedagogical, ethnocultural values of the Adyghe games, as a universal effective way to preserve the people's experience in the upbringing, development and socialization of children.
Children's national games as part of the ethnic culture of the Circassians should be classified according to plotcompositional constructions: fun games, story games, improvisation games, games that develop mental abilities
and moral qualities.
Ключевые слова: игра, адыгская народная игра, этнокультурные, психологические, педагогические
ценности адыгских игр.
Keywords: game, Adyghe folk game, ethnocultural, psychological, pedagogical values of Adyghe games.
В современной психолого-педагогической литературе достаточно широко освещается феномен
игры как части общечеловеческой культуры в различных контекстах.
Однако феномен национальной (адыгской)
игры как части национальной культуры до настоящего времени остается недостаточно изученным.
Адыгскому ученому историку Хан-Гирею принадлежат первые описания народных игр.
Выполнен ряд исследований, посвященных системе физического воспитания, в целом, и народным играм адыгов, в частности (М.А. Азаматова, Я.
К. Коблев, Шоров И. А.).

Детство – особая субкультура жизни человека.
Оно концентрирует в себе и человеческую мудрость и детскую непосредственность. Сознательно,
свободно, увлеченно, самозабвенно участвуя в
игре, ребенок незаметно для себя пропускает в бессознательную сферу определенные импульсы в
форме образов, понятий и установок, создавая тем
самым прочную базу для будущего.
Народные игры являются продуктом этнокультуры и выступают одним из эффективных педагогических средств воспитания подрастающего поколения. Так, в национальных играх отражаются образ жизни людей, их каждодневный быт, трудовая
деятельность, национальные устои и традиции. В
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играх проявляются национальный дух народа, луч- том, что исчезают игры вообще. Их заменяют
шие черты национального характера, представле- танцы, или то, что называется танцами. Между
ния о чести и благородстве, стремление к идеалам.
тем игра важней: она воспитывает социальность,
Не вызывает сомнения, что народные игры умение держаться вместе. По вечерам в семье
должны выступать важной и неотъемлемой частью лучше цифровое лото, чем монополия телевизора.
воспитания и развития ребенка. В процессе вклю- В Лото играли и взрослые, и дети. Также, как и в
чения в игровую деятельность ему передаются ду- крокет" [4, С. 280].
ховные и морально-этические ценности дружелюАктуализированная нравственная максима в
бия и открытости к людям, гостеприимства, уваже- играх подчинялось прочному социальному пония к старшим, поклонение родителям. В играх у рядку: уважения и преклонения перед старшими, а
ребенка формируются двигательные навыки, разви- также беспрекословного выполнения обычаев и соваются высшие психические функции: восприятие, циально-нравственных норм общения и общеживнимание, память, мышление, речь.
тия. Трансляция трудовых традиций при помощи
Народными играми следует называть именно игровых средств содержала знания о традициях
игры фольклорного происхождения. Такие игры земледельчества, скотоводства, домашних промысвозникли в глубинах народной жизни, в процессе лов и ремесел ("Шъынэ" "Ягненок", "laxъo" "Пассельского и городского быта. Именно поэтому они тух"). Военно-физическая подготовка в игровых
являются "слепком" жизнедеятельности и духов- упражнениях имела важное значение и реализованого богатства народа.
лась, в основном, по отношению мальчиков и юноВ народных играх, как правило, отражается шей - будущих воинов.
выраженное деление на добро и зло. Именно на
В настоящее время в этнокультуре детские
противопоставлении и борьбе добрых и злых пер- игры можно классифицировать по двум различным
сонажей обычно строится игровые сюжет и фабула. основаниям. Первая классификация основана на
Практически в каждой игре происходит психотера- выделении цели и направленности детских нациопевтическая разрядка оптимистического плана: нальных игр. Вторая классификация базируется на
добро побеждает зло. Поэтому можно говорить о формулировании такого критерия как форма игровысоком морально-этическом и нравственном со- вой деятельности, отраженная в детской нациодержании народных игр, формирующих у детей и нальной игре.
подрастающего поколения стремление к тому,
Непосредственный интерес представляет стачтобы в своей жизни совершать добрые поступки, тья И. А. Шорова "Народные детские игры в сиоказывать помощь.
стеме физического воспитания детей", в которой он
Игра является удобным, эффективным и в писал: "В прошлом адыги обладали высокими фиопределенной мере универсальным способом со- зическими и моральными качествами, о чем свидехранения народного опыта и способом его пере- тельствуют высказывания многих русских и зарудачи последующему поколению в силу того обсто- бежных исследователей" [5, С. 189]. Автор статьи
ятельства, что фольклор выступает устным видом приводил высказывание Иосифа Дебу, который гоколлективного творчества, часто напрямую не за- ворил, что адыги были похожи на спартанцев в обкрепленного в письменных текстах. Именно по- разе жизни и воспитании детей.
этому игра, как особая деятельность, воспроизводиНародная этика адыгов, отраженная в детских
мая из поколения в поколение, способна закрепить национальных играх, допускала формирование у
в своих деятельностных структурах важные содер- детей способности сдерживать и контролировать
жательные моменты культуры, причем, в синкре- свои эмоции в определенных, допустимых предетичных формах, близким к их жизненным анало- лах. Стремление к уравновешенности и внутренгам.[2]
нему сбалансированному состоянию считалось
В силу описанных выше характерных особен- признаком национальной культуры.
ностей игры она выступает важным средством фиМногие, из так называемых пальчиковых игр
зического, эстетического, нравственного и трудо- ("laгy теу" («Ладушки»), "Бзыу"(«Птичка»), "Лъывого развития и воспитания детей. Детские нацио- такl"(«Счёт»)) были направлены на развитие у денальные игры имеют место в фольклорном тей аккуратности, упорства и терпения. Так, в игре
творчестве каждого народа. Включаясь в игровую " Мыжьо кlэн" ("Камень") дети должны были поддеятельность, ребенок усваивал морально-этиче- брасывать один камешек, а пока он находился в возские ценности своей национальной культуры, полу- духе, подбирали с пола остальные несколько качал навыки общения со старшими и сверстниками. мешков, что позволяет формировать внутренние
В процессе игры у него формировались умения и связи по типу "Слово-движение-мышление".
навыки, которые затем реализовались в трудовой
Воспитание мальчика как будущего мужчины
жизни. Наконец, в игре ребенок получал опыт кол- - воина и защитника, направлялось строгими молективных взаимодействий, способствующий раз- рально-этическими правилами. Так, в правила восвитию у него мышления и речи.
питания мальчика входили с малых лет необходиЦенность детской национальной игры в куль- мость в совершенстве владеть оружием, уметь оттурном и воспитательном планах подчеркивал ака- лично ездить верхом в любых условиях, быть
демик Д.С. Лихачев: "Меня спрашивают иногда, сообразительным, ловким и выносливым. Наприкак я отношусь к исчезновению традиционных рус- мер, игра "Льэс шыу" ("Пешие всадники") направских игр, таких, как лапта, бабки, рюхи? Вся беда в
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лена на формирование у мальчиков ловкости, уме- время года и в которых дети прыгали, бегали, борония быть "Всадником" и не терять своего положе- лись, соревновались, бросали камешки, "стреляли"
ния ни при каких условиях, а также умения играть в цель и др.
"в паре". Игры "Осада крепости" или "ДжанкъыЗначительное число подвижных игр направлыщ" ("Захват противника") воспитывала у мальчи- лено не только на развитие сугубо двигательных
ков смелость, храбрость, а также развивает у них навыков, но и на формирование у детей способноважные элементы тактического мышления.
сти к партнерству, игре "в команде", а значит, социВоспитание девочки направлялось иными цен- альных качеств. Так, игра "Пытап1эм икъэдзыхьан"
ностями и правилами. В первую очередь, высоко ("Осада крепости"), в которой дети организуют сиценилось строгое домашнее воспитание девочки, ее туацию, моделирующую военные действия по заскромность, добросердечность, отзывчивость, уме- хвату крепости неприятеля, способствует развитию
ние заботиться о близких.
у них не только двигательных навыков, но и смелоВыделялось такое важное качество девушки, сти, храбрости, умений прогнозировать действия
как будущей матери, хранительницы домашнего партнеров и соперников.
очага, стремление к гостеприимству. "По сей день
Адыгские игры "Пытап1эм икъэдзыхьап"
в народной памяти живет легенда о семилетней де- ("Осада крепости"), "Шъыпкъипш!" ("Десять
вочке Мальчьпхъу, которая играла в куклы в семье, правд") кроме двигательных навыков развивают у
сопровождая свою игру такими словами по отноше- детей элементы тактического мышления и способнию к кукле-хозяйке: "Лучшую часть продуктов ность к планированию и прогнозированию. Можно
храни для гостей, лишь только ты их израсходуешь, также сказать, что данные игры способствуют разпридет гость и застанет тебя врасплох". Этими сло- витию у детей рефлексивных качеств, поскольку
вами она выражала свое уважение к гостю и обычай играющим приходится оценивать свои собственгостеприимства.
ные возможности и возможности соперников в
Большую группу составляют подвижные наци- стремительно меняющихся "военных" ситуациях
ональные игры для детей, направленные на разви- игры.[3, С. 62]
тие у них двигательной активности, ловкости,
Многие двигательные игры укрепляют у детей
быстроты реакции, меткости, координированности нервные и сенсомоторные связи между движенидвижений. Значительное число подвижных игр со- ями, словами и мыслительными действиями.
здано для развития мальчиков, которых воспитыСюжетные детские национальные игры предвали не только сильными и ловкими, но и терпели- ставляют собой способ воспроизведения в них конвыми, смелыми, мужественными и презирающими кретной области реальной народной жизни. Предопасность.
метным содержанием игры выступает то, что восМетание из лука до сих пор является популяр- производится детьми в качестве основного
ным в детских играх мальчиков. Они без помощи процесса деятельности (трудовой, военной и т.п.) и
взрослых делали лук из вербы, липы или орешника. отношений между взрослыми в их общественной
О том, что игры со стрельбой из лука были распро- жизни. В плане примера сюжетной игры может
странены у древних адыгов, свидетельствует сказа- быть предложена игра "Гьунд гъунд къал" ("Крение "Как Сосруко впервые появился на хасе нар- пость"). При помощи сюжета в данной игре воспротов", о котором говорит в своей статье Шоров И. А. изводится (моделируется) часть военной жизни
В данном сказании описываются состязания нартов адыгов, в которой им приходилось не только быть
по борьбе, поднятию тяжестей, а также метанию защитниками крепостей, но и нападающими. Интестрел на дальность и в цель.
ресно, что в игре воспроизводятся две роли нападаВ девочке и девушке ценились стройность и ющего и защитника крепости. Причем, деятельгибкость стана, быстрота в движениях. Во многие ность защитника отнюдь не пассивная, а скорее, акподвижные игры девочки играли вместе с мальчи- тивная: он осуществляет действия по защите
ками. Так, игра "Чын" ("Волчок") способствует раз- крепости, двигаясь навстречу действиям нападаювитию у играющих детей ловкости, координиро- щего, не позволяя ему пройти в крепость.
ванности и скорости реакции. Также игра "Къан
Осмысление психолого-педагогических осокъангъэбыль" ("Прятки") направлена на развитие у бенностей национальных игр позволяет произвести
игроков гибкости, двигательной ловкости, подвиж- научную классификацию с учетом функциональности, внимательности, даже определенной хитро- ных особенностей, взяв за основу критерий степени
сти в определении того, где и как спрятаться, чтобы активности взрослого и детей в игровых процессах.
тебя не нашли.[1]
Так, выделяются игры, в которых инициатива и акСчиталось обязательным укреплять физиче- тивность участвующих детей значительно выше
ское здоровье детей. В народе говорили: "Если есть инициативы и активности взрослого (воспитателя,
здоровье, имеешь все", "Здоровье прежде всего".
педагога), который проводит игру. Можно также
Как правило, формирование у детей и юноше- выделить национальные детские игры, в которых
ства двигательных навыков было связано с их по- ведущая роль принадлежит именно взрослому (ролезностью относительно выполнения ими в буду- дителю или воспитателю). И, наконец, можно отщем важных трудовых и военных обязанностей. дельно описать игры, в которых отражены историПоэтому наиболее распространенными были игры, ческие традиции адыгского народа, тем самым
которые проводились на свежем воздухе в любое определяя в качестве ведущего фактора общество в
целом.
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FEATURE OF APPLICATIONS THAT TRACE THE PHYSICAL ACTIVITY OF STUDENTS AT THE
UNIVERSITY
Аннотация.
Современный педагог должен знать тенденции развития современных информационных технологий,
владеть ими и быть в состоянии грамотно и обоснованно применить их в образовательном процессе. Так
как 21 век – век развитых технологий, для отслеживания своего физического состояния, здоровья и ежедневной активности, достаточно установить мобильное фитнес-приложение. Из данной статьи вы
сможете познакомится с наиболее популярными фитнес-приложениями. Студентки нашего вуза Вероника Арсенкина и Ксения Харченко лично протестируют их и испытают все преимущества и недостатки
представленных нами приложений для занятия спортом во время обучения в ВУЗе.
Abstract.
A modern teacher is aware of the trends in the development of modern information technologies, to own them
and be able to competently and reasonably apply them in the educational process. Since the 21st century is a
developed technology for using your physical condition, health and daily activity, install the fitness mobile application. From this article, you can familiarize yourself with the most popular fitness apps. Students of our university
Veronika Arsenkina and Ksenia Kharchenko will personally test them and experience all the advantages and disadvantages of sports applications while studying at the university.
Ключевые слова: Спортивное приложение, тренировки, физическая культура, фитнес, спорт, здоровье, личный тренер, персональные рекомендации, отслеживание показателей, физическое образование.
Keywords: Sports app, workouts, physical culture, fitness, sports, health, personal trainer, personal recommendations, performance tracking, physical education
Введение.
В связи со сложившейся ситуацией в мире все
учебные заведения перешли на режим дистанционного обучения. В следствие чего появилась проблема преподавания физической культуры учебными заведениями. Использование мобильных

фитнес-приложений может помочь в провидении
занятий на дому.
Исследовательская группа факультета экономики протестировали приложения для занятий физической культурой и подготовили для вас обзор
одних из лучших приложений для тренировок, которые включают в себя всё необходимое, начиная
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от подробных пошаговых инструкций для дома и
Советы от лучших тренеров. В их подборках
заканчивая возможностью составить собственную тренировок вы найдете рекомендованные тренипрограмму для занятий в тренажерном зале.
ровки и советы экспертов, которые помогут сосредоточиться на ежедневных занятиях и достигать цеМетоды и организация исследования.
При написании были изучены различные ста- лей. Каждая подборка ориентирована на какуютьи, пособия и другие виды литературы по данным либо цель: развитие мышц пресса, повышение тотемам, был проведён натуральный эксперимент с нуса и другие. В библиотеке Nike Training Club есть
целью выявления реально действенного приложе- следующие тренировки:
ния.
-тренировки на определенные группы мышц:
пресс и корпус, руки и плечи, ягодицы и ноги;
Результаты исследования и их обсуждения.
Nike Training Club.
-бокс, йога, тренировки на развитие силы, выNike Training Club: ваш новый личный тренер. носливости и подвижности;
Создатели этой разработки предлагают 185 бес-тренировки длительностью от 15 до 45 минут;
платных тренировок (йога, силовые тренировки,
-тренировки для начального, среднего и протренировки на выносливость и подвижность) с ви- двинутого уровней;
део-инструкциями от мастер-тренеров Nike миро-тренировки низкой, средней и высокой интенвого класса. Любите организованность? У них есть сивности;
персонализированные программы тренировок, ко-тренировки без снаряжения, с базовым или с
торые адаптируются к вашим потребностям и рас- полным снаряжением;
писанию — это отличный способ достичь цели на
-тренировки на время и на количество повтолюбом уровне подготовки.
ров.
Тренировки в любое время и в любом месте. В
Считается любая активность. Вводите сведеNike Training Club можно выбирать короткие тре- ния о любой активности, включая игру в баскетбол,
нировки без снаряжения и получать результаты, велотренировки и занятия в студии, и отслеживай
даже если у тебя загруженный график.
свои показатели. И помните — все тренировки Nike
Персональные рекомендации по тренировкам. Training Club синхронизируются с приложением
Они ежедневно составляют список рекомендаций, Google Fit.
который основан на вашем выборе тренировок. Чем
Отслеживайте пробежки. Бегайте с приложечаще вы тренируетесь с Nike Training Club, тем бо- нием Nike Run Club, и все ваши пробежки будут авлее актуальными становятся рекомендации.
томатически сохраняться в истории активности.
Данное приложение может помочь преподаваДля выявления всех плюсов и минусов мотелем в составлении своих тренировок для студен- бильного приложения для тренировок Nike Training
тов, что актуально для периода дистанционного Club, студенткой Иркутского государственного
обучения во время пандемии, так как приложение университета путей сообщения Вероникой Олеговподдерживает функцию загрузки собственных тре- ной Арсенкиной было проведено исследование об
нировок.
удобстве использования приложения. На протяжеАдаптивные программы тренировок специ- нии 40 дней она пользовалась данным приложеально для вас. Начните персональную программу, нием каждый день и за этот промежуток времени ей
которая учитывает ваш прогресс, расписание и ак- удалось сделать такое заключение (см. рис.1):
тивность вне приложения.

Рис 1. Характеристика приложения Nike Training Club
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Достоинства
• привлекательный дизайн
• отсутствие встроенных покупок
• большое количество программ тренировок
• поддержка 3D Touch и Health Kit («Здоровье»)
• детальное аудио-сопровождение
• возможность загрузки только отдельных тренировок и удаления скачанного
контента
• наличие раздела с полезными статьями
• отсутствие рекламных материалов
• наличие программы тренировок с возможностью настройки
• средняя степень научности объяснения упражнений
• возможность загрузки собственных тренировок
Недостатки
• отсутствие справочника упражнений
• большой вес приложения
Подводя итог, можно сказать, что приложение
Nike Training Club очень удобное, простое и понятное в использовании и практически не имеет недостатков. Очень удобно для отслеживания физической активности учащихся.
Workout Trainer.
Добейтесь идеальной физической формы при
помощи тысячи бесплатных мультимедийных тренировок и тренировочных программ, которые позволят достичь ваших целей в области фитнеса.
"Workout Trainer" является лучшим приложением
на Android – скачайте его сейчас и вы получите персональные тренировки под профессиональным
надзором и мотивацию.
Ваш сертифицированный персональный тренер предоставит вам синхронные, пошаговые
аудио, фото и видео инструкции, воодушевит и
настроит вас на достижение результата.
Где бы вы ни занимались силовыми тренировками — дома или в спортзале, "Workout Trainer" будет вашим идеальным спутником. Также, в зависимости от ваших целей и предпочтений, вы можете
получить шестинедельный курс, сбросить вес,
улучшить ваши навыки бега, практиковать йогу и
многое другое.
"Workout Trainer” идеально подходит тем, кто
хочет быть в форме и не тратиться на дополнительное спортивное оборудование. Они специализируются на жиросжигании: только высокоинтенсивные тренировки, быстрое увеличение силовых показателей, заряжающие энергией практики йоги и
безжалостные фитнес-испытания!
Воспользуйтесь этим приложением, чтобы
быстро и просто сбросить лишний вес, нарастить
мышцы и поддерживать тело в тонусе. А сохранить
мотивацию вам помогут 20 миллионов активных
спортсменов — пользователей "Workout Trainer". А
еще оно подходит любителям тренировок "Табата",
высокоинтенсивных интервальных тренировок

(HIIT), интервальных тренировок, тренировок
"CrossFit WOD" и комплекса "7-минутная тренировка".
"Workout Trainer” действительно лучшее приложение, которое поможет достичь ваших целей и
сохранять мотивацию на протяжении всего времени:
1) Следуйте указаниям тренеровок с помощью аудиоинструкций и комментариев о ходе тренировок, пользуйтесь фото и видео инструкцией,
где каждое упражнение подробно объяснено
2) Пройдите бесплатную онлайн-оценку вашего физического уровня подготовки для улучшения личных результатов
3) Создавайте собственные программы тренировок с помощью мультимедийной библиотеки
упражнений
4) Сделайте отслеживание тренировок максимально удобным, добавив виджет программы на рабочий стол
5) Делитесь программами тренировок в социальных сетях Twitter и Facebook
6) Слушайте любимую музыку во время тренировки
7) Познакомьтесь с множеством своих единомышленников, пользующихся этим приложением
8) Пробуйте новые и рекомендованные программы тренировок от экспертов и других членов
нашего сообщества
Если вы сертифицированный тренер, то используйте программу "Workout Trainer” для создания вашего профиля. Создавайте и делитесь своими
тренировками с клиентами и почитателями. Вы можете либо использовать базу упражнений из данного приложения, либо свои собственные фотографии абсолютно бесплатно.
Преимущества подписки "Pro+" для приложения "Workout Trainer":
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1) Участие в соревнованиях "Тренировка не5) Отсутствие рекламы.
дели" только для профессионалов и в специальных
Студентка Иркутского государственного унитренировках;
верситета путей сообщения Ксения Ильинична
2) Доступ к 100+ тренировочных програм- Харченко провела исследование для выявления
мам;
плюсов и минусов приложения для тренировок
3) Видеоролики с упражнениями и коммента- "Workout Trainer”. После 40 дней использования
риями профессиональных тренеров в формате HD;
данного предприятия она сделала следующий вы4) Участие в форумах только для профессио- вод об удобстве использования приложения (см.
налов и общение с сертифицированными трене- рис.2):
рами;

Рис 2. Характеристика приложения Workout Trainer

Достоинства
• большое количество программ тренировок
• поддержка Health Kit («Здоровье»)
• детальное аудио-сопровождение
• загрузка отдельных тренировок
• создание своих тренировок и упражнений
• добавление упражнений в избранное
• виджет
Недостатки
•
•
•
•

отсутствие русификации
необходимость авторизации при первом запуске
недостаточная простота использования
неадаптированность для людей с ограниченными возможностями

Подводя итог, можно сказать, что это приложение будет удобно не для всех, так как большим
его недостатком является отсутствие русификации,
но несмотря на это, оно удобно в отслеживании своего здоровья и физического состояния. Но несмотря
на это его можно использовать учащимся для отслеживания своей физической активности.
Вывод.
Современные мобильные приложения для тренировок делают занятия спортом и отслеживание
состояния здоровья лёгким и удобным - это очень
помогает при исполнении самостоятельных занятий. Использование данных приложений преподавателями вузов помогло бы лучше оценить физическое состояние и активность студента во время дистанционного обучения. Жизнь современного
человека тесно связана с постоянным использованием мобильных телефонов, постоянные уведомления от приложений для тренировок мотивируют

начать заниматься спортом, а отслеживание показателей поможет понять своё состояние. Важно помнить, что заниматься спортом при этом, посещая занятия физической культуры в учебном заведении
также полезно, так как работники отрасли транспортной структуры должны быть здоровыми и подтянутыми.
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Анотація.
Стаття «Актуальні проблеми сучасного літературознавства, переоцінка аналізу громадської позиції і особливостей стилю С. Шумицького» присвячена узагальненню дискусійних проблем постіндустріального інформативного суспільства, неоднозначного ставлення науковців до мистецьких літературних
напрямів та їх складових, обґрунтованню проблем літературного дискурсу творчості С. Шумицького
(20.03.1937-3.01.1974), аналізу особливостей поетичного синкретичного стилю митця.
Аннотация.
Статья «Актуальне проблемы нынешнего литературоведения, переоценка анализа гражданской позиции и особенностей стиля С. Шумицкого» посвящена обобщению дискуссионных проблем постиндустриального информативного общества, неоднозначности отношения ученых к художественным литературным направлениям и их составляющих, обсуждению проблем литературного дискурса творчества
С. Шумицкого (20.03.1937-3.01.1974), анализа особенностей поэтического синкретического стиля художника.
Abstract.
The article "Actual problems of modern literary criticism, reassessment of the analysis of public position and
features of S. Shumytsky's style" is devoted to generalization of debatable problems of post-industrial information
society, ambiguous attitude of scientists to artistic literary directions and their components, substantiation of problems of literary discourse (20.03.1937- 3.01.1974), analysis of the features of the poetic syncretic style of the artist.
Ключові слова: Станіслав Шумицький, творчий літературний дискурс, літературні напрями та їх
складові, громадська позиція, переоцінка стилю.
Ключевые слова: Станислав Шумицкий, творческий литературный дискурс, литературные направления и их составляющие, общественная позиция, переоценка стиля.
Keywords: Stanislav Shumitsky, creative literary discourse, literary trends and their components, public
position, reassessment of style.
Вступ
Актуалізація уваги до проблем сучасного літературознавства, переоцінка аналізу громадської позиції та особливостей стилю шістдесятників зумовлена прагненням вивчити пошуки, зароджені в
1960-х рр. ХХ ст., філософськи розглянути нову
творчу якість літератури вказаного періоду, узагальнити дискурсивні проблеми постіндустріального
інформативного суспільства, неоднозначність ставлення науковців до мистецьких літературних напрямів та їх складових. Мета й актуальність завдань

цієї статті зумовлена концентрацією уваги на узагальненні аналізу синкретизму стилю представника
«другого ешелону» шістдесятників (за В. Дончиком) С. Шумицького, що і пояснює деякою мірою
членство митця у літературному напрямі модернізмі; реалізацію наукової ідеї лірики поета, спрямування основної уваги реципієнтів на пере прочитанні та аналізі текстів поетичних збірок «Ознаки
вірності», «Сорок ударів серця», «Герої приходять
у пісню» та творів, надрукованих поза змістом цих
збірок. Це дасть можливість уточнити і коректувати
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дослідницьке бачення персоналії автора, напри- прями, їх прояв та просторово-часові межі, з впевклад, у чому полягає в добу брежнєвізму (у Хар- неністю можна стверджувати: неоднорідність
кові) його активна європейська екзистенція; і хоча елементів різних напрямів окремого твору засвідС. Шумицький працював у таких виданнях як «Ле- чив синкретизм творчих індивідуальностей поетівнінська зміна», «Соціалістична Харківщина» штат- експериментарорів. Слушно підтримали думку із
ним редакційним працівником, аргументувати вище зазначеного питання Н. Ференц та О. Ніколеспробу проголосити митця виразним дисидентом нко. Так у трактуванні О. Ніколенко модернізм ви(його ім’я не згадується у капітальній антології значається як відкрита динамічна світова система,
2018 р. «Дисиденти»). Основний зміст інтерпрето- що ґрунтується розмаїттям різних стилів і викорисваного зосереджуємо на проблемах: актуальні аспе- товує різні художні традиції [20]. Н. Ференц визнакти сучасного літературознавства; критичний дис- чає наступні три напрями модернізму: декаданс як
курс джерелознавчої бази С. Шумицького; синкре- прояв песимізму у кризові моменти суспільства,
тизм стилю С. Шумицького.
власне модернізм (від кінця ХІХ ст. до 60-х рр. ХХ
ст.) та розуміє його як пошук найновіших естетичОсновна частина
Актуальні проблеми сучасного літературоз- них форм вираження, авангардизм розглядає як
специфічну течію власне українського модернізму.
навства: модернізм та його течії, постмодернізм
Модернізм досліджували багато як українсь- Постмодернізм розуміє як напрям літератури, спряких, так і зарубіжних науковців, а серед них: В. Агє- мований на пошуки найновіших естетичних форм
єва, Ю. Безхутрий, Г. Вервес, Г. Грабович, Т. Гун- вираження [27]. Дослідивши дискусійні проблеми
дорова, О Єремєнко, О. Жолковський, Д. Затонсь- сучасного літературознавства, узагальнюємо настукий, В. Іванишин, Ф. Ліотар, Дж. Міллер, Моклиця, пне судження: чинниками модернізму в українській
М. Наєнко, Д. Наливайко, О. Ніколенко, С. Павли- літературі визначаються: філософія серця, Західна
чко, В. Руднєв, Д. Чижевський.
філософія життя, естетичні критерії, національний
Щодо змістового і формального рівня модерні- чинник. Постмодернізм виник в останній третині
зму, то дослідники мають спільний погляд: модер- ХХ ст. і в ХХІ ст. та утвердився як літературний екнізм виник як заперечення обґрунтованої філосо- лектичний напрям, який поєднав різні філософські
фією позитивізму ілюзіоністсько-натуралістичної системи. Проте з впевненістю можна стверджупрактики художнього простору: «Модернізм усві- вати: неоднорідність елементів різних напрямів окдомлено виступив як течія, що протиставила себе ремого твору засвідчив синкретизм творчих індивіпанівному реалізмові» (Д. Чижевський), [32, 470].
дуальностей поетів-експериментарорів.
Питання про взаємодію модернізму із іншими
Критичний дискурс джерелознавчої бази
напрямами, течіями складне і суперечливе. Поліфо- творчості C. Шумицького.
нічний характер носять як визначення літературозДослідники першої збірки «Ознаки вірності»
навчих понять модернізм, авангардизм, постмодер- (1963) [35] С. Шумицького, у рецензіях «Вірність
нізм, так і їх часово-просторові межі. Так, напри- правді життя» (Г. Ґенфандбейн) [10], «Гнів і ніжклад, якщо М. Моклиця розглядає модернізм як ність» (О. Черевченко) [28], «Ознаки вірності» (О.
філософську, психологічну та поетикальну струк- Дністровий) [12], «Є слова у поета» (О. Гольдес) [5,
туру, то постмодернізм вона розуміє як епілог мо- 86-87] намагалися віднайти в ній сприйняття автора
дернізму, як необхідну фазу вивільнення українсь- на майбутні творчі успіхи.
кої культури від внутрішніх ідеологічних та естетиГ. Ґельфандбейн, аналізуючи зміст збірки підчних стереотипів [18], Г. Вервес зараховує креслює найбільш цінну рису інтимної лірики помодернізм до світового мистецького процесу [3]. Т. ета: він малює психологічний образ людини, розпоГундорова розглядає модернізм як пошук нових відає про її долю, вдається до ознаки неоромантиформ вираження [7]. Пік модернізму дослідниця за- зму, привертає увагу до чуттєвої сфери людини і
значає між двома світовими війнами. У тридцяті зазначає «кращі з таких його віршів перетворюроки паралельно розвивалися реалізм і модернізм. ються на маленькі романи», і якщо в поезії «ЧерЯкщо 1960-ті рр. модернізм набрав ознак трансна- воні маки» іще відчутні «інтонації і ритми лірики В.
ціонального характеру (відбувається повільне зна- Сосюри», то уже у віршах «Якби», «Фантастична
йомство із здобутками модернізму української та балада» «звучить власне, своє», відзначив лаконізм
світової доби), то в 1980 рр. відчутні хвильові про- та поліфонію думок поезії «Лист» (тобто, уже у раняви як модернізму, так і авангардизму, зароджу- ніх віршах першої збірки рецензент слушно поміється неомодернізм (він же неоавангардизм, пост- тив, крім наслідування наставника віршування В.
модернізм). Авторка наголошує: формула «євро- Сосюри, у віршах С. Шумицького відчутна власна
пейський модернізм» змінилася на формулу манера творчого стилю - В. К.). Критик, аналізуючи
«європейські модернізми [8]. Постмодерні дослі- формотворчі ознаки віршів, слушно відзначив те,
дження постчорнобильської доби (1986) Т. Гундо- що в них «немає приблизного римування, яке збідрова розглядає як дискурсію про загальні тенденції нює звучання віршів багатьох початківців», але заяк мистецтва, так і художнього напряму на межі уважує, що у поезіях «Феєрія», «Першоцвіти» «гоХХ-ХХІ ст. [9]. Як синкретичне переплетення усіх нитва за красивістю обумовлює появу того, що інстилів та можливостей - визначає модернізм німе- акше як мішурою і назвати не можна», (критик не
цький філософ А. Гелен [15, 135]. Незважаючи на помічає імпресіоністичну ознаку зазначених поеполігамність суджень науковців про літератуні на- зій, прагнення відтворити найтонші відтінки настрою поета, зародження нової естетичної якості у
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його збірці, зате в міру своєї ангажованості повчає «Нелегка розвідка» [1], О. Черевченко «Справжнє й
автора – В. К.) називає «фальшиві коштовності – ал- підроблене» [30]. Нова збірка поета викликала немази і рубіни, ніщо інше як звичайнісіньке міщанс- мало «суперечливих думок». Сучасників дослітво, несмак, повністю протипоказані поезії» і вира- дження поетичної творчості турбувала проблема
жає віру в те, що автор збірки «збереже вірність су- нового «у вдачі» поета [30]. Вони прагнули всебіворій і прекрасній правді життя» [10], тобто чно поцінувати нову збірку автора.
залишиться вірним принципам реалізму (В. К.).
Аналізуючи збірку С. Шумицького «Сорок
У рецензії «Гнів і ніжність» О. Черевченко від- ударів серця», В. Боровий спостерігає творення авзначив: саме робота журналіста в газеті, постійне тором провідних мотивів збірки, зазначає безкомпспілкування з людьми, допомогли С. Шумицькому ромісність і схвальність поетичної розповіді про вівідшукати в житті «те велике, головне, що складає рність рідній землі, її високим ідеалам. Рецензент
щастя людини» та зазначає «неабиякий поетичний зазначає, що саме вільний розмір балади «Сорок
талант автора». Аналізуючи збірку, критик зазна- ударів серця» (однойменної назви збірки), тривожчає: «книга цікава», виявляє «однин з боків поетич- ний ритм добре слугують авторові, відзначає виваного методу» митця і визначає його прагненням женість кожного слова балади та наголошує: «баг«надати людських рис образу», пояснює особли- ряний фронтовий пломінь, яким осяяло баладу, павість образу біографа «коханого краю» як «збірний лахкотить заспівом до всієї книжки». Вважає,
образ нашого народу» [28]. Слушно поділяє вірші журналістська праця С. Шумицького, його зустрічі
збірки на дві групи за їх смисловим характером на з цікавими людьми зумовили «появу в його доробку
ліричні та філософічні (В.К.).
сильних правдою і вірою в добро поезій». Критик
О. Дністровий у рецензії «Ознаки вірності» слушно зазначає, що балади Шумицького «Остання
(березень 1964) зазначає: саме 1962 року в газеті облога», «Поштова скринька», «Балада про
«Молодь України» були надруковані балади С. Шу- п’ятого», у порівнянні із його сучасниками «виграмицького «Сорок ударів серця», «Фантастична ба- ють», замість енциклопедичної «премудрості» авлада» «ліричні, прості, сповнені щирості, вони від- тор балади «Сорок ударів серця» вдається до «биття
разу привернули увагу до себе». Реципієнта вража- молодого запального серця». Автор рецензії зосереють останні рядки балади «Сорок ударів серця». джує увагу на своєрідності поезій «Немов метал киКритик розмірковує: «Людина знає, вона житиме пучий бесемеру, «Розплата», проте вірш «Велике й
іще сорок секунд, ще сорок ударів серця відчує у дріб’язкове» критик (несправедливо В. К.) називає
своїх молодих грудях, а далі – небуття. Сорок пер- «банальним», вважає, що тільки у житті можна поший удар обірве гестапівська куля». У цього моло- єднати велике і дріб’язкове, чого неможливо допудого сміливця є десь свій дім, батьки, кохана, мрії стити в поезії; «рядиться в трагічну тогу, коли змана майбутнє, але він змушений мовчати: «Інколи льовує страждання собачати, (вірш «Собака»)»
можна просто мовчати - і це також героїзм!». Боєць (елементи психологічного експресіонізму художприслухається до кожного удару серця, а їх по- нього опису автора акцентують увагу на мірилі зла
винно бути сорок. Самітній ліричний герой очікує і гуманності людини В. К.) , радить поету не забусорокового удару серця і в цей час націлює очі на вати, що поезія – «вічна і нелегка розвідка» [1], реворога, і ненависть «хлюпає» [12] із них. Критик цензент сподівається на майбутні здобутки поезії
помітив відмову поета від декларативності, його митця, створені напруженою працею.
напружені роздуми спрямовані на еволюцію людОднією з кращих поезій збірки «Сорок ударів
ських поглядів, на знаходження головного у людсь- серця» О. Черевченко називає вірш «Велике й
кому житті. Відзначив і те, що поетові до болю до- дріб’язкове», саме вона визначає нову рису поета.
рогі «першоцвіти». Святе почуття особливо помі- Якщо визначальними рисами першої збірки С. Шутне у мініатюрах «Феєрія», «Не стало слів».
мицького були: тонкий ліризм, легкий чистий сум,
О. Гольдес, у рубриці журналу «Прапор» «Ро- безпосереднє враження радості, захоплення [30]),
здуми над прочитаним», рецензії «Є слова у поета», перша збірка поета «позначена» … «дитячою безрозмірковує над двома типами поетів: тих, які «вра- хмарністю», яка з елементами розпачу іще залишижають технікою віршування», а «за словесною ек- лася і в деяких віршах наступної збірки, то вірш
вілібристикою зяє порожнеча думки» та про тих, «Велике й дріб’язкове» другої збірки поета «Сорок
які «не відразу вражають», але у текстовій тканині ударів серця» визначає і додає нову рису творчості
змісту яких завжди можна відшукати «глибину ду- митця «прагнення до філософічності, стислості, ясмки і почуття», С. Шумицький належить саме до ності». Виключно особисті переживання, розлука з
цієї категорії поетів. І хоча «поряд з гарними вір- коханою, спонукають автора замислитися над людшами» у поета «є й слабенькі», проте його перша ськими стражданнями і причинами цих страждань,
книжка «Ознаки вірності» заслуговує «на увагу». як і «Балада про п’ятого», яка ненав’язливо спонуПоет приваблює ліризмом, мотивом скромності без кає замислитися над джерелами мужності душі лю«приниженості», палким бажанням «бути в героїч- дини, так і поезія «Кінь», у якій осмислюється скланому літописі наших днів», особливим світовідчут- дна діалектика почуття вольності, як і етюд «Салатям, умінням «чути подих часу» [5, 86-87]. Відзна- мандра», в якому осмислюється почуття зради (В.
чив відчуття у словах поета власного голосу – скро- К.) та інші поезії «ударного загону», вони поєднумного, ліричного, мужнього.
ють збірку композиційно, переплітаються з поезіНа другу збірку С. Шумицького «Сорок ударів ями, в яких автору бракувало або майстерності, або
серця» (1966) [36] написали рецензії В. Боровий
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натхнення. Мотив праці залишається для поета «аб- прагнув наповнити складним ритмічним малюнком
страктно-плакатним символом», як і біда «Балади верлібру (вільного вірша), рядки якого мали різну
про сонце і бурі», яка постає в абстрактному образі довжину, різну кількість довільно розташованих
бурі. У збірці злилося «велике й дріб’язкове» і тому наголосів. Його віршовані нариси були особливажко визначити точну межу «вдалого і невда- вими, мали ліричні обрамлення класичної побудови
лого», проте автору поезій «певною мірою іще бра- вірша (В. К.), проте турбується, що лірика втратила
кує справжнього, глибокого пафосу», іноді він «філософічність» [24, 92] та застерігає поета від по«збивається на риторику й дидактику, то в жанрі верховості, ілюстративності, які ніколи не надавали
елегії поет значно сильніший». Критик помічає на- поезії естетичної якості та підтримує прагнення С.
строєвий зв’язок елегій «Листя» С. Шумицького та Шумицького повертати людям натхнення, яким
«Айстри» О. Олеся «поетів двох різних поколінь» вони наснажують поетичні твори.
[30], символ смерті поєднує образи квітів і листя,
Сучасні поціновувачі творчої індивідуальності
проте у першій проголошує оптимізм: «для цього та писемного спадку С. Шумицького П. Губський
варто зеленіти – жить!» Поміж неоднорідне скуп- [6], О. Олійник [21], В. Омельченко [22], О. Черевчення найрізноманітніших форм чуттєвої реакції на ченко [29; 31; 39], І. Лисенко [17] відзначили твордійсність у поезіях С. Шумицького привертає увагу чість С.Шумицького як талановитого лідера україчитача смуток чи меланхолійна задума – ознака номовних шістдесятників Слобожанщини, смілиелегійності в ліричному жанрі [В. К.]. Рецензент вого і правдивого захисника правди, життєлюба,
звертає увагу на перероблену і поглиблену баладу таланта, який не зміг у часи «брежнєвщини» повні«Сорок ударів серця» і лаконічно окреслює її мо- стю реалізуватися.
тиви: «Це балада про вірність і зраду, про мужність
Таким чином, вивчивши спостереження критиі малодушність». Критик зазначає перевагу вдалого чних оцінювачів автора, робимо узагальнюючий
у збірці та визначає дві її особливості «велике і висновок підрозділу: Сучасників С. Шумицького
дріб’язкове, справжнє й підроблене» [30] та споді- зацікавила його творчість, про це свідчить неодновається на те, що праця і пошуки, вимогливість до значне їх ставлення до його творчих здобутків як
себе стануть запорукою успіхів поета.
рецензентів шістдесятих років минулого століття,
Оцінці третьої збірки С.Шумицького «Герої так і критиків сучасності. Аналіз критиками-реценприходять (1971) [33] у пісню» присвятили рецензії зентами поетичної спадщини митця дає можливість
С. Васильчук «На терезах почуттів» [2] та Ю. Ста- умовно визначити безкомпромісних критиків і тих,
дниченко «Дарувати людям натхнення» [24, 90-92]. які виходили за межі насаджуваного канону, застоДослідивши опоетизовані розповіді-присвяти совуючи загальнолюдські цінності естетичних кри(В. Дрокіну, А. Кальченку та іншим) багатообіцяю- теріїв оцінки твору, творчості за життя С. Шумицьчого розділу «І мертвим, і живим …» «про трудові кого. Перші (В. Боровий, Г. Ґельфандбейн, С. Васибудні земляків»: віршований нарис «Світло», ба- льчук, О. Гольдес) глибоко критично поціновували
ладу «Вірна магістраль, «Пісню про Олександра Зу- творчий доробок С. Шумицького, а другі (М. Воробарєва», «Монолог трударів», С. Васильчук, як і Ю. бйов, О. Дністровий, Ю. Стадниченко, О. ЧеревчеСтадниченко, зазначили сухість і спрощеність нко), як і сучасні поціновувачі культурного доромови, наявність недостатньо осмислених фактів, а бку поета, відшукали у творчості митця нову якість.
звідси шаблонне змалювання образів, позбавлених
Отже, аналіз критиками-рецензентами поетичіндивідуальності, нерозкритий внутрішній світ ге- ної спадщини митця дає можливість умовно визнароїв. «За авторським описом нам так і не вдалося чити безкомпромісних критиків і тих, які виходили
розпізнати самого героя. Він ледь-ледь видніє, мов за межі насаджуваного канону, застосовуючи загау тумані, відгороджений від читача здебільшого не- льнолюдські цінності естетичних критеріїв оцінки
виразними ремарками» [2], вдається до абстракт- твору, творчості за життя С. Шумицького. Перші
них образів (В. К.). C. Васильчук зважає на те, що (В. Боровий, Г. Ґельфандбейн, С. Васильчук, О. Го«іще обмаль високохудожніх творів про щоденний льдес) глибоко критично поціновували творчий доподвиг трударів ланів та заводів», але не згоджу- робок С. Шумицького, а другі (М. Воробйов, О.
ється на спрощування проблеми методом ство- Дністровий, Ю. Стадниченко, О. Черевченко), як і
рення невиразної заримованої, «біографії людей» і сучасні поціновувачі культурного доробку поета,
нагадує, що є поетичні твори, у яких «про людину відшукали у творчості митця нову якість.
праці сказано вагомо й на належному естетичному
Синкретизм стилю С. Шумицького
рівні» [2] та відсилає до імен В.Симоненка, Б.ОлійОсновну увагу зосереджено на аналізі синкреника, Л.Талалая, В. Забаштанського. Автор вдава- тизму стилю митця. Синкретизм напрямів і поясвся до відтворення абстрактних образів трудівників нює якоюсь мірою членство С. Шумицького у літеу віршованих нарисах, саме так пояснив Ю. Стад- ратурному напрямі модернізму. Можливість принаниченко надмірність пафосу та суху прозаїчність, лежності одного твору одночасно до двох та більше
втрату філософічності та набуття «нових барв» лі- різних літературних напрямів обумовлена самою
ричності: проникливості, прозорості [24], С. Васи- природою літературно-художньої творчості. Слільчук оцінив такі якості як «брак поетичності» [2]. дом за О. Єременко, основними напрямами вважаЛірик за своєю поетичною природою С. Шумиць- ємо романтизм, класичний, психологічний реалізм,
кий сміливо експериментував, оповідний худож- модернізм тощо. Твори багатьох українських поньо-публіцистичний жанр нарису із життєвими фа- етів можуть бути водночас проінтерпретовані і як
ктами, подіями про нелегку працю своїх сучасників
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романтичні, і як реалістичні тощо. Простеження ді- її наповнення відповідає впорядкованому стану.
ахронічного та синхронічного розвитку синкрети- Саме тому поняття культура розуміємо як відкриту
зму дало змогу визначити: синкретизм виявляється синкретичну систему, як домінуючий синтез проу різних аспектах мистецтва і глибше – культури як гресивних почуттів і думок усього людства. Так С.
цілісність складного явища, неділимість його на Павличко, інтерпретуючи дискурс модернізму в укпрості компоненти. Синкретизм у літературі – це раїнській літературі, розглядає авангардизм як рух,
злиття різних видів літературної творчості та їхніх що присвоїв собі певні атрибути модернізму, який
елементів. Доводиться.
вона пояснює як різні філософські експериментаВагомий вклад у розвиток теоретичних засад льні явища, які в повному обсязі не відбулися, а
синкретизму зробили О. Веселовський , О. Поте- лише проявилися у творчості одного автор. Т. Гунбня, О. Рисак, Л. Кавун, О. Єременко та інші учені. дорова дає енциклопедичне уявлення часових проТак Л. Кавун слушно відзначила найважливіша сторів модернізму як європейського процесу і позособливість синкретизму як цілісна єдність, органі- начає його межі з кінця ХІХ до другої половини ХХ
чне співіснування явищ формального, функціона- ст. та слушно трактує модернізм як пошук нових
льного, семантичного рівнів, кожен із яких співвід- форм вираження й тісно пов’язаний з ним авангарносний із виокремленням різнорідних компонентів дизм (футуризм, конструктивізм, дадаїзм, супремахудожнього твору [16]. О. Єременко дослідила мо- тизм, сюрреалізм та інші -ізми як набутки світової
дифікацію синкретизму в літературі. Дослідницею спільноти) як найрадикальніша форма модернізму,
підкреслено: йдеться про неостаточне злиття різно- пов’язана з експериментами, що водночас виконує
рідних елементів тексту, яке при цьому зберігають функції його самореалізації. І. Негрішоран (дослідсвої якості і пропонується класифікація синкрети- ник із Сербії) пропонує розрізняти дві глобальні позму художнього образу із чотирьох рівнів прояву зиції постМОДЕРНІЗМ (у ньому домінує модернісинкретизму в літературі, виділяються такі його стська спадщина) і ПОСТмодернізм, який спрямотипи: синкретизм напрямів, жанровий, композицій- ваний на переоцінку літературних цінностей,
ний, стильовий синкретизм [14, 9]. Кладучи в ос- скерований на переструктурування тексту, що й нанову підрозділу теоретичні постулати Л. Кавун ближає його до пошуків авангардистів . Спираю[16], а особливо О. Єременко [13; 14], пропонуємо чись на спостереження передової наукової думки
такі напрямки аналізу синкретизму у поетичному сучасності, можемо ствердити: модернізм, як ліва
творі: синкретизм світоглядних засад як не розчле- форма течі авангардизму, у середині ХХ ст. став занованість чуттєвого споглядання і логічної діяльно- переченням як натуралізму, так і соціалістичного
сті мислення; синкретизм напрямів; жанрові моди- реалізму, характеризувався формотворчістю, ексфікації; синкретизм створення тропів та образів; лі- периментаторством, руйнуванням традиційних
тературно-мистецький синкретизм. Дослідження конструкторських елементів твору, був виразно виособливостей синкретизму напрямів (стилів, мето- ражений елементами футуризму, екзистенціалізму,
дів) дало змогу узагальнити: зближення різних на- експресіонізму, сюрреалізму, дадаїзму, театру абпрямів (стилів, методів) і їх взаємна інтеграція з ча- сурду. С. Шумицький належав до плеяди периферії
сом призводить до їх переходу одного в інший. молодих укорінених українських письменників
Таке перевтілення, взаємозаміна стає помітною си- другого ешелону шістдесятників харківського регінкретичною рисою творчості С. Шумицького. ону Слобожанщини, які перетерпіли жахи війни,
Увагу сконцентровуємо на ознаках синкретизму розруху, голод, виховання в інтернаті, національне
окремих віршів митця, виділяємо наступні стильові відчуження та відчули жагучу потребу духовного
синкретичні моделі: 1) «імпресіонізм, соцреалізм та відродження, вираженням настроїв, ідей, почуттів
постмодернізм» («Зупинки не буде»), 2) «соцреа- яких стала поезія. Фаза розквіту творчості С. Шулізм, імажинізм, постмодернізм та неоромантизм» мицького припадає на 1961-1966 роки, він жив у
(«Вітер і паруси»), 3) «імпресіонізм та експресіо- добу підтримки миротворчих поборників Західної
нізм» («Я іду у весну», «Сорок ударів серця», культури, проте, як і представники його покоління,
«Звуки», «Остання облога»), 4) «імпресіонізм, екс- наївно вірив у міфічне світле майбуття. Шумицьпресіонізм та футуризм» («Люботин»), 5). «імпресі- кий працював журналістом, був лідером і предстаонізм, постмодернізм та дадаїзм» («Продавець яли- вником інформативної культури, добре засвоїв ціннок»), 6) «романтизм, експресіонізм, імажинізм та ності минулих поколінь та своїх сучасників, тому
футуризм» («Балада про п’ятого», балада «Вірна уміло орієнтувався в індивідуальних людських помагістраль», «Балада про сонце і бурі», «Фантасти- токах, проте, якщо представники столичного кульчна балада», «Балада про чекання», «Саламандра»). турного ядра синтезували сукупність усіх домінанУзагальнюємо: Аналіз творчості С. Шумицького тних рис культури (регулятивні норми права, забездозволяє виокремити особливості моделей синкре- печення функції табу, звичок, стійкість і
тизму стилю в українській поезії шістдесятників.
стабільність структури), то рівень периферії у часи
На відміну від ХІХ ст., коли англійські еволю- брежнєвщини, коли почалася ера наклепів, доносів,
ціоністи Е. Тайлор та Дж. Фрейзер говорили про лі- закритих судів, замаскованих під кримінал злочинійний розвиток людства, сьогодні прийнято спіра- нів, забезпечував лише ті якісні риси культури, які
левидний синусоїдний розвиток культури, сучасна дозволяли пристосовуватися до змін навколиштеорія розвитку якої, заснована культурологом нього середовища, подолавши протистояння табельгійсько-російського походження І. Пригожи- кому рівню новими ціннісними установками, молоним, розвиває систему від хаосу до порядку, якщо дий талант був знищений офіційною системою, не
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встигнувши повністю реалізувати свій творчий по- всього людства. Поема «Іменем революції» відобратенціал. Однак, неординарні творчі підходи лірика- жає епічні події на Кубі, так званій Карибській кризі,
імпровізатора репрезентували порушення цілого коли з червня по вересень 1962 року урядом СРСР
спектру правдивих гуманістичних ціннісних, як ін- були розміщені ядерні боєголовки та балістичні радивідуальних, так і вселюдських проблем, неодно- кети на кубинській території (колоніальній базі
значність зображення тогочасної дійсності, в центрі США). 25 жовтня фотографії з ракетними установякої домінувало відображення внутрішніх супереч- ками були продемонстровані на засіданні Ради Безностей духовного світу людини, думок, пережи- пеки ООН, у виконавчому комітеті прийняли рівань, її буттєвої екзистенції, у тому числі і європей- шення розпочати бомбардування островів Куби, такі
ської. Аналіз дослідження сконцентрований на по- дії мали привести до ядерної війни між СРСР і США.
етичних текстах збірок, «Ознаки вірності», «Сорок Ця подія стала найвищою точкою «холодної» війни,
ударів серця», «Герої приходять у пісню» та поезії, яка досягла свідомості світової, насамперед західної
надрукованої поза змістом цих збірок дає право громадськості. Президент США Дж. Кеннеді запротвердити: він турбувався як за долю українського понував керівнику СРСР М. Хрущову демонтувати
народу, так і усієї планети, готовий був надати аль- установлені ракети в обмін на гарантії США не натруїстську допомогу усім, хто її потребував. Як і Р. падати на Кубу, не втручатися в політику соціалістиТретьяков, Ю. Стадниченко, С. Шумицький проти- чної орієнтації кубинського лідера Фіделя Кастро,
стояв ідеологічному ядру імперських цінностей вивести американські ракети з Турції. Протягом 14
(поезії «Помста», «Золото», поема «Іменем револю- по 28 жовтня 1962 року силами радянських військ
ції»), у своїх віршах, таких як «Вірність», «Балада вивезена ядерна зброя з Куби. 20 листопада 1962
про сонце і бурі» стимулювали національні україн- року була знята блокада Куби. Звертаючись до кубиські почуття, боротьбу за громадські права людини нського народу, С. Шумицький у поемі «Іменем ре(«Кінь», «Цвіт папороті»). Визначаючи синкретизм волюції», друга назва «Кубинському народові» насвітоглядних засад у поезіях С. Шумицького за- писаної 28 жовтня 1962, проголошує: «Кубо, далека
значаємо наведені вище рівні та типи його прояву . земле, / Ти часточка нашої долі, / Серце моє недреУ такому аспекті досліджуємо синкретизм поезії С. мне / На варті твоєї волі. / Кубо, незламна Кубо».
Шумицького, у творчості якого проявилися ознаки Елементом оживлення інтересів загальносвітового
нового індивідуального бачення світу, власного значення (зверненням до Куби як до держави багатостилю. На прикладі аналізу цитат окремих творів С. страждального колоніального народу) ліро-епічна
Шумицького визначено наступні світоглядні синк- поема співзвучна з «Кубинським етюдом» І. Драча.
ретичні моделі: 1) за історичним типом визначено, Вірш «Помста» приваблюює якісно-зримою ідеєю
як «міфологічний та філософський світогляди» (у боротьби проти деспотизму взагалі, на всій планеті,
таких поезіях як «Сорочка», «Пісня серця мого»), порушує воєнні дії у В’єтнамі (1965-1968 рр., війни
«релігійний та філософський» («Віра, Надія, Лю- 1959-1975 рр. ). Сьогодні поезія «Помста», в якій авбов»), «міфологічний, релігійний та філософський тор виражає віру в те, що В’єтнам здобуде перемогу,
світогляди» («Фантастична балада»); 2) світоглядні подолає нападників-агресорів у справедливій борні,
історичні моделі за ступенем історичного розвитку, усвідомлюється як оновлена цілісна орієнтація людвизначено моделі «давній світогляд та сучасний» ства, як символ пробудження усього живого на пла(«Колиска», «Кінь»), «середньовічний та сучасний неті, як виступ проти абсурду тимчасового життя.
світогляди» («Караван»); 3) світоглядні синкрети- Емоційну експресію С. Шумицький поглиблює гіпечні моделі за критерієм загальності: визначені мо- рболічно: «Кайдани загриміли, як громи...». Саме
делі «індивідуальний та загальний світогляди» вдало підібрані гіперболічні елементи посилюють
(«Найстрашніше», «Двоє»), «індивідуальний, гру- почуття відрази до абсурду, що несе саме лише руйповий та загальнолюдський» («Поет»), «індивідуа- нування. Отже, поема «Кубинському народові» та
льний та груповий світогляд» (пісня «Герої прихо- вірш «Помста» засвідчують активну європейську
дять у пісню»). Панівною тенденцією західноєвро- миролюбну позицію С. Шумицького у часи правпейських країн була орієнтація на версифікаційні ління М. Хрущова та Л. Бреежнєва.
прийоми верлібру, цією тенденцією переймалися і
Синхронний зріз відсилань до авторських текпредставники Нью-Йоркської групи, верлібр став стів поета дозволяє розмірковувати про безпосереодним із вдалих версифікаційних прийомів і твор- днє контактне середовище із поетами-сучасниками
чості С. Шумицького. Він підтримував світову про- та апелювати до їхніх поезій. Близьким оточенням
гресивну тенденцію щодо оновлення форм і засобів Станіслава Шумицького були: Олександр Брагінсьлітератури, був солідарним із представниками кий, Роберт Третьяков, Олекса Марченко, ОлекНью-Йоркської групи щодо усвідомленого пошуку сандр Юрченко, Василь Бондар, Ю. Стадниченко,
експериментаторського оновлення поезії. У 1965- Юрій Симонов, Іван Лисенко, Микола Сом. Опіку1973 роках радянський молодіжний андеґраунд під- вався Станіславом Шумицьким поет старшого потримав протести американської молоді проти війни коління Ігор Муратов. Неординарні особистості поу В’єтнамі, саме в цьому проявлялася його активна етів поєднувала гуманістична тональність, віра у
європейська екзистенція та позиція. Його поезія світле майбуття, високоморальні ідеали, уміння по«Помста» була присвячена проти війни США у мічати в житті прекрасне. Про наявність інакомисВ’єтнамі, у поемі іменем революції він щиро турбу- лення в поезіях та вчинках С. Шумицького свідчать
вався про долю кубинського народу, як і за долю наступні аргумени (більшість із них зафіксовані у
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статті «Глибинність» архівних фактів та синтез ос- книжку із 43 віршами «Осінь відкриває обрії». Не
новних ідей творчої особистості, див.: «Colloquium- стало людини. Не була надрукована і збірка віршів.
journal» № 24 (48), 2019 С.50-54): 1) зі стенограми
Елементи драми у поезії. В багатьох віршах
вечора обговорення творчості молодих поетів під поетом вводиться пряма мова, проте не в усіх них
головуванням П. Тичини в українському республі- прослідковуються елементи драми. У С. Шумицьканському «Будинку літератора» міста Києва 21 ве- кого є рольова лірика, у якій автор грає роль то одресня 1962 р. довідуємося: Ю. Бурляй звернув увагу нієї, то другої особи. Таким віршем, зокрема, є «Ліна твори тих поетів, яких мало обговорювала кри- сова легенда»: «З губ злетів протяжний крик, / Та
тика – Б. Олійника, С. Шумицького, схвалив по- гукнув йому чагар дикий: / «Ой, лісниче, лісниче, /
шуки ними «і власного голосу, і шукання чогось Мавка хутко утече, / Не привабиш ти її криком». /
оригінального», відчуття «духовного світу» лю- Він до клена прихиливсь, / За рушницю ухопивсь, / Та
дини, відзначив поезію «Б’ють у криці ковалі» Б. гукнула з гущини зозуля: / «Ой, лісниче, лісниче, /
Олійника та афористичність, баладу «Сорок ударів Мавка хутко утече, / Не зупинить то її / Куля».
серця» С. Шумицького. М. Сом назвав Б. Олійника Крім того, у вірші «Монолог трударів» уже сама наі С. Шумицького «шістдесятники», С. Тельнюк на- зва орієнтує на драматизацію. В той же час, за змізвав Б. Олійника і С. Шумицького «графоманами, стом цей твір тяжіє до маніфесту, що надає йому
«поетичним айсбергом» поетів Євтушенка, Возне- певної стилістики дадаїзму, створює колажну худосенського, Рождественського та Шумицького за жню віршовану форму, вдаючись до позахудожніх
його «епіграми», намагання митцями «зобразити засобів. В ньому проголошуються певні принципи
епоху» (див. матеріали ЦДАМЛМ України. Ф. 464 світогляду поета: «тотемні» (природні, важкі) знаки
(П. Г. Тичини) [40]: Стенограма вечора-обгово- роботи лишають «мозолі» не тільки на руках, «на
рення молодих поетів. Оп.1. Спр. 11497. Арк. 1-77); серці», а і людських душах. І якщо тотеми (тварини,
2) [41]. Уже 14.12. 1962 р. С. Шумицький опубліку- рослини в Індії та деяких інших країнах) обожнював у «Ленінській зміні» так звані «дружні шаржі» вали, їм приклонялися, то люди праці союзних
(із елементами сатири та пародіювання, карикатур- країн залишаться безіменними в пам’яті історії.
ними малюнками до них заради різкого висмію7. Елементи епістолярного жанру у поезії.
вання негативних спотворених рис людського хара- Якщо жанр листа розуміти як синонім епістолярктеру). 3). У книжці поезій С. Шумицького «Сорок ного жанру, то листування можна читати різними
ударів серця» (1966), увагу представників харківсь- способами. Тому особливо цікаво прослідити, яким
кого обкому привернула поезія про долю трударя чином елементи листування містяться у поетичних
«Кінь», уже тоді поет був суворо попереджений (П. текстах. С. Шумицький по-різному вводить елемеГубський). 4). Він дружив із національним поетом нти листування у свої вірші. Він, наприклад, неВасилем Бондарем, за яким стежила міліція й каде- прямо передає зміст листа, використовуючи елемебісти, який, як і Олександр Брагінський загинув не нти природної мови: «Пише ненька, що погода
своєю смертю. 5). С. Шумицький попередив керів- хмура, / Ллють дощі – хоч з хати не ходи. / І, між
ника студії Харківського університету Івана Лисе- іншим, що сусідка Шура / Вийшла заміж, як цвіли
нка про наміри кадебістів відвідати студію. Ім’я ке- сади» («Лист») . В іншому випадку на те, що писав
рівника студії тоді було занесене до обкомівських адресант, передається лише натяком: «Близька й дасписків, який встиг тоді сховати списки поезії Є. лека, ти мене прости: / Сьогодні прочитав твої лиМаланюка, Б. Антонича. ). 6) після надрукування у сти…» («Твоїх листів я майже не читав…») [35,
пресі багатопроблемної медитації «Цвіт папороті» 32]. В цьому вірші відображено, що лист втілює в
8 червня 1966 року, у якій найважливішими пробле- собі якусь конвенційну ритуальну комунікативну
мами виявилися: людина і природа, реалізація тво- подію. Лист відноситься до діалогового регістру
рчого «Я» у поезії, - автор мовою Езопа прагнув за- мовлення і є «зарядженою» на відповідь дією. Лисперечити соцреалізм, поезії С.Шумицького все рі- там їх автори часто довіряють найпотаємніші дудше стали з’являтися у пресі. 7) 28.08.1966 р. у мки і почуття, вважаючи, у свою чергу, що і в лис«Соціалістичній Харківщині» були надруковані ма- тах інших людей теж можна іноді прочитати те, що
ленькі прозові гуморески про смішні пригоди із ті думають насправді. У вірші «Зорі у вікнах» наявжиття в добродушному, жартівливому тоні. 8). У ність самого листа згадується непрямо: «Бо мені,
1972 р. Шумицький (тоді працював у заснованій хлоп’яті-листоноші,/ По сьогодні віроньки не
ним та О. Черевченком газеті «Вечірній Харків») йме,
/ Що у місті Золотоноші / Чоловік у сніжопублікував спогади про Володимира Сосюру ний впав замет./Лиш вві сні його зустріне скоро,/
«Шуба» та «Зустрічі з Майклом Йогансеном» тоді Він пригорне вірную свою …». Але з цих слів зрозуше не реабілітованого автора антифашистських ві- міло, що жінка одержала похоронний лист про заршів Олексанрда Коржа, опубліковані матеріали гибель чоловіка. Отже, хоч епістолярний текст і не
викликали певний резонанс у Харкові (І. Лисенко). наводиться прямо, проте відтворено його знакове,
9) 3 січня 1974 року Станіслава Шумицького не символічне звучання. Листи, як пише Ж. Дерріда,
стало,. Двадцять один день Станіслав Шумицький, створюють та приводять у рух локально-оповідау піджаці якого був паспорт і посвідчення члена льну ситуацію. Однією з ключових опозицій у вірСпілки письменників та Спілки журналістів, значи- шах «Зорі у вікнах», «Лист» є опозиція «вигадане /
вся невідомим. Це відбулося тоді, коли поет підго- справжнє». Так, у вірші «Лист» проблема автентитував для видавництва «Радянський письменник» чності-вигаданості реалізується в у заголовку, а та(нині «Український письменник») свою четверту
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кож таких структурах, як передмова / післямова ав- ють в себе абстрактний образ-символ, оцінний комтора. Зокрема, у «передмові» автор пише про те, як понент, а також конкретне значення якості та або
сержант отримав листа: «Селище, засипане снігами, кількості .
/ Обступив густий сибірський ліс… / Старшина сеТак, протиставлення світло / тьма або білий /
ржанту лист від мами / У казарму ввечері приніс». чорний, червоний / чорний відображає нерозчленоПісля переказу тексту листа йде «післямова», яка вані уявлення про наявність-відсутність світлових
містить опис поведінки героя, що одержав лист, коливань, про вертикальне розміщення в зв’язку з
його реакцію на прочитане: «Він листа перечитав символами сакрального плану, про красиве і потвостаранно, / По казармі мовчазний ходив…, а також рне, веселе і сумне, гарне і погане. Крім цих традивласний коментар до листа: В цьому році надзви- ційних опозицій в ідіостилі письменника містяться
чайно рано / На Вкраїні відцвіли сади». С. Шумиць- варіативні опозиції, як, наприклад, чорне / світле:
кий у віршах «Лист», «Зорі у вікнах» виводить свої «Бо знов прийшла людина чорним-чорна / Й поета
сюжети через героїв-адресатів і продовжує розпові- за собою повела. / І чорне все Вино відверто чорне,
дати. У цих та інших його віршах з елементами епі- / І хліб, і сіль. / А світле – небуття» («Остання обстолярного жанру основний конфлікт виявляється лога»). Інколи колір в опозиції називається не
не в сфері відносин людини зі світом, а всередині прямо, а метафорично: «Йому земля напевне буде
самої особистості. Безумовно, саме епістолярні пухом: / Він кров’ю-потом чорнозем зросив!» («Тиелементи у оповіді виявляються максимально адек- тан»). У вірші «Велике та дріб’язкове», назва якого
ватними такому зміщенню акцентів із зовнішнього вже містить синкретичну опозицію, темрява стає
плану на внутрішній. Своєрідність цих віршів скла- синонімом дріб’язкового, а світло – великого, під
дається із своєрідності кожного з аспектів їхнього яким письменник розуміє Сонце: «І ліхтарям повік
художнього цілого: тематичної сфери (типові влас- не здогадатись, /Що їх звеліла темрява німа / Мативості хронотопу і сюжету), мовної структури (мі- ленькими сонцями загорятись … / Лише коли велисце, роль і основні форми авторської мови, мови лі- кого нема».
ричного героя, мови адресантів, що припускається)
Особлива семіотична роль традиційно відвоі межі (часової та семантичної ) між світом героїв і диться опозиції чоловічий - жіночий, яку(за В. Івадійсністю автора і читача. Також поет уводить та- новим та В. Тороповим) розглядають як «згорнуту
кий параметр, релевантний для епістолярної сфери серію» майже всіх протиставлень. У поезії «Двоє»
комунікації, як формат листа і, зокрема, конверт: ця опозиція допомагає створити образ подружньої
«… Я дивлюся на старі конверти» («Зорі у вік- пари, майбутніх батьків, а риси чоловіка і жінки
нах»). Конверт набуває в руслі як міжнародної, так стають взаємодоповнюючими: «І піде гуляти в
і національної традиції статус якогось артефакту, маях / Тривога твого материнства / І мужність нещо сприяє створенню ефекту достовірності інфор- вбита моя». Крім цього, у цьому вірші присутня
мації, що повідомляється. Введення у текст опису опозиція початок/кінець, яка символізує людське
конвертів підвищує силу прагматичного впливу життя у онтологічному сенсі: «І нам без паперів, пеумовного епістолярного тексту в цілому: Рожеві, чаток / Потрібно життя дотворить, / Але і кібілі й голубі конверти / Із штемпелями: “Главпоч- нець, і початок / На совісті нашій лежить».
тамп, Чита …” («Твоїх листів я майже не читав»).
Крім традиційних слов’янських опозицій, поет
Цікаво, що і поштовій скринці поет відподить пе- використовує і авторські, наприклад, «гнів і ніжвну роль як сховищу листів: Непоказна поштова ність»: «Значить, треба і вогонь, і воду, / І “червону
скринька
/ Тулилась на околиці міській./ Зав- зиму” перейти, / Щоб у пісні для народу / Гнів і ніжди-завжди цей мовчазний секретар / Приймав жність, мов сестер, звести» («Поет») , «сонце і
діла, що ніс йому народ, / І як ніхто, оберігав сек- бурі»: «І бурям і сонцю дивитимусь в очі / І бурю в
рети («Поштова скринька»). Отже, це підкреслює наш край не пущу, / І сонце без бурі приймати не
той факт, що епістолярну комунікацію можна вва- хочу, / Як хмару і грім без дощу» . («Балада про сожати різновидом «фактурної» комунікації, де не нце і бурі»). Крім того, трактування опозицій у потільки семантика слововживань, а й форма (кон- ета не завжди співпадає із традиційним. Наприклад,
верт), місто його тимчасового сховища (поштова опозиція внизу/вгорі у поезії «Початок подвигу»
скринька) набувають регулятивну функцію. За до- бере участь у створенні образу молодої людини, гопомогою форми здійснюється «уречевлення» лис- рдої своєю працею: «Внизу – поля, вгорі – блакить
тів, набуття ними суб’єктивності.
безмежна, / У січні – зимно, в червні – гаряче, / ЗдаУ творчості С. Шумицького унікальним і сам ється, повернись необережно – / І сонце спотикпоетичний суб’єкт з його синкретичною ідентичні- неться об плече. / Нехай хлопчині тільки двадцять
стю. З одного боку, його «ліричні» тексти (елегія- літ / Іще на грудях не сіяє орден,/ Але монтажник
медитація, інтимна лірика) підкреслено традиційні. невимовно гордий, / Бо з висоти він дивиться на
З іншого боку, поет тяжіє до трансформації жанрів, світ. / Бо звідтіля, з небесної глибіні, / Куди й оротже, суб’єкт – не тільки поет, але також експери- лам, либонь, не долітать, / Він бачить землю в трументатор і дослідник.
довім кипінні, / Та й до зірок рукою вже подать!» .
3.5 Прояви синкретизму у створенні тропів Але якщо традиційно бінарна пара внизу / вгорі
пов’язана не просто з уявленнями про орієнтацію в
та образів
Синкретизм виявляється в образах, утворених просторі, а й про протиставлення позитивного і непротиставленням. Синкретичні опозиції включа- гативного, то в наведеному вірші позитивними є
обидва елементи пари. Протиставлення небо/земля
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у поезії «Не спиняйся, людино» допомагає ствоБільшість з цих утворень є загальновживарити образ цілісного всесвіту: «Безліч зірок у небі, / ними, втім, у творчості С. Шумицького спостерігаА на землі – доріг» . Протиставлення біле / чорне ємо також авторські утворення: «А янкі, розваливдозволяє створювати живописні, яскраві образи: шись на канапі,/ Сичав-цідив крізь гнилозубий сміх»
«Друзі, я бачу яхту / Білу, у Чорному морі» («Яхта («Помста»); «Вчора вигнала з дому господар-люмоєї фантазії»).
дина – / І за крихту підлеститись, мабуть, не зле
В деяких випадках синкретичні образи утво- («Собака»); Троє вірних друзів-космонавтів / Помирюються за допомогою зміни обсягу поняття вна- рали в тиші лісовій» («Фантастична балада»); «Опеслідок розвитку метонімічних переносів (асоціацій цьок-ослін в глибині / І неба шматок за ґратами»
по суміжності), що «... визначається важливістю не («Сорок ударів серця»); «Розплескалось сонячне
подібності, а спільності функції або чисто зовні – тепло, / На шибках нових будинків грає, / Однокласуміжності (частина як ціле, рід як сукупність видів сник-штукатур Павло – / Щирим сонцем розчин ротощо)». Синкретичне значення такого поняття ви- збавляє» («На порозі безсмертя»); «Хтось викладе
ражається узуально закріпленими в мові формами свої думки-тривоги» [247, 6] («Світло»); «Серпневе
двох і більше лексико-граматично пов’язаних слів сонце, наче коліща, /» («Наприкінці серпня»).
(декількома лексемами). Таке синкретичне зна2. Етимологічні фігури, що називають кільчення засноване на метонімії, причому саме мето- кісно і якісно «подвоєний» денотат. За сутністю,
німії як перенесенні за суміжністю. М. Пименова такі фігури є плеоназмами. Найчастіше вони утвоназиває синкретичні моделі таких понять [174]. Де- рюються за допомогою складання двох однакових
які з них можна визначити на матеріалі поезії С. номінацій: «Під Харковом є зупинка / І станція
Шумицького, зокрема:
тиха-тиха» («Хвилинка»); «На дорозі безлюдно:
1. Парні номінації, що вказують на наяв- нікого-нікого, / Тільки сонце і літо навкруг» («Вірність двох денотатів, один з яких припускає інший ність»); «А між ними у платті біленькому, / Що на
і на основі парності яких виникає новий денотат: сонці люстерком сія, / Походжала тоненька-тоне«Героїзм не завжди і не скрізь / Лиш атака й «ура» нька / Вихователька – доля моя» («То уляжеться, то
завзяте./ Інколи можна просто мовчати –/ І це полине…»); «Лежать сніги на полі білі-білі, Але ветеж героїзм!» [257, 26] («Сорок ударів серця»); «І сна сніги січе дощем» («Березень»); «І ніколи-ніколи
чорне все / Вино відверто чорне,/ І хліб, і сіль. / А й півсловом не згадує / Про життєві дрібниці» («У
світле – небуття» («Остання облога»); «Пізніш, ве- мого почуття немає імені»); «Повітря свіже, небо
чорами темними, / Крізь товщу подій і дат / При- чисте-чисте – / Пиши на нім поему про життя!»
ходив до нього Лермонтов / І тихо розповідав» («Слова»); «Завжди-завжди цей мовчазний секре(«Вітер і паруси»); «... Мені наснились вірші уночі. / тар / Приймав діла, що ніс йому народ» («Поштова
Такі стрункі за формою і змістом» («Найкращий скринька»); «І пада сержант, мов підтятий левірш»); «То очима в нього попроси пробачення, / лека./ А біла сорочка далеко-далеко» [247, 5] («СоЗнаю, зрозуміє і простить тобі» [247, 39] рочка»). Але у творчості С. Шумицького виявлено
(«Маки»); «Серце б’ється молодо і дзвінко – / Зна- також фігури, утворені за допомогою двох номіначить запал в ньому не помер» («Зупинки не буде!»); цій, які різняться за наголосом: «Але в душі, десь
«У селі сьогодні заручини – / Сміх і радість на пів- глИбоко-глибОко, / Я червонів, напевне, неспроста»
села» («Неспокій»); «Примірників з двісті / Розда- («Саламандра») Також такі фігури можуть утворюрую товаришам, / Тим, з якими в селі і в місті / Жи- ватися з однокореневих слів, що відрізняються морвемо ми в душу душа» [255, 3] («Вийде книжка»); фологічно: «Примірників з двісті / Роздарую това«Я стояв, зачарований звуками, / Нижче трав і ти- ришам, / Тим, з якими в селі і в місті / Живемо ми в
хіше води» [257, 35] («Віра, Надія, Любов»).
душу душа» («Вийде книжка»); «Бо знов прийшла
Використовуються також антонімічні пари: людина чорним-чорна Й поета за собою повела»
«Двадцять восьма весна моя. / Радісна і сумна» («Я («Поет»); «Весну просурмили вітри-сурмачі» («Леіду у весну»); «І нам без паперів, печаток / Потрі- лекам наснилась дорога»). Деякі з таких плеоназмів
бно життя дотворить, / Але і кінець, і початок / є семантичними, тобто дублюється лише значення
На совісті нашій лежить» («Двоє»); «І сонце з до- у різних лексемах: «О, як минуле воскресить / Болонь – на орбіту, / І друзів, і недругів – тьма …» дай на хвильку-мить» («Зрада»). Слова можуть від(«Двоє»); «Три ознаки великої вірності в нашім з різнятися лише за словоформою: «Ой, ти доле-дотобою коханні, / Хай помітили ми їх не перші і не ленько, та й гірка, не зичена! / Де ти ходиш, суджеостанні» («Три ознаки вірності»); «Значить, треба ний, скільки літ?!» («Балада про чекання»). В
і вогонь, і воду, / І “червону зиму” перейти, / Щоб у деяких випадках повтори утворюють каламбур:
пісні для народу / Гнів і ніжність, мов сестер, зве- «Комполку тихенько хлопчині сказав: / – Ти, видно,
сти» («Поет»). Також зустрічаються синонімічні сержанте, родився в сорочці. / – А як ви дізнались?
пари: «”Як треба жить?” – як батька / Співроз- / – Подякуй сорочці» («Сорочка»). Тут утворено
мовника / Негадано-неждано я спитав» («Світло»); фразеологічний каламбур, заснований на стійкому
«То й підходжу з мірилом космічним / До земного виразі «родитися у сорочці», тобто мати везіння.
життя-буття» («Голосую «за!»); «Йому земля на- Йдеться, мабуть, про те, що сорочку було прострепевне буде пухом: / Він кров’ю-потом чорнозем зро- лено, а сержант виявився при цьому неушкоджесив!» («Титан»).
ним.
3. Словосполучення та складні слова з постійними епітетами або стійкими атрибутами.
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Епітет або атрибут може використовуватися також нього, до сонця, / Линули помисли наші» («Монолог
у вигляді прикладки, тоді утворюється складне трударів»), «Солов’ї стривожили округу, / Навіть
слово: «Можливо,бачились йому / Сади в рожевому сонця промені дрижать» («Солов’їна пісня»), Здадиму / І дівчина-краса» («Балада про п’ятого»), «За ється, повернись необережно – / І сонце спотиквікном у супокої зеленім / Тільки сонно коники сюр- неться об плече» («Початок подвигу»), «За сильчать / І високі буйночубі клени / Як Іван-царевичі ними плинуть ріки /Ластяться біля ніг, / І сонце
стоять» («Нічний етюд»); «І біда Кіндратові кру- двадцятого віку / Приходить на їхній поріг» («Вітер
гом, / Бо пошився в горе-женихи» («Ох, ох»); «То і паруси»), «Розплескалось сонячне тепло, / На шикуди ж їй іти? У вовки-небораки? / Ні, прибитись бках нових будинків грає, / Однокласник-штукатур
наважилась знов до людей» («Собака»); «Сизий Павло – / Щирим сонцем розчин розбавляє». («На
турман, / Хмарами, мов крилами, / Тріпоче, / Бо ве- порозі безсмертя»), «Нас двоє у цілому світі /І бісну-голубку / Викликати хоче» («Березень»); «Ле- льше нікого нема. /Ще сонце на землю не світить:
тить мені назустріч пісня-птах, / Здається, юність / Кохана в долонях трима» («Двоє»). Не випадково
поспіша до мене» («Слова»). Деякі з таких утворень головну увагу поет присвятив саме цим образом,
є авторськими: «Там, де за селом по зелен-лугу / Ді- адже вони, попри те, що символізують опозицію
вчина смуглява походжа» («Солов’їна пісня»); день/ніч, синкретично допомагають створити образ
«Значить, треба мчати на тачанці / У шаленім ви- цілісного гармонійного світоустрою. Ніч і день як
хорі атак, / Щоб шинелю воїна-посланця / В мирні час дії відтворені в поезіях через спостереження за
дні змінити на піджак» «(«Поет»); «Мовчиш? Мо- небесними світилами.
вчи. Ще заскавчиш на кутні!/ І тицьнув гирю-куОтже, синкретизм тропів та образів заснований
лака під ніс» («Помста»); «Ракети у небі пишуть / на неоднозначності слова, в якому можуть бути
Свої сигнали-слова» («Сорок ударів серця»); «Ле- приховані додаткові смисли. Вони утворюється за
жить собі у хмарах-бур’янищі / Брати-вітри в ро- допомогою парних номінацій, що вказують на наязхристаних плащах / В чорити пальці над землею вність двох денотатів; етимологічних фігур, що насвищуть» («Наприкінці серпня»); «Заплющив очі, зивають кількісно і якісно «подвоєний» денотат;
повіки-віконниці, / Щоб не заглянули в душу» («Со- словосполучень та складних слів з постійними епірок ударів серця»); «У тебе у чорнім волоссі / Зо- тетами або стійкими атрибутами; словосполучень з
ріли жаринки- зірки» («Ти»).
орудним обмеженням; сталих порівнянь. Метафо4. Словосполучення з орудним обмеження, ричний перенос, як своєрідний механізм метафорищо є одним із засобів вираження оцінки: «І ніколи- чного бачення дійсності, обумовлений транспонуніколи й півсловом не згадує / Про життєві дріб- ванням слова з плану предметного до образного за
ниці» («У мого почуття немає імені»).
допомогою порівняння. Саме через двоплановість
5. Сталі порівняння, які припускають один переносного значення слів формується певне синкденотат, що уподібнюється іншому: «Наче хтось ретичне значення, що утворює новий, інакомовний
рукою в час розлуки, / Мов крилом, махає вдалині» план.
(«Поет»); «До мене враз потягнешся уся, / Немов до
3.6. Музичність лірики Шумицького
сонця молода стеблина» («Знайди мене»); «Ти хитУ Шевченківськім саду Харкова на постаменті
нулася ледь, мов берізка од вітру» («Феєрія»); «І пам’ятника Т. Шевченку викарбувані слова пісні С.
ось тепер, вночі, немов злочинець, / Палю я на вогні, Шумицького «Шевченківський сад». Ритмізована
палю очима» («Саламандра»); «На парері шканди- музичність пісні імпонує паралельному прояву побали рими, / Як підбиті птахи на шляхах …» («Спо- дій людського життя і натуралістичного опису каргад»); «Курок натиснув – і ворог зник, / Як тінь пі- тин природи, які пов’язані з настроєм ліричного гесля відступу ночі …» («Сорок ударів серця»); «Зба- роя: «Кожне деревце в мирній тишині / Голосом дигнув? Скажи? Я/ Мовчання. Бритви зблиски – / І тинства промовля, / Тут мене колись вранці навесні
кров, немов водиця, пролилась …» [ («Остання об- / В дальню путь Кобзар благословляв. // Ставши на
лога»); «Хай серце згорає в земній круговерті, / Не- Сумській, дивишся згори / Вічно і безмежно моломов смолоскип на вітру» («Балада про сонце і дий. / Кожної пори в сині вечори / Сходяться закобурі»);
хані сюди // Лине в голубінь пісня голосна / В ній
Синкретичними є також багато інших тропів, живе шевченківський вогонь. …» (В. К.) [91, 106 –
створених С. Шумицьким, серед яких найбільш 107; 114, 200]; [166]. Усталений сплав думки й повживаною є метафора. Найбільш образними є ме- чуття неореалістичного ліричного струменя любові
тафоричні зображення Місяця та Сонця: «Ми уявля- до рідного міста увиразнює народний композиційємо Місяць не мискою з галушками, / Ми уявляємо ний прийом синтаксичного паралелізму. Пісня
Місяць серпом – / Древнім знаряддям своїм / хлібо- стала неофіційним гімном Харкова.
робським» («Монолог трударів»), «Там двоє край
Численні поезії С. Шумицького покладені на
села щасливо обнялись – /І місяць, мов з ковша, їм музику Борисом Михайловським, Олексієм Еткало,
сяйво ллє на плечі» («Березень»), «… Повновидий Іллею Летюком. Композитор і виконавець пісні
місяць вечорами / Парубкує в небі над селом («Вес- «Сніги» (на слова поезії С. Шумицького) [247, 42]
нянка»), І грає, грає місяць-піаніст / На струнах О. Еткало брав участь у «Пісенному вернісажі» сяйва про чуття любові» («Звуки»), «Місяць зорі в 2006-го року та здобув Гран-прі 2007-го року.
небесах пасе» («Продавець ялинок), «Надворі міРитмізована плавність поезії обумовлює наявсяць розливає мед» («До мене зорі падають на ність в ній багатьох рис, подібних до музичного мистіл»), «Та сонця хотіли ми в жили – І ближче до
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стецтва. Втім, С. Шумицький використовував і доАле не тільки фольклорні та радянські музичні
даткові засоби, які дозволяють говорити про синк- мотиви використовував С. Шумицький. У поезії
ретичність мистецтв у його творах.
«Майстерність», повернувшись до вічних законів
У таких творах, як «Веснянка» , «Ох, ох», неокласистичного мистецтва, роздумуючи над тру«Криниця» та ін. автор художньо відтворює, наче днощами життя, митець влучно-афористично заяживих, дійових осіб із специфічними репліками-ха- вив: «Паганіні одну струну / Вилить змусив і сміх, і
рактеристиками, із звучанням пісень, музики, зі жалі, / І народ, напевне, збагнув / Суть великого у
звичаями, тональність зображення яких підпоряд- малім. // Я, буває, почувши про те, / Власну неміч
кована висвітленню ідеї: «Та без неї хлопці і дів- ховаю за сміх: / «На одній зіграти? Пусте! / Значно
чата, Як то кажуть, з місця ні на крок. / Йдуть у важче, як я – на всіх!». У поезії «Звуки» згадується
поле чи в кіно до клубу, / І раптово хтось гукне: – мелодія Шопена із юнацьких спогадів, яка наповСтривай! / Щось не видно поміж гурту Люби. / Гей, нює ліричним почуттям: «/Мелодія пливе, пливе до
Веснянко, пісню починай!» («Веснянка»). Тут пере- мене, / І я здригаюся у напівсні:/ Та це ж лунає муплелися три форми висловлювання: пісні, мовлення зика Шопена / І сяйвом звуків розтинає ніч». Моі нарація, у яких виявляє себе суб’єктний синкре- дель поезії «Звуки» заснована на системнотекстотизм (цілісність автора-героя-читача): «Подібне вій референції протиставлення текстових зв’язків
вже було у назвах віршів. / Цього не буду заперечу- текст-текст, оприявлює спільну ідею пошуків справать / ніколи: / Це все одно, що раптом / усумни- вжніх цінностей людського буття. Система зв’язків
тись / В моєму і твоїм, читачу,/ Існуванні «(«Цвіт між текстами презентує інтимну лірику, тему люпапороті»). Народні мотиви помітні у пісні «Ох, бові, архетип якої символізує один із характерних
ох». Її приспів: «Ох, ох / Полюбив двох» відлунює мотивів любові Ендімініона «любов нездійсненну»,
до народної української пісні, яка містить рядки почуття без взаємності. Глибокі страждання штов«Ох, та не люби двох». Рядки «Ой тихіше, солов’ї, хають ліричного героя на непоправний вчинок: «з
тихіше / Щастя не сполохайте моє» з поезії «Со- грудей назавше вирву серце», проте контрастна калов’їна пісня», «Ой, криниченько, кринице, / Ти, на- ртина любої серцю української природи за вікном
певне, чарівниця» з поезії «Криниця» нагадують за персоніфікується, вибірковість уточнює міру вирасвоєю структурою рядки фольклорної пісні.
зності тексту, викликає зорові образи: кружляння
Деякі пісні С. Шумицький застосовує для ха- падолисту, танець тополь, гру місяця-піаніста. Порактеристики дії, вчинків чи настрою людини, інші єднується високодуховна європейська музичність і
включаються в слова ліричного героя чи мову героя високохудожня образність рідного й близького севірша. Так, у творах «Вітер і паруси», «Зупинки не рцю, народжується дух особливої піднесеності. Пебуде» С. Шумицький, щоб глибше показати настрій реплетення фольклорності й романтизму зумовило
постреволюційної молоді, використовує рядки ра- цілий ряд специфічних прикмет творчого мислення
дянських пісень тієї доби за допомогою цитат або С. Шумицького.
ремінісценцій: «Мы наш, мы новый …», – набатом
Отже, однією із особливостей поезії С. Шумив піснях / Ось вона де, романтика, / В революційних цького є музичність і пов’язана з нею схильність до
днях!» («Вітер і паруси»). «Наш паровоз, вперед імпровізації певних тем, мотивів, образів. Музичлети … / Пригадалось: юним піонером / Я співав у ність пронизує багато творів поета. За рахунок асохорі залюбки, / Що лише в комуністичній ері / Ми нансів, алітерацій,
зупиним паровоз стрімкий» («Зупинки не буде»).
переносів, замовчувань, повторів і інших фігур
Про можливість «оспівати» у вірші навіть прості створюється неповторний малюнок ритмомелопобутові речі говорить Шумицький у поезії «Вийде дики віршів .
книжка»: «Ой, нелегко дзвінкою римою / Друзів
Складним за ритмічним малюнком віршів є
труд оспівати мені. / Я у захваті подих стримую / «Земні орбіти». Він містить різні типи рядкових пеА пізніш – починаю пісні». Щоб передати моменти реносів. Так, у наступних прикладах фраза розпонайвищої нервової напруги, збудженості, інших чинається у першому рядку та повністю закінчуемоційних станів, підкреслити їх, автор не лише ється у наступному: «Безлюдно. Дзвінко. Раннім пебезпосередньо вводить уривки пісень у текст, – за рехожим / Я вулицею неквапом іду; Я вулицями йду.
асоціацією викликаючи у читачів зміст пісні в ці- Вони мене вітають / То вогником, то шелестом калому, пов’язані з нею події і переживання,— а й до- штанів». У наступних рядках коротка фраза, що
сягає настроєвості і завдяки власним рядкам, поді- починається у кінці першого рядка, закінчується на
бним, до народних пісень, із запозиченням із народ- початку другого рядка, а потім розпочинається доної пісні повторів, емоційної наснаженості фрази: вга фраза, закінчення якої приходиться на увесь
«Ой ви, зорі, свідки німі,/ Допоможіть Миколі» третій рядок: «Ось корінь липи древньої. Він виповз
(«Сорок ударів серця»); «Ой, ти доле-доленько, та / На тротуар. Отут колись хлопчиськом / Я, бавй гірка, не зичена!». («Балада про чекання»). Таким лячись, собі розквасив носа».
чином, пісня згідно зі своєю природою є «персоноАлітерація у віршах С. Шумицького не відрізлогічним двоголоссям», у якому відсутня дилема няється стабільністю, сталістю. За нею не закріп«або-або», тобто тут говорить і герой, і автор одно- лено певного місця у строфі або навіть у рядку. У
часно. Тут вчувається народнопісенна інтонація. Як наступному прикладі алітерують між собою нагобачимо, «суб’єкт — він же об’єкт» передає безпо- лошені рядки у межах однієї строфи, але такий
середньо себе і не-себе, що є виявом суб’єктного прийом порівняно рідкий: «І грім над нею демонсинкретизму.
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ськи іржав, / І на світанку люто, мов ножами, / По- та інтонаційному плані. Нереалізація реченнєутвобила днище скриньчине іржа. / І випав лист. І зразу рювальних начал визначена трьома крапками як постало легко» («Поштова скринька»). Частіше аліте- замовним чинником, а недомовлена інформація
рація є вільною: «Тишу вигук фашистський пору- компенсується контекстом. Це стилістичний
шив, / І він зрозумів, що в полоні. / Заплющив очі. прийом апосіопези (умовчання).
Повіки – віконниці» («Сорок ударів серця»). АлітеЗвукова інструментовка віршів поета займає
рація може створювати разом із прийомом поетич- особливо важливе місце в його поетичному інструного переносу ефект плавного мовлення, безперер- ментарії. Адже головною її функцією є утворення
вності оповіді: «Весну просурмили вітри-сурмачі, / смислу, коли звуки стали джерелом об’єктивності
І птахи забули про відстань і втому: / Лелекам на проявлення смислів. Так, у вірші «Веснянка» пропівдні наснилась вночі / Дорога додому» («Дорога»). тягом усього вірша ми можемо побачити велику кіНаведемо приклад поєднання алітерації, чис- лькість відкритих звуків («а», «о»), що передають
ленних повторів та переносу в одному з найбільш як образ героїні віршу Люби, так і безмежність проскладних за ритмічним малюнком віршів С. Шуми- стору, до якого включено світ героїні: «У дрібному
цького «Білі вітрила». «Білі вітрила, / Білі, / Наче ластовинні носик, / А в зіницях – вранішня роса, /
крила / Милі / Лебедині. / Білі вітрила, / Даль осяйна Хусточка накинута на коси / Кольору достиглого
… / Нині / Білим вітрилам / Простір відкрила / Ве- вівса».
сна. / То пливіте / В любов і мрію: / Попутній вітер
У вірші «Звуки» на початку поезії ми бачимо
/ Ваші крила леліє. / На причалах / Не знайдеш долі: алітерацію, утворену повтором з та с, які асоцію/ Вона, мов чайка, / Десь на роздоллі. / Я відкрити / ються саме зі звуками, звучанням: «Упало світло на
Секрет свій мушу: / Я – теж вітрильник, / Але – на мою постіль – / І звуками наповнилась кімната. / О
суші. / Білі вітрила / Білі, / Наче крила / Милі / Ле- звідки, ви? Напевне, що звідтіль, / Де за Дінцем в
бедині. / Білі вітрила, / Даль осяйна … / Нині / Білим саду сумує хата» [257, 48]. Тут відчувається, що
вітрилам / Простір відкрила / Весна. / То пливіте / спершу ліричний герой звертає увагу саме на незвиВ любов і мрію, / Хай добрий вітер / Ваші крила ле- чайні звуки, але ще не розуміє їхньої природи. Але
ліє. / Білі вітрила. / Білі, білі». Цей вірш є певною вже в наступному рядку алітерацію створюють м та
мірою показовим, бо в ньому можна знайти всі ком- л, що вказує на музичність цих звуків – звучить мепоненти ритміко-синтаксичної і стилістичної орга- лодія: Мелодія пливе, пливе до мене. У другій часнізації віршів С. Шумицького (рахунок головних тині поезії звуки допомагають створити враження
наголошених складів у поєднанні з поетичним пе- своєрідного ансамблю: «Зійшлись тополі, як дівреносом, римування закінчень віршованих рядків). чата в змові, / І грає, грає місяць-піаніст / На струЗагальна кількість складів у віршованих рядках не нах сяйва про чуття любові. / Любов, любов. /У нас
є стабільною, вона варіюється від 2-х (білі та ін.) до ще справ моря / Мені кувати, сіяти, співати». Тут
7-ми (ваші крила леліє). У цьому вірші цікаво також слова з однією і тією самою наголошеним голосним
розглянути ще один прийом синтактіко-стилістич- о немов би виконують функцію інтонаційних поної організації - поетичний перенос . «Я відкрити / вторів, які супроводжують основне звучання вірша.
Секрет свій мушу». Це – емфатичний перенос, який Тут образи виникають спонтанно, під впливом безрозриває дієслівну групу «мушу відкрити» (складе- посереднього враження ліричного героя. Ритм віний дієслівний присудок), всередині якої міститься рша нагадує гру на роялі. Цьому сприяють різні
додаток «секрет свій», що вимагає, на думку поета, синтаксичні періоди, анафори, асонанси, алітерації
просодичного виділення. На необхідність такого сонорних звуків.
виділення вказує і незвичайне з точки зору порядку
Такими чином, з аналізованих віршів С. Шуслів місце додатка, і те, що він потрапляє з волі ав- мицького можемо зробити висновок, що музичні
тора на початок рядка. З точки зору синтаксису, та- мотиви в його творчості допомагають виразити
кий перенос належить до розряду несинтаксичних вищі емоції, оскільки широка образна інформація,
переносів.
яка розкривається через звукову гармонію, дозвоЕмфатичними є повтори у поезії «Розлука». На ляє дослідити та відчути найскладніші і найінтимпочатку віршу вони акцентують увагу на об’єкті ніші психічні процеси. Народження музики з безпомовлення: «Це ж тебе проводжав до заводу на середнього враження і внутрішньої напруги, перезміну,/ Це ж тобі я присвячував перші вірші, – / Це хід одного творчого стану в інший – саме це
з тобою стрічався в метіль білопінну/ У промерз- становить сюжет багатьох його ліричних творів, голім саду, де навкруг ні душі». Потім повтори частки ловною особливістю цього сюжету є синкретизм
допомагають звернути уваги на ситуацію, що опи- вражень і станів, інтуїтивне відчуття, імпровізація.
сується у вірші, на подробиці: «/ Тільки вітер колю3.7. Кольористика в поезії митця
чий настирливо віє,/ А в обличчя вогнем невблаУ пошуках нових зображально-виражальних
ганно пече,/ А у тебе тремтливі краплинки на віях». засобів С. Шумицький переносить у свої вірші форВ цьому ж вірші автор використовує обірвані стру- мотворчі засоби живопису. Твори С. Шумицького
ктури, речення, які незавершені через певні ситуа- приваблюють тонким відчуттям природи, умінням
тивно-прагматичні чинники. Так, конструкції «А знайти в словесній тканині вишукані й точні лекпрощалися ми в листопадову сльоту … ; – Розлю- семи, створити зримі картини й відтінки. Назви дебила, – сказала – лукавити гріх/ … Тільки губ твоїх яких віршів свідчать про пошук поетом синтезу миперший хвилюючий дотик» (див. Ленінська зміна. стецтв, про перенесення законів живопису на світ
1956. 12 груд. № 148) є незакінченими у змістовому поезії. Наприклад, такі, що містять назви кольорів
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(«Червоні маки», «Золото», «Білі вітрила», «Голу- Маки символізують їхнє інтимне почуття, те, що вібінь», описують певну композицію («Осінь відкри- дбувалося тільки між ними двома: Олексій приноває обрії» , називають певні види творів живопису сив їх трішечки прим’ятими / У своїм запиленім си«Нічний етюд, Ульяновський етюд».
нім картузі, / І тобі на подив маки пахли м’ятою /
С. Крижанівський зазначав, що творча індиві- І завжди бентежили, наче березіль». В останніх рядуальність об’єднує стиль зі змінних і стійуих еле- дках, коли поет «дозволяє» дівчині знайти нове коментів. Таким стійким елементом індивідуального хання, він знов згадує про червоні маки, і вони нестилю С. Шумицького є імпресіонізм, що просте- мов би підкреслюють, що героїня мала особливе кожується на мовнопоетичному рівні навіть у віршах, хання, і почуття до другого чоловіка може бути
написаних у річищі романтизму чи реалізму. Його тільки зовсім іншим: «І не заважатиме світлий обімпресіоністична манера надзвичайно чутлива до раз третього / Аж до ранку росного кручами блузвуку й кольору у процесі зображення явища чи ге- кать… / Не давай лиш пилові укривать портрет
роя, в особливостях композиційного оформлення його, / А червоним макам без води зів’ять».
матеріалу. Образний світ С. Шумицького нерідко
У вірші «Золото» це поняття вжито у подвійтвориться синестезійно, і навіть звуки інколи в ному смислі – і як метонімічна назва багатства, станьому мають певне забарвлення: «Упали солдати тку: «(Не міг, звичайно, дарувати золота <…> А
на чорному полі, / Де битва шалено гула» («Герої нині в тебе досить того золота, Яке ховають по
приходять у пісню»), Стоїть насторожена тиша, ночах у скрині), і як колір осіннього листя (А під но/ Біліє паморозь всюди» [255, 7] («Осінь відкриває гами – падолист загатою. / Коли з тобою поверобрії»).
тали звідси ми, / То ти була на золото багатою)».
В той же час, не тільки імпресіонізм зосере- Завдяки використанню колороніму «золотий» авджує увагу на кольорах, але також і експресіонізм – тору вдається передати ідею, що справжнім багатсмистецтво різких, тривожних фарб, мистецтво твом є кохання, душевна близькість, і воно найдокрику. Сигнал стильової домінанти тут – колірна рожче від матеріального багатства, того золота,
палітра поезії. Серед типовоекспресіоністських пе- який С. Шумицький назвав «дешевим». Тут синкреважають чорний і червоний кольори: «І думи, ретизм виявляється в семантичній дифузності.
думи – чорне вороння» («Остання облога»), «Упали
Модернізм зробив істотний внесок у світову
солдати на чорному полі» («Герої приходять у пі- культуру на шляху вивчення синкретизму. Він досню»), «Червоного прапора маємо» («Вітер і па- зволив митцям почати інтенсивні пошуки в осворуси»). Функція кольору в експресіоністській поезії єнні мистецтвом всіх п’яти людських почуттів, акбуває незвичайною, оскільки колір виступає в яко- тивно включити їх в процес сприйняття художсті чогось більш первинного, ніж форма, замінює нього твору. І щоб досягти поліфонічності поезії, С.
собою опис предмета, існує ніби до понять: «Бо, Шумицький також вдається до синкретизму образів
може, як я, покарані /На ціле життя невірністю – зорових, слухових, нюхових, дотикових, які пов/За наші світанки прозорі» («Місто мого мину- сякчас переплітаються і зливаються в одну цілість.
лого»).
Навіть заголовки його творів «Людині очі зав’язала
Деякі кольори пронизують ту або ту поезію на- тьма», «Осінь відкриває обрії», «Білі вітрила», «Тіні
скрізь. Так, наприклад, у поезії «Голубінь» автор незабутих предків», «Нічний етюд» та ін. показупише про голубі трави, голубі дівочі коси, про синь, ють нам поета-імпресіоніста, що пильно стежить за
що «тече покосами». Це все дозволяє створити на- переливами в природі і зображує їх через призму
стрій пізнього вечора, романтичної прогулянки біля свого настрою. Тому важко виокремити поезію жирічки: «Над річковими водами / У годину пізню / Я вописну від музичної у творчості С. Шумицького.
приходжу з піснею, / З молодою вродою». В іншому
Отже, синкретизм інтегрує всі елементи стилю
ж творі – «Фантастичній легенді» – голубий колір митця. А особливості колористики та інших прийонавпаки створює атмосферу хибного затишку, не- мів живопису доповнюють естетичну складову
природності, небезпеки: «Під блакитним сонцем його творчості. Використання синкретизму дозвомарсіан / Мов сльоза на віях, смерть висіла / Зали- лило поету здійснити! цікаві здобутки в області лішалось жити мить якусь». Неприродним виглядає рики Ця поетична імпровізація, створена С. Шуми«павутиння голубих ліан». А «марсіянка в синьому цьким, відображає інтуїтивне розуміння ліричним
вінку» здається зовсім чужою героям твору. Отже, героєм світу природи і світу мистецтва. Через мисза допомогою подібних відтінків одного і того са- тецтво автор відкриває для себе навколишню дійсмого кольору поету у двох поезіях здалося створити ність. Звідси такі несподівані метафори, викорисзовсім різний настрій, передати різну атмосферу.
тані у його віршах. Найуживаніший синій колір, коЧервоні маки, що неодноразово зображувалися нтрастові кольори – чорний-білий, особливе місце
художниками-імпресіоністами, стали яскравим об- займає жовтий колір як символ тепла, що асоціюразом й однойменної поезії С. Шумицького. Черво- ється із сонцем та символом достатку, який асоціюний колір закликаний підкреслити трагедію закоха- ється із хлібними зернами.
ної душі дівчини. У поезії прямо про це не моВисновки.
виться, але з неї можна зрозуміти, що йдеться про
Отже, у сучасному літературознавстві не існує
дівчину, коханий якої загинув: «Вже для тебе єдиної думки щодо хронологічних меж, типологічстало дорогою звичкою / Під портретом ставити них рис модернізму, розмежування термінів модермаки вогняні. / <> / Чом тепер ти, дівчино, отака нізм і декаданс, модернізм і авангард, модернізм і
засмучена, / Ніби й не заручена, наче й не вдова ?
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постмодернізм та сприйняття багатошаровості ін- імпресіонізму, експресіонізму, романтизму, симвотертексту.
лізму, футуризму, реалізму.
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Аннотация/
В данной статье раскрываются возможности и потенциал социального выбора молодежи. В меняющемся обществе молодежь обречена на постоянный выбор. Общественные процессы, в свою очередь
реализуются конкретными выборами. Ситуация выбора у молодежи связана с попыткой найти себя в
социуме. Необходимо выделить специфику социального выбора в современном обществе, связанной с ситуацией социальной поляризации и ответственности за последствия данного выбора. Происходит
трансформация социальных отношений, при которых социальный выбор играет важную роль в жизни
общества в целом.
Abstract.
This article reveals the possibilities and potential of youth social choice. In a changing society, young people
are doomed to a constant choice. Social processes, in turn, are implemented by specific elections. The situation of
choice among young people is associated with an attempt to find themselves in society. It is necessary to highlight
the specifics of social choice in modern society, associated with a situation of social polarization and responsibility
for the consequences of this choice. There is a transformation of social relations, in which social choice plays an
important role in the life of society as a whole.
Ключевые слова: социальный выбор, общество, идеал, риск, саморегуляция, ценностные ориентации,
мировоззрение.
Keywords: social choice, society, ideal, risk, self-regulation, value orientations, worldview.
В современном обществе проблема выбора в
особенности актуальна для молодого человека. Все
это связано с исчезновениемобщих моделей социального развития отдельных личностей и групп, их
интеграции и самоактуализации, т.е. активными
преобразованиями в устройстве общественных отношений. В настоящее время в обществе велика
роль случайности, нестабильности, что делает социальный выбор непредсказуемым, в особенности
для молодежи.
Период модернизма отличаетсярастущей динамичностью, в резком появлении и быстром отмирании структур, принципов, связей и отношений, в
расширении пространства свободы молодежи, но в
то же время уровень предсказуемости ее жизненных ситуаций уменьшается.
Из-за неопределенности, уменьшения регулирующего влияния институтов, выбор методов самореализации основывается молодыми людьми на индивидуально-личностной степени. Как следствие,
процесс выбора молодыми людьми имеет многомерный характер. Социальный выбор ка важная

особенность молодежи состоит из природной рациональности и реализовывается посредством саморегулирования и индивидуализации.
Индивидуализация выражается в независимом
построении биографий с определенными траекториями и с помощью достижимых возможностей,
уменьшая влияние институтов на социальный выбор молодежи [3]. Саморегулирование – это влияние общества на самих людей, ориентированное на
то, чтобы привести свою жизнь в желаемое состояние, осознаваемая как идеальная модель общественного сознания. Знаками могут быть отображения социального статуса, наличие высшего образования, уровень дохода и т.д.
Молодые люди запускают собственную жизнедеятельность в соответствии с этими идеалами с
помощью воздействия социального выбора. Склонность к саморегулированию не возникает сама по
себе, а создается под воздействием внешних общественных и внутренних условий. Основой для саморегулирования молодежи является степень субъективности самой молодежи и мера допускаемой свободы самоопределения.
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При социальном выборе необходимо учесть не опыт, воссоздавая новые образцы социальных оттолько ситуации, оказывающие давление на моло- ношений.
дежь, но и их избирательное умение – самопознаВ процессе деятельности молодых людей выние. Скептически анализируя окружающую струк- бор осуществляется при определенных внешних и
туру, где осуществляется выбор, оценивая внешние внутренних конфликтов, в результате которого
условия и самоанализ внутренних сил, молодежь происходит такая особенность молодежи как экспорождает намерения согласно своим идеалам и тремальность. Экстремальность отличается конопределенными показателями, того, что доступно и фликтностью, склонностью к риску, либо же – денедоступно в окружающей среде.
прессивностью, упадком духа, она выражает разВажным критерием для осуществления соци- ные виды максимализма в поведении [4].
ального выбора молодыми людьми является социПредрасположенность к крайностям воздейальная действительность, в которой она реализу- ствует на характер молодых людей в ситуации неется [1]. Благодаря накопленным знаниям об окру- успеха, неудачи в реализации часто завышенных
жающем мире, со всем, с чем прикасается молодой притязаний. Ее разочарование может быть реализочеловек в процессе своего становления, происходит вано в фанатизме или нигилизме. В конкретных
познание социальной реальности. В будущем зна- случаях фатальный выбор конструирует реальность
ния в сочетании с накопленным опытом дают уве- согласно своим образам и значениям.
ренность в том, что явления реальны и имеют опреОсуществление экстремальности напрямую
деленные характеристики. Те части окружающей связана с риском [5]. Риск проявляет себя в стремсреды и ее объекты, которые познаются и воспри- лении побороть неопределенность. В жизнедеянимаются как пространство для их собственного тельности молодых людей риск является неотъемвыбора, становятся реальными для молодежи. С по- лемой частью механизма самоактуализации, люмощью знаний о реальности осуществляется кон- бого
осмысленного
жизненного
выбора,
кретное представление о вероятных альтернативах двигателем самореализации и преобразовывается
социального выбора.
противоположными установками.
Значение реальности открывается молодому
Ориентированность на риск в результате вычеловеку в его социальном контакте с другими бора средств и форм жизнедеятельности является
людьми, когда повседневные знания видоизменя- развитием общих свойств молодежи и подкрепляются по мере накопления общественных контактов. ется средовыми условиями жизни и манипулятивОпыт и знания, полученные во взаимодействии с ными методами. Способность молодых людей к
другими людьми, содействуют у молодежи выра- труду, связанной с новаторствами, представлена
ботке моральных стабилизаторов выбора альтерна- как особая ориентация их сознания, основанная на
тив. В них и имеется опыт предыдущих поколений преодолении определенных границ социальной
и их собственных внутренних переживаний.
среды. Опережая реальность, молодые люди увелиВ результате жизнедеятельности молодые чивают границы действительности, перенося их на
люди начинают осознавать мир как складываю- формирующиеся образцы, обеспечивают передощийся из многочисленных реальностей, среди ко- вые возможности отражения действительности в
торых имеется реальность обыденной жизни. результате выбора ориентиров в самореализации и
Именно она выступает в качестве объективного по выбора допустимых средств деятельности в обучеотношению к индивиду. Заполняя образы очеред- нии и личностном самоопределении. Данные осоными ценностями в меняющейся реальности, моло- бенности социальной структуры и общественного
дые люди создают свое отношение к действитель- сознания молодых людей выражаются в организаности и ее объектам. Социальный выбор в жизнеде- ции актуальной модели саморегуляции, отличаюятельности молодых людей – это глубокий процесс, щейся отказом от устоявшихся стереотипов, негавлияющий на их самореализацию и саморазвитие.
тивным отношением к реальности и переоценкой
Объективные общественные условия анализи- ценностей.
руются молодыми людьми и встраиваются в струкПротиворечия отпечатываются в сознании мотуру образов реальности. Необходимо выделить, лодых людей, способствуя формированию реакций,
что для одних, эта структура является открытой, за- которые проявляются в результате саморегуляции
полненной большими возможностями выбора, а их жизненного выбора. В саморегуляции выбора
для других – она закрыта и безнадежна в своей важную роль играют личные стремления, общепредопределенности. На основании этого, молодые ственные потребности и другие интересы. В релюди и делают свой выбор. Структура субъектив- зультате, видоизменяется показательная база
ной реальности как промежуток общественного вы- оценки различных субкультурных исследований
бора отражает социально-групповую особенность молодых людей, актуальных форм взаимоотношемолодых людей и основные черты современного ний.
общества. Важную роль в саморегулировании выВажной составляющей в жизнедеятельности
бора играют такие субкультуры, как, смыслы, соци- молодых людей является ее виртуальность с модеальные нормы, ценностные основания.
лируемыми практиками и с постепенным размываСаморегулирование
выбора
молодыми нием границ между реальным и воображаемым,
людьми знаменуется ее важной ролью в социаль- при которой ни одна из них не является истинной в
ном регулировании. В процессе регулирования мо- классическом смысле, но вместе они дают более
лодыми людьми приобретается социокультурный менее полную картину, сочетая знание и незнание,
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которые составляют суть выбора. В результате, поВозможность выбора современной молодежи
казательная база оценки выбора стирается, что со- ассоциируется с поиском своей роли в обществе: в
здает ситуацию неопределенности, неясности, не- сфере образования, коммерции, науки. Молодые
завершенности.
люди вынуждены искать современные ориентиры,
Наследование традиционных ценностей у мо- так как старые уже не актуальны, а новые только
лодых людей осуществляется в новых социальных формируются. Данный мировоззренческий кризис
условиях. Меняющиеся условия оказывают влия- накапливает в себе задатки определенных ориентиние на традиционные ценности, заменяя их на бо- ров. Современная молодежь отвергает старое и
лее современные. Тем не менее, этот процесс носит находит себя в новом. Динамичное развитие общенелинейный и не бесконфликтный характер, обу- ства не оставляет времени для сомнений.
словленный различными условиями жизни общеСписок литературы
ственных групп молодежи.
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гибридизация влияет на социокультурную действи5. Шопенгауэр А. Свобода воли и нравствентельность, изменяя не только ее вид, но и направле- ность. - М.: Республика, 1992. – 448с.
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Аннотация.
В статье рассматривается институт правовых ограничений как предполагаемая или закрепленная
государством идеальная модель границ (пределов) разрешенного поведения субъектов, достигаемая при
помощи реализации правовых средств, входящих в его (юридического института) состав, и направленная
на сдерживание противоправного (или нежелательного для государства) поведения субъектов права, защиту публичных интересов, удовлетворение интересов контрсубъектов правоотношений.
Abstract.
The article considers the institution of legal restrictions as an ideal model of the boundaries (limits) of permitted behavior of subjects, achieved through the implementation of legal means included in its (legal institution)
composition, and aimed at curbing the unlawful (or undesirable for the state) behavior of subjects of law, protecting public interests, satisfying the interests of counter-subjects of legal relations.
Ключевые слова: ограничение, правовые ограничения, институт правовых ограничений, правовые режимы.
Keywords: limitation, legal restrictions, institution of legal restrictions, legal regimes
Проблемы совершенствования института правовых ограничений, с определенной степенью
условности, можно подразделить на доктринальные (понятийно-категориальные) и в определенной
степени обусловленные ими проблемы совершенствования
законодательства,
закрепляющего
нормы и принципы, составляющие содержание института правовых ограничений.
Что касается понятийно-категориального аппарата института правовых ограничений, то некоторые сложности возникают уже с момента поиска
универсального определения самого понятия
«ограничение», являющегося основным, «институтообразующим».
Характерно, что в правотворческой и правоприменительной практике термин «ограничение»
представлен широким диапазоном значений (предел, граница, обязанность, запрет, ценз, принуждение, ответственность и т. д.), каждое из которых,
безусловно, имеет доктринальное толкование, но
легальное определение его содержания в качестве
модели, конструкции на сегодняшний день отсутствует.

В настоящее время легальная дефиниция ограничения в законодательстве и юридической практике отсутствует, в результате чего происходит
«смешение» понятий (составляющих синонимический ряд по отношению к ограничению), приводящее к терминологической несогласованности, не
позволяющей выработать общую концептуальную
основу рассматриваемого феномена.
Имеются также некоторые противоречия и в
определении правовых ограничений в юридической науке. Различия в научных подходах приводят
к диаметрально противоположным выводам относительно широкого (включение в его содержание
запретов, обязанностей, ответственности и т.д.) и
узкого (на основе ст. 55 и ст. 56 Конституции РФ)
понимания правовых ограничений. Казалось бы,
это хорошо, ведь «в споре рождается истина». Однако отсутствие единства в определении сущности,
содержания и назначения правовых ограничений не
позволяет выработать основу для его легального
определения. Более того, даже в Конституции РФ
наблюдается различное толкование данной категории с точки зрения его правомерности или проти-
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воправности: с одной стороны, механизм ограничеПолагаем, что определение предложенных
ния прав и свобод человека и гражданина представ- критериев в юридической науке и их правовое зален в качестве самостоятельного и абсолютно леги- крепление является одной из основных задач дальтимного института конституционного права, с дру- нейшего совершенствования института правовых
гой ограничение используется в отрицательном ограничений.
смысле, в частности, в смысле незаконных ограниЧеткое формулирование целей института прачений (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ).
вовых ограничений и их законодательное оформлеВ контексте рассматриваемой темы объектом ние способствовало бы формированию упорядонаучного познания, с нашей точки зрения, должны ченной системы, объединяющей разновидности,
являются не все ограничения, а только легитимные пределы (границы), основания, формы и виды огра(иными словами – законные, правовые, обоснован- ничений субъектов права, направленную на мининые, справедливые и т.д.), иные должны нахо- мизацию ущерба для индивидуальной свободы,
диться вне поля зрения общей теории права и от- причиняемого в ходе таких ограничений.
раслевых юридических наук, поскольку являются
При рассмотрении возможных направлений
не правовыми, а противоправными [6, с. 126]. По- совершенствования института правовых ограничеясним свою мысль следующим суждением: проти- ний нельзя обойти вниманием и вопрос о пределах
воправные ограничения (например, умаление, правовых ограничений, который ряд ученых назыущемление, злоупотребление правом) не могут яв- вают в числе наиболее важных теоретических проляться правовыми ограничениями, это правонару- блем прав человека [5, с. 7].
шения.
Со своей стороны, следуя словарному опредеВ этой связи важным направлением совершен- лению «предела» как «пространственной или врествования института правовых ограничений пред- менной границы чего-либо» [4, с. С. 350], под преставляется систематизация критериев определения делами ограничения в общеправовом смысле предлегитимности правовых ограничений. Исследова- лагаем понимать допустимые границы уменьшения
ния данной проблемы проводились с использова- меры возможного поведения лица.
нием различных подходов – поисков индикаторов
Нормативно-правовые основы определения
определения степени ограничения, оснований огра- пределов правовых ограничений сформулированы
ничений, пределов прав соответствующих органов в части 2 статьи 55 Конституции РФ, в которой сона ограничения, условий применения принужде- держится положение о том, что в Российской Федения, допустимых пределов ограничений и т.д. [7, с. рации не должны издаваться законы, отменяющие
162; 8, с.309]. Однако на законодательном уровне или умаляющие права и свободы человека и гражюридическое определение степени ограничения не данина. Анализ данной нормы позволяет некотодано. Более того, нередко цели, принципы, основа- рым авторам делать выводы о том, что сформулиния и пределы ограничений законодателем отож- рованные Конституцией РФ (да и в международных
дествляются. При этом норма права приобретает актах) пределы правового ограничения являются
компромиссный характер, образуя правовые колли- неконкретными и расплывчатыми [3, с. 352; 9; 1].
зии, что еще более усложняет юридическое толкоПути решения данной проблемы нам видятся в
вание правомерности ограничений. Наблюдаются следующем.
трудности не только в определении критериев ограВо-первых, первоначально (на временной осничения в целом, но и в понимании четких и понят- нове) необходимо организовать обобщение правоных критериев для определения конкретных огра- вых позиций Конституционного Суда РФ, осуничений прав и свобод граждан в условиях особых ществляющего легальное (делегированное) толкоправовых режимов [2].
вание законодательных ограничений прав и свобод
Важно то, что вопрос об определении крите- человека и гражданина в целях выделения неких
риев обоснованного ограничения не является ис- общих идей, «направляющих начал» при осуществключительно научным, его решение, прежде всего, лении ограничений субъективных прав, содержанеобходимо в практической правотворческой и щихся в позициях Суда относительно соразмерноправоприменительной плоскости по следующим сти ограничений, «целеобусловленности» огранипричинам:
чений, уважения достоинства личности и
- система критериев и признаков правомерно- сохранения существа содержания основных прав,
сти ограничений, выработанная юридической минимальной достаточности и других.
наукой, закрепленная в форме юридического предВо-вторых, необходимо ввести в законодаписания и используемая в процессе правопримене- тельный оборот понятие «пределы правовых ограния, позволит оценить их обоснованность и необхо- ничений» и легализовать основные принципы их
димость в демократическом государстве;
определения, основанные на обобщении правовых
- данные критерии, в свою очередь, будут спо- позиций Конституционного Суда РФ и Европейсобствовать раскрытию сущности, содержания и ского Суда по правам человека с дальнейшим внедзначения правовых ограничений в системе право- рением данного понятия в текущее законодательвого регулирования и, следовательно, наиболее ство, регламентирующее конкретные виды правочеткому закреплению их дефиниции на законода- вых ограничений (отсылочным способом).
тельном уровне.
Таким образом, важность исследования целей
юридических институтов определяется несколькими причинами: во-первых, их анализ позволяет
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глубже изучить сущность и назначение рассматри- принципов, его составляющих, на общественные
ваемой категории в системе правового регулирова- отношения в целях их оптимального регулирования; во-вторых, осознать ценность комплексного ния, сдерживание противоправного (или нежела(системного) регулирования общественных отно- тельного для государства) поведения субъектов
шений в определенной сфере; в третьих, решить права, защиты публичных интересов, удовлетворепроблемы, возникающие в процессе правового ре- ния интересов контрсубъектов правоотношений.
гулирования того или иного вида общественных отК функциям института правовых ограничений
ношений, поскольку важным критерием эффектив- относятся: по характеру и цели воздействия: регуности выступает степень достижения на практике лятивную (статическую и динамическую), охранинормативно установленных целей.
тельную (предупредительную (превентивную),
Под целями института правовых ограничений правовосстановительную, компенсационную, караследует понимать предполагаемую или закреплен- тельную) и воспитательную функции; по сфере обную государством идеальную модель границ (пре- щественных отношений: экономическую, политиделов) разрешенного поведения субъектов, дости- ческую, культурную, социальную (в узком смысле)
гаемую при помощи реализации правовых средств, функции.
входящих в его (юридического института) состав и
Сформулированные ранее основные положенаправленную на сдерживание противоправного ния относительно природы юридических институ(или нежелательного для государства) поведения тов, понятия, сущности, структуры, целей и функсубъектов права, защиту публичных интересов, ций института правовых ограничений, а также юриудовлетворение интересов контрсубъектов право- дических конструкций, его образующих, позволяет
отношений.
определить некоторые проблемы совершенствоваСоответственно основные цели института пра- ния института правовых ограничений и пути их ревовых ограничений, распространяемыми на все шения. Данные проблемы, с определенной степевиды такового являются: защита публичных инте- нью условности, можно подразделить на: доктриресов (обеспечение государственной и обществен- нальные
(понятийно-категориальные)
и,
в
ной безопасности, охрана общественного порядка, определенной степени, обусловленные ими проздоровья, нравственности и т.д.); защита частных блемы совершенствования законодательства, заинтересов; сдерживание противоправного (или не- крепляющего нормы и принципы, составляющие
желательного для государства) поведения субъек- содержание института правовых ограничений.
тов права (в том числе злоупотреблений со стороны
В правотворческой и правоприменительной
государственных органов и должностных лиц); практике термин «ограничение» представлен шиудовлетворение интересов контрсубъектов право- роким диапазоном значений (предел, граница, обяотношений; регулирование общественных отноше- занность, запрет, ценз, принуждение, ответственний в специфических условиях (в рамках режимов ность и т. д.), каждое из которых, безусловно, имеет
чрезвычайного положения, военного положения, доктринальное толкование, но легальное определеконтртеррористической операции); выявление ние его содержания в качестве модели, конструкнегативных правовых последствий в результате со- ции на сегодняшний день отсутствует, в результате
вершения правонарушения (ограничение прав чего происходит «смешение» понятий (составляюграждан в связи с применением мер процессуаль- щих синонимический ряд по отношению к ограниного принуждения); в отношении некоторых кате- чению), приводящее к терминологической путагорий лиц – установление объемов прав и свобод нице, не позволяющей выработать общую концеп(например, отбывающих наказание, лишенных дее- туальную основу рассматриваемого феномена.
способности и т.п.).
Однако, важным направлением совершенствоФункции института правовых ограничений от- вания института правовых ограничений является
ражают динамику правового регулирования, то систематизация критериев определения легитимноесть функционирование данного института и сти правовых ограничений, в систему которых
напрямую связаны с целями и функциями право- предлагается включить такие понятия, как «основавого регулирования в целом, а именно: производны ния», «условия», «цели», «принципы», «пределы».
от сущности права и определяются его назначением
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL ISSUES OF THE IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF
THE SOCIAL SERVICE SYSTEM IN THE MUNICIPAL EDUCATIONS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Аннотация.
Статья включает в себя теоретический обзор основных организационно-правовые аспектов системы социального обслуживания на муниципальном уровне. Проведен анализ организации социального
обслуживания в ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Ямальский район», а также приведены основные направления
совершенствования социального обслуживания населения в ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Ямальский район».
Abstract.
The article includes a theoretical overview of the main organizational and legal aspects of the social service
system at the municipal level. The analysis of the organization of social services in GBU YANAO "tsson in MO
Yamal'skiy district" and the main directions of improvement of social services in GBU YANAO "TSSON in MO
Yamal area".
Ключевые слова: социальное обслуживание, муниципальные образования, государственные и муниципальные услуги, ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Ямальский район».
Keywords: social services, municipalities, state and municipal services, GBU YANAO "tsson in the Yamal
district".
Социальная деятельность любого цивилизованного государства направлена на создание комфортных условий для жизни и развития, а также
поддержания и преумножения благополучия каждого гражданина этого государства. Иными словами, социальная деятельность государства направлена на социум, так как оно априори является ее
главным объектом.

Анализируя мировую практику на сегодняшний день в мире существует две основные модели
социального обслуживания ‒ скандинавская и американская.
Скандинавская модель системы социальной
защиты базируется на теории государства всеобщего благосостояния. Существенной особенностью
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данной модели является полноценное и всесторонИз американского опыта можно было бы заимнее развитие системы социального обслуживания ствовать практику развития некоммерческих социвсем гражданам.
альных организаций, которые открываются на добАмериканская модель системы социальной за- ровольные пожертвования общественности. Это
щиты предполагает минимальное участие государ- организации с высокими бюджетами и большим коства в социальном обеспечении граждан. Государ- личеством добровольцев и волонтеров.
ственная поддержка оказывается только беднейВ Российской Федерации законодательной башим слоям населения. Дополнительно в каждом зой для проведения социальной политики является
штате свои социальные программы, работает си- ст. 7 Конституции Российской Федерации. В данстема частного социального страхования и добро- ной статье Российская Федерация признается социвольные организации [3].
альным государством, а значит государство
На наш взгляд, в Российской Федерации акту- должно по защите прав и свобод каждого человека.
альным было бы создание центров помощи по типу
Федеральный законе от 28.12.2013 № 442–ФЗ
шведских, куда обращаются в кризисных ситуа- (ред. от 01.05.2019) «Об основах социального обциях обычные люди. При этом охватываются все служивания граждан в Российской Федерации» явсферы жизнедеятельности – от производственно- ляется одним из основополагающих документов по
трудовой активности до интимных отношений, а организации нормативно-правового регулирования
также все этапы жизни – от младенчества до старо- социального облуживания в РФ и ее субъектов на
сти.
всех уровнях власти [1].
Представим структуру социального обслуживания (рис. 1).

Социальное обслуживание

Федеральный орган исполнительной власти (организация
сциального обслуживания, находящиеся в ведении
федеральных органов исполнительной власти
Уполномоченный орган государственной власти субъектов РФ
(организация социального обслуживания, находяшиеся в
ведении субъекта РФ)

Негосударственные организации социального бслуживания
(коммерческие и некоммерческие, в т.ч. социально
ориентировванные НКО, предоставляющие соц. услуги
индивидуальные предприниматели, осуществляющие
социальное обслуживание
Рисунок 1 – Структура социального обслуживания в Российской Федерации

Анализируя данный закон отметим, что он регламентирует:
1. основы социального обслуживания (правовые, организационные, экономические);
2. полномочия органов государственной власти (федеральных, региональных);
3. права и обязанности (получателей и поставщиков социальных услуг).

Говоря о социальном обслуживании в РФ отметим, что оно имеет вертикальную структуру.
Иными словами, регулирование вопросов социального обеспечения осуществляется на трех уровнях.
Между этими тремя уровнями, а также между различными учреждениями социальной инфраструктуры установлены устойчивые связи, необходимые
для улучшения качества жизни населения страны
(рис. 2) [2].
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Федеральный
уровень:
Министерством труда и
социальной защиты РФ
и регулируется
регулируется
Конституцией РФ,
Трудовым Кодексом
РФ, Жилищным
Кодексом РФ,
Семейным Кодексом
РФ, а также
соответсвующими
федеральными
законами

Региональный
уровень: органы
исполнительной
власти субъектов
РФ

Местный уровень:
Администрация
района, Управление
социальной защиты
населения,
Комплексный центр
социального
обслуживания
населения

Рисунок 2 – Структура организации социального обслуживания в РФ
Порядок и условия предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания в ЯНАО осуществляется

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами муниципального уровня [4]:

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2014 года № 1087-П «О порядке предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг»;
Нормативноправовые
основы
организации
социального
обслуживания в
ЯНАО

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 августа 2015 года № 747-П «О внесении изменений в Порядок
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
Ямало-Ненецком автономном округе»;
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 14 июля 2016 года № 648-П «О внесении изменений в Порядок
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
Ямало-Ненецком автономном округе»;
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 сентября 2016 года № 910-П «О внесении изменений в Порядок
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
Ямало-Ненецком автономном округе»;
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 11 сентября 2017 года № 963-П «О внесении изменений в Порядок
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
Ямало-Ненецком автономном округе» .

Рассмотрим особенности организации социального сопровождения в Государственном бюджетном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания
населения в муниципальном образовании Ямальский район» (далее: ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО
Ямальский район»).
ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Ямальский район»
является одним из учреждений в системе организации социального обслуживания в ЯНАО. Данное

учреждение направлено на организацию социального обслуживания населения (социальных услуг)
в различных формах: стационар и полустационар.
Проанализируем данные, представленные в
ежегодных отчетах Центра по численности обращений за услугами по социальному обеспечению
(табл.1).
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Численность обращений за услугами по социальному обеспечению (2018-2020 гг.)
Полустац.
Обслуживание
Срочные
Обратившиеся
форма
на дому
услуги
единожды
2018
93
218
261
482
2019
94
224
242
482
2020 (1 кв.)
249
653
162
532
Средняя оценка выполнения показателей государственного задания также с каждым годом увеличивается. Так, в 2019 году средняя оценка выполнения государственного задания составила 134,85%
[3].
По итогам 2019 года, наблюдается незначительное снижение показателя количества получателей срочных социальных услуг, что обусловлено
снижением количества обращений граждан за получением данного вида социальных услуг, а также
выездом граждан пожилого возраста, являвшихся
постоянными получателями срочных социальных
услуг, на постоянное место жительства за пределы
автономного округа.
При этом отметим, что в I квартале 2020 года
наблюдается рост количества запросов на предоставление услуг в рамках социального обеспечения, что может быть связано с пандемией и самоизоляцией граждан пенсионного возраста.
Наиболее востребованными у получателей социальных услуг по-прежнему, остаются социальнобытовые, социально-медицинские, социально-психологические услуги, что связано ростом численности пожилых граждан, нуждающихся в оказании
данных социальных услуг.
В целом можно отметить следующие проблемы исследуемого учреждения:
1. Основополагающей проблемой, из которой
вытекают все последующие, является недостаток
финансирования ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Ямальский район».
2. Неудовлетворительное материально–техническое обеспечение.
3. Следующей немаловажной проблемой является низкая заработная плата сотрудников ГБУ
ЯНАО «ЦСОН в МО Ямальский район».
На базе ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Ямальский
район» предлагается организовать деятельность,
направленную на повышение правовой культуры
пожилых людей и инвалидов, в рамках программы
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Таблица 1
Кол-во услуг
572
560
1064

«Клуб правовой грамотности», предполагаемые результаты которой являются:
– увеличение количества граждан пожилого
возраста и инвалидов, заинтересованных в получении правовых знаний и посещении данного клуба;
– создание уверенности у граждан пожилого
возраста и инвалидов, что они находятся под защитой государства в любых случаях противоправного
к ним отношения, и, исходя из этого, должны иметь
решимость в отстаивании своих прав и интересов;
– расширение правовых и культурных связей
граждан пожилого возраста и инвалидов во взаимоотношениях с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, правоохранительными органами и судебными.
В перспективе уже заложен путь дальнейшего
развитие программы «Клуб правовой грамотности», планирование новых мероприятий, новых
практических занятий, создание новых, интересных и креативных методов и способов реализации
будущих программ.
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Анализ исторического опыта развития ответственности за нарушения в сфере налогообложения
позволит провести исследование современной юридической ответственности налогоплательщиков в
России. Налоговые нарушения (нарушения налогового законодательства) относятся к числу наиболее
древних и наиболее распространенных негативных
социальных отклонений. К ним полностью примени- мы выводы науки о том, что в «целом для социальных отклонений как общественного явления
характерны следующие черты:
— одинаковая направленность отклонений,
встречающихся у сходных групп (слоев) населения
в более или менее одинаковых условиях;
— близость или единство причин, в силу действия которых они возникают и выражаются вовне;
— определенная повторяемость, устойчивость
указанных явлений во временном и территориальном разрезах.
Совокупность перечисленных признаков свидетельствуют о том, что речь идет о явлениях, приобретающих определенное распространение в обществе или имеющих к этому тенденцию. Этим они
отличаются от эксцессов случайных, экстраординарных действий...».Одним из отрицательных последствий экономических реформ в России являлся
бурный рост в 90-х гг. XX в. нарушений налоговых
правил. И прежде всего это было связано с развитием предпринимательства, становлением рынка,
либерализацией внутренней и внешней торговли, т.
е. экономическими причинами. Финансово-право-

вое регулирование, существовавшее в условиях социалистического хозяйства, показало свое несоответствие потребностям рыночных отношений. В
условиях организованной на социалистических
идеях, число налоговых нарушений было невелико.
Очевидно, что когда все расчеты организаций осуществлялись безналичным путем через единую систему государственных банков, а основным доходом подавляющего большинства граждан была заработная плата, получаемая в государственных и
общественных организациях, бухгалтеры которых
автоматически удерживали налоги при начислении
заработной платы, практически не было условий
для неисполнения налоговых обязательств. И не
случайно с 1961 по 1991 год в законодательстве
РСФСР об административной ответственности не
было статей, устанавливающих
Большое количество нарушений налоговых
правил возникло в условиях рыночной экономики.
Это, несомненно, связано с объективными факторами, одним из которых является переход России
на рыночным отношениям. Проведение налоговых
реформ следует основывать на богатом историческом и отечественном опыте и осуществлять «с учетом мирового теоретического и практического
опыта, сложившихся международных связей ,поскольку налоги представляют для предпринимателей «специфические издержки производства» в значительной степени влияющие на формирование отпускных цен на продукцию и услуги и
соответственно их конкурентоспособность».
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В то же время существовало мнение , что
Необходимо было проводить комплексный
налоговая реформа близится к завершению. Дума- научный анализ принятых нормативно-правовых
ется , что следует согласиться с мнением Прези- актов в сфере налогообложения на предмет ухуддента Российской Федерации В.В. Путина, который шения положения налогоплательщиков, так как
назвал налоговую реформу «нескончаемой», тем применение большинства этих актов влекло за соболее, что налоговое законодательство по преж- бой непредсказуемые негативные последствия.
нему претерпевает серьезные изменения (НК РФ Так, Конституционный Суд РФ неоднократно обраявляется одним из самых часто меняющихся кодек- щался к конституционному анализу норм законодасов). Несовершенство, нестабильность, неясность тельства о привлечении к ответственности за соверналогового законодательства отнюдь не сопут- шение налоговых правонарушений. О необходимоствуют эффективному проведению налоговой ре- сти соблюдения конституционного принципа
формы.
справедливости и недопущения необоснованного
Следует отметить, что проведение налоговой ограничений прав и свобод в сфере налоговых прареформы не должно ухудшать положение налого- воотношений было сказано, в частности, в Постаплательщиков. Однако до 1 января 1999г. к налого- новлении Конституционного Суда РФ от 17 деплательщикам применялась ответственность без кабря 1996 г. 20-П .
учета его вины. Точка зрения ВАС РФ по этому воС учетом изложенного, введение в НК РФ попросу закреплен в пункте 3 письма от 23 ноября ложений о возможности снижения размера налого1992г.№C-13/OП-329.
вого взыскания с учетом тех или иных обстоятельПрименение штрафных санкций и пени без ств стало положительным шагом в развитии отечеучета вины налогоплательщика было и остается для ственного налогового права и налоговой системы в
государства предпочтительнее из-за отсутствия целом.В связи с этим возникает вопрос: почему с
необходимости эту вину устанавливать и доказы- введением НК РФ законодатель не учел позиции
вать. Также налоговое законодательство не преду- Конституционного Суда РФ, установив абсолютносматривало освобождения налогоплательщиков от определенные штрафные санкции за совершение
ответственности по мотиву несоразмерности нака- налоговых правонарушений вместо относительно
зания допущенным нарушениям. Небезынтересно и определенные?
установление повышенных размеров штрафов в п.п
К сожалению, проведение налоговой реформы
«а» пункта 1 статьи 13 Закона РФ «Об основах характеризовалось непродуманностью многих ее
налоговой системы в Российской Федерации» положений, отсутствием четкой научной концеп(200% - за повторное и 500% - за умышленное со- ции, а также отсутствием комплексности с другими
крытие (занижение) прибыли( налога) .
реформами (судебной, административной, пенсиЕсли двукратный штраф был предусмотрен и онной и др.), осуществляемыми в нашей стране.
ранее дейсвовавшим законодательством, то пяти- Имеющиеся в настоящее время недостатки налогократный был впервые введен Законом РФ «Об ос- вой системы во многом были обусловлены тем, что
новах налоговой системы в Российской Федера- она создавалась в условиях коренной перестройки
ции».
экономических и политических устоев нашего обВ пункте 3 Указа Президента РФ «О проведе- щества, острых национальных противоречий и
нии налоговой амнистии в 1993 году» установлено, огромного бюджетного дефицита.
что в случае выявления после 30 ноября 1993 года
Очевидно, что при решении вопроса о развисокрытых от налогообложения доходов предприя- тии ответственности за налоговые правонарушения
тиями, учреждениями и организациями, а также следовало установить, для каких целей служат
физическими лицами , осуществляющими предпри- налоги: только для выполнения государством своих
нимательскую деятельность без образования юри- функций или для накопления дополнительных редического лица, органам ГНС РФ следует взыски- сурсов государства , чтобы покрыть дефицит бюдвать штрафы в размере, превышающем трехкрат- жета. В первом случае уровень налогообложения
ный размер штрафа, установленный п. 1 ст. 13 должен быть ниже, что повлечет за собой менее деЗакона РФ «Об основах налоговой систем в Россий- тальную регламентацию института налоговой отской Федерации ».
ветственности.
Анализ текста этого Указа Президента РФ не
Также важно было определить соотношение
оставляет сомнений: размер взыскиваемого штрафа между налоговыми и неналоговыми источниками
может составлять, например, 1500% заниженной наполнения бюджета: развитие неналоговых источприбыли или неуплаченного налога.
ников должно снижать бремя налоговой нагрузки и
В Постановлении Конституционного Суда РФ делать ответственность, применяемую к налогоплаот 15 июля 1999 г. № 11-П признавались не соот- тельщикам, менее жесткой.
ветствующими Конституции РФ даже 100%-е
Таким образом, приходится признать, что госштрафы, предусмотренные пп. " а " пункта 1 статьи ударство было крайне неэффективно использовало
13 Закона РФ" Об основах нологовой системы в неналоговые доходы как инструмент для зарабатыРоссийской Федерации». Поэтому 1500% -й адми- вания денег: унитарные и казенные предприятия не
нистративный штраф определенно не соответство- могли составить достойную конкуренцию коммервал Конституции РФ и и не мог применяться с мо- ческим организациям по получению прибыли. Промента вступления ее в силу - с 25 декабря 1993 г.
изошла приватизация целых отраслей, и государ-
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ству было проще собирать налоги уже с коммерче- государственном суверенитете РСФСР и регламенских организаций, чем самому развивать эти от- тировавшим вопросы ответственности налогопларасли. Такой подход к формированию доходной ча- тельщиков, стал Закон РФ «Об основах налоговой
сти бюджета привел к тому, что налоговое право системы в Российской Федерации». Он был введен
начало развиваться по пути его упрощения, макси- в действие с января 1992 г. Постановлением Вермальной отмены всех льгот и ужесточения приме- ховного Совета РФ «О порядке введения в действие
нения норм об ответственности ко всем участникам Закона Российской Федерации "Об основах налогоналоговых правоотношений.
вой системы в Российской Федерации"». Ранее был
Кроме того, налоговые органы старались ис- принят и вступил в силу 11 апреля 1991 г. Закон РФ
пользовать неточности самого налогового закона «О государственной налоговой службе Российской
для повышения собираемости доходов и привлече- Федерации», в соответствии с Постановлением
ния к ответственности налогоплательщиков. В Верховного Совета РСФСР «О порядке введения в
частности, у налоговых органов проявлялась тен- действие Закона РСФСР "О государственной налоденция отказывать налогоплательщикам-экспорте- говой службе РСФСР"». Эти нормы не систематирам в возмещении сумм экспортного НДС и при- зированы, единого акта, специально регулируювлекать к ответственности за несвоевременную щего эти вопросы, нет. В условиях частых изменеуплату сумм НДС, используя часто надуманные, ний налогового права, которое к тому же не
формальные поводы, нарушая установленный за- систематизировано, такое положение затрудняет
кон. Это одна из негативных тенденций развития его использование.
института ответственности за налоговые правонаДо принятия НК РФ не было необходимости
рушения, связанная не с качественным развитием, идентифицировать природу ответственности за
а с выполнением роли инструмента для пополнения налоговые правонарушения, поскольку на тот модоходной части бюджета. Развитие экономической мент не существовало кодифицированного акта,
жизни государства, появление новых элементов в устанавливающего ответственность за налоговые
экономике, усложнение товарооборота и появление правонарушения. А в научной литературе испольтранснациональных компаний, упрощение порядка зовались такие термины, как «административная
перетекания капиталов из одной страны в другую - ответственность за налоговые правонарушения»,
все это с неизбежностью должно было повлечь за «финансовая ответственность», «налоговая ответсобой соответствующие изменения в правовых ственность», «административно-финансовая ответнорм, регулирующих применение мер принужде- ственность», «административно-налоговая ответния, в противном случае государство при взимании ственность». Это связано еще и с тем, что остро стоналогов опиралось бы лишь на добрую совесть и яла
проблема
формирования
подотрасли
устаревшие правовые нормы об ответственности, налогового права как составной части отрасли филишаясь возможности эффективно влиять на нало- нансового права и ее соотношения с другими отрасгоплательщиков, не желающих платить налоги во- лями и подотраслями права, и в первую очередь адвремя и в полном объеме.
министративного и уголовного.
Таким образом, при нормальном развитии госИнститут ответственности за налоговые правоударства неизбежно совместная развитие налого- нарушения, вне всякого сомнения, испытывает на
вой системы и норм ответственности за неуплату себе влияние проводимой государством налоговой
налогов. Факт доминирующего положения налого- политики и, следовательно, будет изменяться в завого правонарушения, которое вызвало необходи- висимости от того, в каком направлении государмость изучения как самого налогового правонару- ство будет развивать свою налоговую систему. Иншения, так и мер ответственности, отмечал К. С. тересной представляется точка зрения Л. И. Дембо,
Бельский. Прервать взаимосвязанный процесс раз- высказанная еще в 50-х гг. прошлого века, по повития может лишь несовершенство налогового за- воду принципов построения системы права: одной
конодательства и неудовлетворительная работа за- из предпосылок для выделения отрасли права он
конодательных органов, что выражается в от- ста- назвал политическую заинтересованность государвании норм об ответственности за налоговые ства в самостоятельном его регулировании. В ситуправонарушения от реальной жизни (это наблюда- ации с налоговой ответственностью налицо заинтелось в России до момента принятия первой части ресованность государства в выделении се в самоНалогового кодекса РФ, так как Закон «Об основах стоятельный вид ответственности. Это видно, в
налоговой системы в Российской Федерации» уже частности, из проведенной кодификации налогоне выполнял всех необходимых задач).
вого законодательства, выделении в НК состава и
Такое следование мер принуждения (а значит, видов налоговых правонарушений и определения
и норм об ответственности за налоговые правона- ответственности за их совершение.
рушения) за развитием налоговой системы объясВозникает вопрос: почему тогда отдельные
няется тем, что большинство налогоплательщиков субъекты правонарушений в сфере налогообложеникогда не признавали и не признают, что установ- ния так и не могли быть привлечены к ответственленные в стране налоги являются экономически ности вообще (должностные лица), а иные, в частобоснованными и справедливыми. Большинство ности налогоплательщики-граждане, привлекались
исследователей считает, что первым, наиболее су- к ответственности дважды за одно и то же правонащественным налоговым нормативным актом, при- рушение (например, за непредставление налоговой
нятым с момента провозглашения Декларации о
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декларации гражданин привлекался к налоговой от- новый КоАП РФ, который сделал большой шаг впеветственности по НК РФ и к административной от- ред в регулировании административной ответветственности по Закону РФ «О налоговых органах ственности за правонарушения в налоговой сфере.
Российской Федерации»)?
Но комплекс материальных и процессуальных
Также следует обратить внимание на тот факт, норм об ответственности по-прежнему сохранен в
что ранее Закон РФ от 27 декабря 1991 г. №2118-1 НК РФ. Поэтому производство по делам о налого«Об основах налоговой системы в Российской Фе- вых правонарушениях продолжает рассматридерации» оперировал понятием «налоговая си- ваться в качестве самостоятельного, обособленного
стема», которая определялась как «совокупность института налогового законодательства. Однако
налогов, сборов, пошлин и других обязательных ряд вопросов, в том числе вопрос о правовой приплатежей, взимаемых в установленном порядке»
роде ответственности за налоговые правонаруше(ст. 2). Иными словами, фактически все обяза- ния и о месте ответственности должностных лиц,
тельные платежи в бюджетные и внебюджетные юридических лиц за допущенные правонарушения
фонды включались в налоговую систему. Придание в сфере налоговых правоотношений, обозначился
всем указанным платежам налогового характера ос- еще острее.
новывалось на отсутствии различий в понимании
Роль законодателя заключается в том, чтобы
налога, сбора, пошлин, а также других платежей, сократить до минимума возможные проблемы, маккоторые одинаково рассматривались как «обяза- симально оперативно принимать новые правотвортельный взнос в бюджет соответствующего уровня ческие решения, корректировать действующие
или во внебюджетный фонд, осуществляемый пла- нормы.
тельщиками в порядке и на условиях, определяеСравнительно-правовой анализ законодательмых законодательными актами» (ст. 2). Как обосно- ных или иных нормативных правовых актов, реаливанно полагала Л. Ю. Кролис , из ст. 2 Закона РФ зуемых при проведении налоговой политики в от«Об основах налоговой системы в Российской Фе- дельные исторические периоды (советский, начало
дерации» очевидно следует, что платежи во вне- постсоветского), позволил сделать следующие выбюджетные фонды приравнены к налогам, и воды.
прежде всего при решении вопросов об ответствен1. Отсутствовала единая тенденция законоданости лиц, нарушивших соответствующие обяза- теля по установлению юридической (администрательства. Но некоторые ученые необоснованно не тивной, налоговой) ответственности за налоговые
включают специфические составы, закрепленные правонарушения.
нормативными актами об обязательных платежах,
2. Отсутствие единой тенденции законодателя
во внебюджетные фонды, в число налоговых нару- по установлению юридической (административшений. Поэтому, полагаем, законодатель не вклю- ной, налоговой) ответственности за налоговые прачил в НК РФ ответственность, применяемую за пра- вонарушения затрудняло как осуществление наловонарушения, связанные с платежами во внебюд- гового контроля, так и предупреждение и пресечежетные фонды.
ние правонарушений, совершаемых в налоговой
С первых лет существования российского сфере.
налогового законодательства в правоприменитель3. Непоследовательность в проведении налогоной практике возникли противоречия, заложенные вой политики привела к научной неразработаннов системе и конструкциях самих норм права. По- сти понятийного аппарата науки административявились проблемы теоретического характера, ного и налогового права и терминологии соответвскрылись неточности формулировок, что вызвало ствующих отраслей законодательства.
необходимость раскрыть юридический смысл тех
Список литературы:
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CONCEPTS AND SIGNS OF PROVISION OF PUBLIC SERVICES IN THE FIELD OF STATE
REGISTRATION OF PROPERTY RIGHTS ON REAL ESTATE
Анотація.
Наукова стаття присвячена висвітленню категорії публічні послуги, що надаються в Україні. Розглядаються основні підходи щодо визначення поняття публічних послуг. Враховуючі нормативно-правові
акти та стан наукової розробки виокремлено ознаки публічних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
Запропоновано під публічною послугою у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
слід розуміти регламентовану правовими актами результат діяльності органів публічної адміністрації з
приводу речових прав на нерухоме майно із розгляду заяви фізичної або юридичної особи про видачу
адміністративного акта (дозволу (ліцензії), посвідчення, сертифіката тощо), спрямованого на забезпечення її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків.
Abstract.
The scientific article is devoted to the coverage of the category of public services provided in Ukraine. The
main approaches to defining the concept of public services are considered. Taking into account the normative
legal acts and the state of scientific development, the features of public services in the field of state registration
of real rights to immovable property are singled out.
Proposed under the public service in the field of state registration of real property rights should be understood regulated by legal acts of the public administration on real property rights from the application of a natural
or legal person for the issuance of an administrative act (permit (license), certificate, certificate etc.), aimed at
ensuring its rights and legitimate interests and / or to perform a person's duties under the law.
Ключові слова: державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, послуга, публічна послуга, державна послуга, нерухоме майно.
Keywords: state registration of real rights to immovable property, service, public service, public service,
immovable property.
Незважаючи на широке використання терміну
„публічні послуги” в наукових та публіцистичних
працях, його визначення викликає різні практичні
тлумачення, особливо на рівні виконавців – надавачів адміністративних послуг та їх споживачів –
пересічних громадян. Найчастіше державу для
простого громадянина уособлюють саме надавачі
адміністративних послуг – чиновники та посадові
особи, що видають ліцензії, довідки, сертифікати.
Фактично лише в моменти стояння в чергах та відчуття своєї неспроможності громадянин замислюється над вічним питанням потреби в держави як
апараті примусу, а не в апараті служіння народу.
Згідно Листа від 18.12.2009 № 967-0-2-09-22
Міністерство юстиції України «Щодо надання роз'яснення термінів, які застосовуються у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо відповідальності за корупційні
правопорушення» [3] та відповідно до Концепції
розвитку системи надання адміністративних послуг
органами виконавчої влади (далі - Концепція), затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів

України від 15 лютого 2006 року № 90р, сферу публічних послуг становлять послуги, що надаються
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні [4].
Залежно від суб'єкта, що надає публічні послуги, розрізняють державні та муніципальні послуги. Державні послуги надаються органами державної влади (в основному виконавчої) та державними підприємствами, установами, організаціями,
а також органами місцевого самоврядування в порядку виконання делегованих державою повноважень за рахунок коштів державного бюджету.
До сфери публічних послуг також відносять
адміністративні послуги [9]. У зазначеній Концепції [4] адміністративна послуга визначається як результат здійснення владних повноважень уповноваженим суб'єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації
фізичними та юридичними особами прав, свобод і
законних інтересів за їх заявою (видача дозволів
(ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо).
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Згідно з закону України «Про адміністративні „єдині офіси”, де спілкування між адміністративпослуги» адміністративна послуга - результат здій- ним органом і особою фактично є „документальснення владних повноважень суб’єктом надання ним” і, як правило, не вимагає особистого контакту
адміністративних послуг за заявою фізичної або з особою [1, с. 120].
юридичної особи, спрямований на набуття, зміну
Так, вчений В. Сороко публічні послуги розпочи припинення прав та/або обов’язків такої особи діляє за такими групами:
відповідно до закону [6].
– захист: життя, власності, довкілля, інтелектуОтже, нажаль, на сьогоднішній час категорія альної власності та ін;
«публічні послуги» зустрічається тільки на підза– соціальний захист: дітей, літніх людей, люконному рівні, але на законодавчому рівні не має дей з особливими потребами, безробітних;
жодного акту, крім характеристики деяких видів
– реєстрація, ліцензування: змін громадського
публічних послуг (Закон України «Про адміністра- стану, стану об’єктів і суб’єктів; утворення громад,
тивні послуги» [6], Закон України «Про соціальні організацій; певних видів діяльності;
послуги» [7]. Тому запропоновано прийняти єди– повсякденна життєдіяльність: охорона здоний законодавчий кодифікований акт «Про публі- ров’я; забезпечення комунальною, побутовою сфечні послуги», який би містив загальні положення, рами; аграрні питання та ін.;
характеристику всіх послуг в України та практики
– комунікація: пошта, телекомунікації, Інтерреалізації надання публічних послуг.
нет; транспорт; засоби масової інформації;
У вітчизняному науковому лексиконі шир– духовне та культурне самовиявлення: відпошого поширення набула категорія "публічна пос- чинок, культурно-масові заходи; фізична культура
луга”. Публічні послуги – це всі послуги, що нада- і спорт [8].
ються публічним (державним та самоврядним) секАналіз наукових публікацій та нормативнотором або іншими суб’єктами за рахунок публічних правової бази дозволив виділити наступні ознаки
коштів [9]. Таке визначення за суттю дуже близьке публічних послуг:
до визначення категорії "суспільна послуга” в євроОзнаками публічних послуг з державної реєстпейському праве, але подане з точки зору суб’єкта рації речових прав на нерухоме майно слід назвати,
їх надання та джерела фінансування.
на нашу думку, такі положення:
Публічні послуги за джерелом фінансування
1. Предметом правовідносин є державна ренадання даного виду послуг, тобто виду бюджету, єстрація речових прав на нерухоме майно та їх обвключають в себе державні та муніципальні пос- межень. Згідно зі ст. 5 Закону України «Про держалуги.
вну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
Державні послуги – це послуги, що надаються їх обтяжень» до об'єктів нерухомого майна, стосоорганами державної влади (насамперед, виконав- вно яких проводиться державна реєстрація прав,
чої) та державними підприємствами, установами й належать: земельні ділянки, а також об'єкти неруорганізаціями. До числа державних послуг відно- хомого майна, розташовані на земельній ділянці,
сяться також послуги, які надаються недержавними переміщення яких неможливе без їх знецінення та
організаціями в порядку виконання делегованих зміни призначення, а саме: підприємства як єдині
повноважень тощо. У цьому випадку на перше мі- майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, спосце для визначення природи послуги ставиться не руди (їх окремі частини), квартири, житлові та небезпосередній суб’єкт її надання, а суб’єкт, який житлові приміщення. Якщо законодавством переднесе за це відповідальність та джерело фінансу- бачено прийняття в експлуатацію об'єкта неруховання надання даного виду послуг – державний бю- мого майна, державна реєстрація прав на такий
джет.
об'єкт проводиться після прийняття його в експлуМуніципальні (комунальні) послуги – це пос- атацію в установленому законодавством порядку
луги, що надаються органами місцевого самовряду- [1].
вання, комунальними підприємствами, установами
2. Адміністративні послуги надаються лише
й організаціями. Джерелом фінансування надання за безпосередньою ініціативою (заявою) фізичних
муніципальних послуг виступає місцевий бюджет.
та/або юридичних осіб незалежно від самої форми
Відомий професор, доктор юридичних наук В. заяви особи та тільки в порядку її отримання оргаАвер’янов до обов’язкових ознак публічних послуг, ном публічної влади. Так, І. Коліушко стверджує,
крім іншого, зараховує: надання цих послуг спря- що немає особливого значення, чи всі особи зомоване на створення належних умов для повноцін- бов’язані звернутися за відповідною адміністративної реалізації приватними особами належних їм ною послугою, як, наприклад, за отриманням загаправ та виконання покладених на них обов’язків; льногромадянського паспорта, чи лише окремі каприватні особи мають право на свій розсуд (окрім тегорії суб’єктів права, як у випадку з отриманням
вчинення неправомірних дій) користуватися ре- будь-якої ліцензії [10, с. 105].
зультатами наданих їм адміністративних послуг
3. У споживача послуг є право звернутися за
[12, с. 150].
послугою, а в держави є право на прийняття ріВчений В. Тимощук як другорядну ознаку пу- шення про вчинення або відмову у вчиненні такої
блічних послуг, в тому числі і до адміністративних, дії (дискреційні повноваження).
виділяє їх типовість, або ординарність. Ця ознака є
4. Необхідність і, відповідно, можливість
особливо актуальною для адміністративних послуг, отримання конкретної адміністративної послуги
які можуть надаватися через „універсами послуг”, повинна бути передбачена на законодавчому рівні.
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Надання адміністративної послуги можливе лише у адміністрації з приводу речових прав на нерухоме
випадку, якщо є спеціальні адміністративно-пра- майно із розгляду заяви фізичної або юридичної
вові засади порядку надання зазначеної послуги. особи про видачу адміністративного акта (доТак, вимога особи до певного суб’єкта влади вчи- зволу (ліцензії), посвідчення, сертифіката тощо),
нити будь-які дії на її користь може бути сприйнята спрямованого на забезпечення її прав і законних іняк адміністративна послуга лише тоді, коли проце- тересів та/або на виконання особою визначених задура розгляду цієї заяви є має чіткий регламент коном обов'язків.
[11,с. 5]. Не можна вимагати від органу публічної
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Анотація
У цій статті автор досліджує підстави для цивільно-правового захисту суміжних прав організацій
мовлення в українській і міжнародній практиці. Вона аналізує визначення терміну «кардшейрінг», запроваджене Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні». Автор пропонує оновити
визначення даного терміну, доповнивши його діяльністю з поширення реклами та іншої інформації, що
використовується для промотування нелегального обладнання та програмного забезпечення, що надають
несанкціонований доступ до захищених послуг з телерадіомовлення. Вона виокремлює критерії платного
телебачення. Автор аналізує положення законодавства Європейського Союзу у сфері правової охорони
закодованих аудіовізуальних медіа-послуг. Вона приходить до висновку, що термін «піратство»,
відповідно до українського законодавства, не поширюється на випадки незаконних доступу та розповсюдження сигналів, що несуть програми організації мовлення, до моменту їхнього публічного сповіщення
(“pre-broadcast signals”). Автор описує у статті поточну ситуацію з несанкціонованою ретрансляцією
сигналів, що несуть програми, і доступу до програм організацій мовлення за межами дозволеної території
в Україні та за кордоном.
Abstract
In this Article the author explores the grounds of the related rights of broadcasting organizations for the civil
enforcement in Ukrainian and international practice. She analyzes the definition of the term “card sharing” as
introduced by the Law of Ukraine “On the State Support of Cinematography in Ukraine”. The author proposes to
amend the definition of this term by adding of the activities on the use of advertisements and other information to
promote illicit devices and software, which give unauthorized access to protected broadcasting services. She reveals the criteria of Pay Television. The author analyzes the provisions of the legislation of the European Union
in the sphere of legal protection for encrypted audiovisual media services. She draws a conclusion that the term
“piracy” under the Ukrainian legislation does not cover cases of illegal access and distribution of pre-broadcast
signals. In the Article the author depicts the current situation with unauthorized retransmission of programmecarrying signals and extra-territorial access to programmes of broadcasting organizations in Ukraine and abroad.
Ключові слова: кардшейрінг, Інтернет-піратство, платне телебачення, фізичне піратство, несанкціонована ретрансляція сигналів, що несуть програми, доступ до програм організацій мовлення за
межами дозволеної території
Keywords: card sharing, Internet piracy, Pay Television, physical piracy, unauthorized retransmission of
programme-carrying signals, extra-territorial access to programmes of broadcasting organizations
Перехід на цифрові стандарти мовлення, збільшення пропускної здатності мереж і поширення Інтернет, з одного боку, сприяли поліпшенню якості
традиційного телерадіомовлення і появі нових послуг у сфері аудіовізуальних медіа, з іншого, спростили здійснення несанкціонованого доступу і нелегального використання програм організацій мовлення.
Як зазначає Дін С. Маркc (Dean S. Marks), Виконавчий Віце-Президент Американської асоціації
кінокомпаній (MPAA), захист авторського права і

суміжних прав ускладнює не лише той факт, що Інтернет не має кордонів і дозволяє здійснювати дії
миттєво. На сьогоднішній день у більшості випадків основні елементи піратського веб-ресурсу розміщені у декількох різних країнах. [8, 32]
Центр глобальної інноваційної політики Торгової палати США дослідив у 2019 році, що онлайнпіратство у сфері телебачення оцінюється в 126,7
мільярдів переглядів вироблених в США телепрограм кожного року. Економічний вплив піратства у
сфері цифрового відео простягається за межами телевізійної індустрії. Інтернет-піратство призводить
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до втрати щонайменше 29,2 мільярдів доларів встановивши, що об’єктом суміжних прав є проСША доходів, 230 тисяч робочих місць і 47,5 грама організації мовлення.
мільярдів валового внутрішнього продукту США.
Закон України «Про державну підтримку кіне[7, 6]
матографії в Україні» прямо відніс кардшейрінг до
За оцінкою спеціалістів, у Північній Америці, піратства, оновивши визначення цього терміну.
Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
Як зазначив Директор Юридичної фірми
23,8% пропускної здатності мережі Інтернет вико- «ВІНДЕКС» Павло Миколюк у рамках панельної
ристовується у цілях піратства. [10]
дискусії «Боротьба з піратством в Інтернеті» на
Пересічний Інтернет-користувач в Європейсь- VIII Щорічній конференції «Медіаправо», що
кому Союзі здійснював у середньому доступ до проводилась 21 листопада 2017 року, «сьогодні
піратського контенту 9,7 разів на місяць протягом змінюється вся технологія кардшейрінгу. Раніше
перших дев’яти місяців 2018 року. Телепрограми система була побудована як мережевий маркетинг
найчастіше стають об’єктом піратства в Європейсь- із розповсюдженням кардшейрінгових карток спекому Союзі, випереджаючи фільми та музику. [11, ціальними установниками обладнання». [1, 2]
7]
Наразі користувач має змогу придбати необСтосовно України, відповідно до Звіту «2020 хідне обладнання через мережу Інтернет і здійсСпеціальна доповідь 301» (“The 2020 Special 301 нити самостійне нелегальне підключення до серReport”), що готується на щорічній основі Офісом вісу.
торговельного представника США, у 2020 році
За оцінкою експертів, такий вид піратства як
Україна залишається країною пріоритетного спо- кардшейрінг продовжує становити основну загрозу
стереження (є включеною до “Priority Watch List”). для так званого платного телебачення (“Pay TV”).
[4, 58]
За оцінкою фахівців “Screen Digest Ltd.”, до кіЯк зазначається у Звіті, питання поширення Ін- нця 2013 року країни Східної і Західної Європи зрітернет-піратства та піратства у сфері телерадіомов- вняються у рівні споживання послуг платного телелення на теренах України викликають занепо- бачення, досягнувши 59 (п’ятдесяти дев’яти) відсокоєння у представників США. [4, 6]
тків домогосподарств. На сьогодні найбільшого
Закон України «Про державну підтримку кіне- поширення платне телебачення набуло у країнах
матографії в Україні» від 23 березня 2017 року № Північної Америки, де лише 10 (десять) відсотків
1977-VII запровадив революційні зміни до порядку домогосподарств користуються безплатним телебазахисту суміжних прав організацій мовлення, зок- ченням. [13, 18]
рема було суттєво доповнено перелік підстав для
Беручи до уваги те, що національне законодавзахисту порушених прав телерадіоорганізацій, у ство більшості країн не містить визначення терміну
тому числі у судовому порядку. [3]
«платне телебачення» (“Pay Television”), розгляТак, до правового поля України було введене немо визначення цього терміну, наведене у Зеленій
поняття «кардшейрінг» (пункт «з» статті 50 Закону книзі Європейської комісії «Правовий захист кодоУкраїни «Про авторське право і суміжні права»), ваних послуг на внутрішньому ринку» від 6 березня
яке до того широко застосовувалось у практиці іно- 1996 року. Відповідно до даного документу,
земних країн, зокрема країн - членів Європейського «платне телебачення» – це термін, що використоСоюзу, але не було юридично формалізоване в Ук- вується для визначення ситуації, коли глядач плараїні.
тить за отримання доступу до окремих програм (пеСтаття 1 Закону України «Про авторське право редач), аудіовізуальних творів телеканалу шляхом
і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792- наземних передавальних пристроїв, через супутник
XII (у редакції Закону України № 2627-III від 11 ли- та/або кабель. Як можна побачити, дане визначення
пня 2001 року) надає наступне визначення терміну є досить широким, що допускає різні його тлума«кардшейрінг»: це – забезпечення у будь-якій фо- чення. [6]
рмі та в будь-який спосіб доступу до програми (пеАле при цьому тут можна виділити 4 критерії
редачі) організації мовлення, доступ до якої обме- визначення поняття «платне телебачення»:
жений суб’єктом авторського права і (або) суміж1) обмеженість доступу телеглядача до окрених прав застосуванням технічних засобів захисту мих програм, аудіовізуальних творів телеканалу;
(абонентська карта, код тощо), в обхід таких техні2) обов’язкова виплата винагороди за надання
чних засобів захисту, в результаті чого зазначена доступу до окремих програм, аудіовізуальних
програма (передача) може бути сприйнята або в ін- творів телеканалу;
ший спосіб доступна без застосування технічних
3) виплата винагороди окремим телеглядачем
засобів захисту. [2]
(індивідуальним домогосподарством);
Як правильно вказує А.С. Штефан, у цій конс4) мова йде про надання платного доступу до
трукції суб’єкт авторського права зазначається по- конкретних програм, аудіовізуальних творів телемилково, оскільки мова йде про об’єкт суміжних каналу, тобто, наприклад, якщо телекомпанія форправ, до якого суб’єкт авторського права немає сто- мує пакет програм телеканалів, за який збирає пласунку. [5, 13]
тежі за підписку, то вона повинна чітко визначити
На сьогоднішній день існує нагальна необхід- вартість надання доступу до кожної телевізійної
ність привести у відповідність термінологію Закону програми (передачі) у пакеті, яка входить у такий
України «Про авторське право і суміжні права» і За- платіж.
кону України «Про телебачення і радіомовлення»,

«Colloquium-journal»#29(81),2020 / JURISPRUDENCE
69
Тут же наведемо визначення терміну «кодо- пряму заборону на використання і володіння згадавані послуги», що надається у Зеленій книзі Євро- ними пристроями у приватних цілях, але у ряді
пейської комісії від 6 березня 1996 року: «кодовані країн Європейського Союзу це питання залишапослуги» визначаються для цілей цієї Книги як по- ється не до кінця врегульованим.
слуги, сигнал яких кодується з тим, щоб гарантуЯк зазначають спеціалісти “Screen Digest”,
вати виплату винагороди. У переважній більшості платежі, які стягують пірати, що займаються кардліцензійних договорів та інших угод на придбання шейрінгом, з користувачів, яким пропонуються непрограмного продукту, що використовуються у те- легальні послуги, різняться і можуть становити одлевізійній практиці, наголошується, що обов’язко- норазову оплату за продаж обладнання (модифіковою умовою платного телебачення виступає коду- ваного сет-топ боксу або піратським шляхом
вання телевізійного сигналу.
отриманої або клонованої картки доступу до сигЯк зазначають деякі дослідники, послуги плат- налу) або фіксовані платежі за надання доступу до
ного телебачення потребують плати за підписку, контенту і забезпечення регулярного оновлення та
яка може коливатися від суми, що лише покриває функціонування кодів, що використовуються у сетвидатки на підтримку з’єднання, до значної місяч- топ боксах або картках доступу. Така незаконна діної плати у розмірі 100 ЄВРО або більше за доступ яльність може проводитись через веб-ресурси, що
до програм ряду телеканалів, включаючи, зокрема, займаються кардшейрінгом, або шляхом викорисспортивні телеканали та телеканали прем’єрного тання сет-топ боксів з інтегрованими портами
кіно. Для прикладу, компанія “Walt Disney” вико- “Ethernet”, через які оновлені коди доступу можуть
ристовує таке визначення «преміального платного надсилатися з веб-сайту або серверу оператора, що
телебачення» (“Premium Pay Television”): це – займається кардшейрінгом. Такі регулярні незаспосіб дистрибуції програм, за допомогою якої конні платежі піратів можуть складати четверту чалінійна преміальна платна програмна послуга або стину або третину від оригінальної ціни, яка пропотелеканал поставляється способами телевізійної нується легальним сервісом. За оцінкою Європейдистрибуції, що може бути отримана за умови ської антипіратської асоціації (“European Antiздійснення абонентами платежу за підписку за от- Piracy Association”, або “AEPOC”), більше 1 (одримання такої послуги або телеканалу і де на по- ного) мільярду Євро кожного року втрачає платне
слугу або телеканал може бути оформлена підписка телебачення в Європейському Союзі через пошина індивідуальній основі та/або дана послуга або те- рення піратських карток і сет-топ боксів. [14, 5]
леканал включають у себе преміальний контент, таСлід звернути увагу на пункт «с» статті 4 Дикий як спорт і фільми.
рективи ЄС про правову охорону послуг, що базуТаким чином, у послугах платного телеба- ються або складаються з умовного доступу, який
чення на перше місце виступає сам телевізійний відносить до діяльності, що здійснюється правопоконтент, тобто програма організації мовлення. На рушником, використання комерційних повідомдумку переважної більшості спеціалістів, конвер- лень (реклами) для промотування нелегальних пригенція виводить питання охорони контенту на но- строїв.
вий рівень. Без належного захисту суміжних прав
Пункт «е» статті 2 Директиви визначає нелегаорганізацій мовлення не уявляється можливим льний пристрій як будь-яке обладнання або програскористатися всіма перевагами послуг платного те- мне забезпечення, призначене або адаптоване для
лебачення.
надання доступу до охоронюваної послуги у достуЯк відмічають спеціалісти, незаконний доступ пній формі без дозволу провайдера послуги.
до всього сигналу, що несе програму, або певної чаЯк бачимо, дефініція терміну «кардшейрінг»,
стини трансльованої програми, що базується на об- надана у статті 1 Закону України «Про авторське
ладнанні (“hardware-based unauthorized access”), у право і суміжні права», не містить такого складу
багатьох країнах регулюється у чинних законах про правопорушення.
телерадіомовлення або про авторське право і суміЗ огляду на вищезазначене, вважаємо за необжні права. До 28 травня 2000 року держави - члени хідне доповнити визначення поняття «кардшейЄвропейського Союзу повинні були імплементу- рінг» і викласти його у наступній редакції:
вати у національне законодавство положення Дире«кардшейрінг - забезпечення у будь-якій формі
ктиви 98/84/ЄC Європейського Парламенту і Ради та в будь-який спосіб доступу до програми (перевід 20 листопада 1998 року про правову охорону по- дачі) організації мовлення і (або) її складових часслуг, що базуються або складаються з умовного до- тин (аудіовізуальних творів, тощо), доступ до яких
ступу. [9]
обмежений суб’єктом авторського права і (або) суПроте у пункті 21 преамбули до Директиви чі- міжних прав застосуванням технічних засобів захитко зазначається, що Директива не стосується за- сту (абонентська карта, код тощо), в обхід таких тестосування будь-яких положень національного за- хнічних засобів захисту, в результаті чого зазнаконодавства, які можуть заборонити приватне во- чена програма (передача) і (або) її складові частини
лодіння
незаконними
пристроями,
що можуть бути сприйняті або в інший спосіб доступні
уможливлюють несанкціонований доступ до без застосування технічних засобів захисту, а також
об’єктів права інтелектуальної власності. Тому на діяльність з поширення реклами, промоматеріалів
рівні Європейського Союзу відсутня єдина прак- та/або іншої інформації, призначеної сформувати
тика щодо кваліфікації таких діянь. Наприклад, за- або підтримати обізнаність третіх осіб щодо нелеконодавство Данії, Норвегії і Фінляндії містить
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гального обладнання і (або) програмного забезпе- у відношенні сигналів, що несуть програму органічення, що використовується для обходу технічних зації мовлення, до моменту їхнього публічного спозасобів захисту».
віщення.
Крім кардшейрінгу, поняття «піратство» було
У переліку підстав для звернення до суду за задоповнено також Інтернет-піратством, під яким хистом суміжних прав організацій мовлення можна
слід розуміти вчинення будь-яких дій, які відпо- також виділити:
відно до статті 50 Закону України «Про авторське
1) вчинення дій, які порушують особисті неправо і суміжні права» визнаються порушенням ав- майнові та майнові права організації мовлення, з
торського права і (або) суміжних прав з викорис- урахуванням передбачених Законом України «Про
танням мережі Інтернет.
авторське право і суміжні права» обмежень майноРяд фахівців вказали на недосконалість цієї де- вих прав;
фініції у контексті порушень авторського права і
2) вчинення дій, що створюють загрозу поруможливості змішування поняття «Інтернет-піратс- шення суміжних прав;
тво» з іншими порушеннями у цій сфері, напри3) будь-які дії для свідомого обходу технічклад, такими як плагіат, контрафакція, тощо.
них засобів захисту суміжних прав, зокрема виготоЗ точки зору порушень суміжних прав органі- влення, розповсюдження, ввезення з метою розповзацій мовлення вказане доповнення є вдалим з сюдження і застосування засобів для такого обходу;
огляду на обмеженість способів використання про4) підроблення, зміна чи вилучення інформаграм мовників, встановлених у статті 41 Закону.
ції, зокрема в електронній формі, про управління
Наприклад, пункт «в» статті 50 Закону визна- правами без дозволу організації мовлення чи особи,
чає плагіат як оприлюднення (опублікування), пов- яка здійснює таке управління;
ністю або частково, чужого твору під іменем особи,
5) розповсюдження, ввезення на митну терияка не є автором цього твору. Тобто це визначення торію України з метою розповсюдження, публічне
не стосується програми організації мовлення як сповіщення програми організації мовлення, з яких
об’єкту суміжних прав, а виключно твору – об’єкту без дозволу організації мовлення вилучена чи зміавторського права. З огляду на те, що програма ор- нена інформація про управління правами, зокрема
ганізації мовлення являє собою певну впорядко- в електронній формі;
вану за сіткою мовлення або каталогом сукупність
6) ввезення на митну територію України без
аудіовізуальних творів та інших об’єктів, підстав дозволу осіб, які мають суміжні права, примірників
для поширення визначення «плагіат» на програму програм мовлення.
ми не вбачаємо.
У світовій практиці найбільш поширеними є
Відповідно до пункту «б» статті 50 Закону, ко- наступні правопорушення у сфері суміжних прав
нтрафакція стосується опублікування, відтворення, організацій мовлення:
ввезення на митну територію України, вивезення з
1) незаконне відтворення і розповсюдження
митної території України і розповсюдження конт- записів програм організацій мовлення на матеріальрафактних примірників творів (у тому числі них носіях, так зване «фізичне піратство» (“physical
комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, ві- piracy”) за термінологією фахівців “Screen Digest”;
деограм і не стосується програми організації мов2) Інтернет-піратство, що набирає обертів і
лення.
становить серйозну загрозу для правовласників;
Таким чином, піратство у сфері суміжних прав
3) кардшейрінг;
на програму організації мовлення, згідно з пунктом
4) несанкціонована ретрансляція сигналів, що
“б” статті 50 Закону України «Про авторське право несуть програми, іншими мовниками, а також проі суміжні права», складають наступні дії: незаконне вайдерами програмної послуги – операторами ефіоприлюднення програм організацій мовлення, кар- рних, кабельних, IPTV, OTT-мереж, операторами
дшейрінг, а також Інтернет-піратство, тобто вчи- DTH-платформ;
нення будь-яких дій, які відповідно до цієї статті
5) доступ до програм організацій мовлення за
визнаються порушенням суміжних прав на про- межами дозволеної території («сірий ринок»).
граму організації мовлення з використанням меЯк зазначають експерти, у «фізичному піратсрежі Інтернет.
тві» можна виділити декілька типів, базуючись на
З аналізу поняття «піратство» можна зробити вигоді, що отримується порушником внаслідок піоднозначний висновок про те, що визначення цього ратства.
терміну не охоплює випадки незаконного пошиТак, незаконно відтворена програма мовника
рення сигналів до моменту їхнього публічного спо- може використовуватися для домашнього викорисвіщення (“pre-broadcast signals”), хоча з огляду на тання і особистого перегляду. Показовим є рішення
цифровізацію і розвиток нових технологій небез- Верховного Суду Сполучених Штатів Америки у
пека поширення піратства у відношенні таких сиг- справі “Sony Corp. of America” проти “Universal
налів значно зростає. У рамках роботи Постійного City Studios, Inc.” (яка відома також як справа
комітету ВОІВ з авторського права і суміжних прав “Betamax” (“Betamax case”) 1984 року, згідно з яким
питання охорони і захисту “pre-broadcast signals” виготовлення індивідуальних копій телевізійного
залишається у центрі уваги. Україна повинна взяти контенту з метою зміщення у часі (“time shifting”)
до уваги цей досвід і передбачити належний захист для персонального використання не становить порушення авторського права та суміжних прав, є випадком вільного використання (“fair use”), що стало
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прецедентом щодо права споживачів здійснити за- права і суміжних прав на трансльований телеканапис сигналів мовників для особистого викорис- лами медіа-груп контент і виконання ними взятих
тання. Верховний Суд США також постановив, що на себе зобов’язань за угодами із зарубіжними і вівиробники приладів для здійснення запису домаш- тчизняними правовласниками.
нього відео, такі як “Betamax” та інших відеомагніНа сьогоднішній день відповідальність за достофонів, не вважаються такими, що вчинили пору- туп до програм організацій мовлення за межами дошення авторського права і суміжних прав. [12]
зволеної території регулюється неоднаково у різних
Найбільш небезпечним є «фізичне піратство», юрисдикціях. Для прикладу, у більшості країн Азії
що здійснюється порушником з метою отримання і Близького Сходу екстериторіальний доступ до сикомерційної вигоди або винагороди від продажу за- гналів, що несуть програми мовників, прямо визнаписів програм організацій мовлення.
ється незаконним, а в інших державах вважається
Несанкціонована ретрансляція (що відбува- порушенням взятих договірних зобов’язань.
ється без згоди правовласника або без його відома)
Слід звернути увагу на нововведення, запроваможе бути здійснена у двох формах:
джене Законом України «Про ефективне управ1) коли здійснюється ретрансляція всієї про- ління майновими правами правовласників у сфері
грами організації мовлення;
авторського права і (або) суміжних прав»: до пере2) коли має місце ретрансляція частини про- ліку порушень як авторського, так і суміжних прав,
грами, що містить певний контент.
додано зловживання посадовими особами організаЯк зазначають експерти, несанкціонована ре- ції колективного управління службовим становитрансляція характерна для країн, що розвиваються, щем, що призвело до невиплати або неналежних ронаприклад, для Африки, Азіатсько-Тихоокеансь- зподілу і виплати винагороди правовласникам.
кого регіону, Латинської Америки, Близького Пряме зазначення у статті 50 Закону такого поруСходу, де ще використовуються застарілі техноло- шення має позитивно позначитися на відповідальгії передачі даних (наприклад, аналогові кабельні ному ставленні організацій колективного управмережі) і де захист суміжних прав мовників не є жо- ління до виконання своїх обов’язків з розподілу і
рстким. Наприклад, Торгова Асоціація для відеоін- виплати винагороди суб’єктам авторського права і
дустрії і екосистем Азіатсько-Тихоокеанського ре- суміжних прав та посилити гарантії захисту правогіону (“Trade Association for the Video Industry and власників.
Ecosystem in Asia Pacific”, або “CASBAA”) оцінює
Встановлений у статті 50 Закону України «Про
збитки від несанкціонованої ретрансляції у країнах авторське право і суміжні права» перелік дій, які
Азіатсько-Тихоокеанського регіону приблизно в визнаються порушеннями суміжних прав організа365 (триста шістдесят п’ять) мільйонів на рік. [14, цій мовлення, є вичерпним і розширеному тлума5]
ченню не підлягає.
В Україні ретрансляція програм організацій
Важливе значення має норма, що визначає в
мовлення без згоди правовласника становить ле- якості правопорушення «вчинення дій, що створювову частку всіх порушень у сфері суміжних прав ють загрозу порушення авторського права або сумімовників.
жних прав». У даному випадку Закон гарантує орЗважаючи на те, що права на контент прода- ганізації мовлення можливість превентивного захиються за територіальним принципом і з певними сту належних прав.
обмеженнями, досить часто трапляються випадки,
У цілому перелік правопорушень, що місколи сигнали, що несуть програми організацій мов- тяться у Законі України «Про авторське право і сулення, з інших територій можуть бути прийняті у міжні права» та дають підставу для звернення до
тій чи іншій країні, для якої вони не призначалися. суду, охоплює майже всі види ігнорування суміжЯк правило, такі випадки здебільшого стосуються них прав організацій мовлення, що суттєво розшисупутникового телебачення, коли супутникові сиг- рює можливості щодо судового захисту порушених
нали не кодуються, а зона покриття супутника є прав, проте розвиток новітніх технологій диктує
значною і охоплює кілька десятків країн, і лише у свої вимоги і призводить до розширення переліку
деяких випадках це може стосуватися ефірного те- можливих порушень, які потрібно відслідковувати
лебачення (наприклад, при поширенні сигналів ефі- і враховувати у перспективному законодавстві.
рного наземного телебачення у прикордонних обПерелік літератури
ластях). Останнім часом такого роду порушення на1. Денис Григоров. Кардшейрінг як різновид
бирають ваги, оскільки правовласники більш Інтернет-піратства: сутність та засоби боротьби з
прискіпливо ставляться до дотримання прав на їхні цим явищем. – Українське право. – 30 листопада
програмні продукти, здійснюють моніторинг неза- 2017 року // https://ukrainepravo.com/scientificконного використання і ініціюють судові позови thought/legal_analyst/kardsheyring-yak-riznovidщодо захисту порушених прав.
internet-piratstva-sutnist-ta-zasobi-borotbi-iz-tsimЯк відомо, у ніч з 28 на 29 січня в Україні від- yavishchem/
булося кодування 23 (двадцяти трьох) супутнико2. Закон України «Про авторське право і
вих телеканалів 4 (чотирьох) медіа-груп: «Медіа суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-XII
Група Україна», «1+1 медіа», “StarLightMedia” та (у редакції Закону України № 2627-III від 11 липня
“Inter Media Group”. Однією з причин кодування на- 2001
року)
//
зивають необхідність дотримання авторського https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print
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Аннотация.
В статье рассматриваются особенности уголовного судопроизводства по политическим делам в пореформенный период. Авторы обращают внимание на то, что в этот период в наибольшей степени были
реализованы принципы судебной реформы в уголовном судопроизводстве и одновременно начался отход
от этих принципов. Анализ основных тенденций в развитии уголовного судопроизводства по политическим делам, позволил сделать вывод о том, что верховная власть обеспечила максимальную управляемость судами и результатами их деятельности.
Abstract.
The article examines the features of criminal proceedings in political cases in the post-reform period. The
authors draw attention to the fact that during this period the principles of judicial reform in criminal proceedings
were implemented to the greatest extent, and at the same time a departure from these principles began. Analysis
of the main trends in the development of criminal justice in political cases, led to the conclusion that the supreme
power has ensured maximum control over the courts and their results.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, политические преступления, революционная деятельность, Устав уголовного судопроизводства 1864 г.
Keywords: criminal proceedings, political crimes, revolutionary activities, Statute of criminal proceedings
1864
Изучение преступности в исторической ретроспективе привлекает всё большее внимание научного сообщества. Подобная активизация обусловлена социальными изменениями, которые характерны для переходных эпох, когда общество
осуществляет поиск сценария своего дальнейшего
развития. В начале XXI в., как и на рубеже XIX-ХХ
в. происходит переориентация старых и утверждение новых ценностей и норм, отвечающих иной политической и социально-экономической ситуации.
Поэтому обращение к историческому опыту в данном контексте представляет определенный научный интерес.
Политическая преступность как общественно
опасная форма борьбы правящих или оппозиционных политических элит за власть или за её неправомерное удержание, имела место в прошлом, существует она и в современном мире. Под воздействием различных групп социально-политических,
экономических, идеологических, информационных, правовых и иных факторов политическая преступность постоянно изменяет свои формы, трансформируется из одного вида в другой, приспосабливается к новым социальным условиям
политической жизни и неумолимо проявляется и
распространяется в обществе, паразитируя на его
пороках.

Во второй половине XIX в. самодержавие оказалось озабоченным созданием послушного суда,
который бы гарантировал жесткую и неотвратимую
репрессию в отношении политических противников-революционеров. Идеалом для царизма был
суд, который бы решал по приказанию начальства.
В результате такого оригинального понимания
принципа независимости суда вся вторая половина
XIX в. ознаменовалась поиском наиболее «удобного» судебного механизма расправы с политическими противниками.
Согласно Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. (далее – Устав), государственные преступления «ведаются» судебными палатами, если
речь идет об «отдельном злоумышлении» одного
или нескольких лиц, либо верховным уголовным
судом, если «из разных краев государства» обнаружатся признаки общего заговора против верховной
власти или против установленного законами образа
правления или порядка наследия престола, и если
на то последует высочайший указ о рассмотрении
дела в «сем суде» [1, ст. 1030]. По всей вероятности,
законодатель исходил из того, что доверить рассмотрение таких преступлений можно только «судьям высших судов, они наиболее просвещённые и
уважаемые». Позже статус судебных палат был
урезан, в связи с тем, что верховная власть посчитала излишними их полномочия при рассмотрении
преступлений против государства.
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Правительству с самого начала было ясно, ка- его результатами. Такое решение было принято
ким не должен быть суд над революционерами – в вскоре после процесса по делу Засулич, где суд
нем не должно быть «народного элемента», и по- присяжных оправдал обвиняемую в покушении на
этому ст. 1032 Устава закрепляла отстранение при- убийство градоначальника Петербурга.
сяжных заседателей от рассмотрения политических
Сужение гласности судопроизводства при распреступлений. Вместе с этим был введён институт смотрении политических дел – ещё одна отличисословных представителей, что означало серьезное тельная черта отправления правосудия того вреотступление от основных принципов судебной ре- мени. Так, согласно ст. 1055 Устава следствие и суформы, так как сословные представители не изби- дебные прения по делам, связанным с
рались, а назначались, и большинство из них – покушениями на императора, должны осуществпредводители дворянства и волостные старшины – ляться «при закрытых дверях». Уже первые полисчитались находящимися на государственной тические процессы 1870-х гг., показавшие возможслужбе.
ность использования судебного заседания для ревоМежду тем в 1870-х гг., революционная дея- люционной пропаганды, привели к фактической
тельность народников приняла опасный для само- отмене принципа гласности, сначала по делам о
державия размах. В этих обстоятельствах был со- государственных преступлениях, а затем и по шиздан чрезвычайный орган – Особое совещание при рокому кругу дел.
императоре. 31 марта 1878 г., в день оправдания
Кроме этого, были приняты законы, которые
Веры Засулич, Александр II повелел созвать чрез- позволяли обходить нормы Устава. Так, Указ импевычайное совещательное Присутствие или, как оно ратора от 5 апреля 1879 г. предоставил право генестало именоваться позднее, «Особое совещание для рал-губернаторам предавать военному суду обвиизыскания мер к лучшей охране спокойствия и без- няемых в любом государственном преступлении [3,
опасности в империи». Вероятно, на заседаниях с. 317]. Были образованы новые временные военэтого Совещания власть определяла свои дальней- ные генерал-губернаторства (Санкт-Петербургшие решения по укреплению существующего ское, Харьковское и Одесское). Введённый инстистроя.
тут генерал-губернаторов, должен был проводить
19 мая 1871 г. император утвердил «Правила о политику военного времени в условиях мира. Это
порядке действий чинов корпуса жандармов по ис- практически было приостановлением судебной,
следованию преступлений» [2]. Этот акт расширил цензурной и университетской реформ. Тем самым в
функции жандармов в производстве дознания по судебной системе был сделан серьезный откат от
государственным преступлениям, а также по це- тех прогрессивных преобразований, которые имели
лому ряду общеуголовных преступлений, и стал, место в начальный период судебной реформы.
прикрытием жандармского произвола и беззакоСледует ещё заметить, что в этот же ряд можно
ния.
поставить наличие военных судов, которые также
Дознание по политическим преступлениям, могли рассматривать некоторые категории дел по
требовавшее значительных юридических и обще- преступлениям против государства, однако их
политических познаний, было передано жандар- объём был сравнительно небольшим.
мам. Предварительное расследование по политичеНа основании вышеизложенного, можно сдеским преступлениям императором возлагалось на лать вывод о том, что в отношении политических
одного из членов Петербургской и из членов Мос- преступлений законодатель определил ряд особенковской судебных палат по представлению мини- ностей, которые дополнительно ограничивали
стра юстиции и должно было вестись при личном права обвиняемых и подсудимых. В частности, это
участии прокурора палаты или его товарища. касалось запрета рассматривать политические дела
Позже расследование этих преступлений, поруча- присяжными заседателями, сужения гласности талось членам судебной палаты, назначаемым импе- кого рода процессов, возможность рассмотрения
ратором по представлению министра юстиции. политических дел окружными судами, Особым
Кроме того, из подсудности суда присяжных были присутствием Правительствующего сената и Веризъяты дела по целому ряду преступлений. В их ховным уголовным судом, состав которых утверчисло входили:
ждался императором. В дальнейшем уголовный
 сопротивление распоряжениям правитель- процесс в отношении политических преступлений
стал развиваться в ещё более антидемократическом
ства,
русле.
 неповиновение властям,
Список литературы:
 оскорбление и явное неуважение к присут1. Устав уголовного судопроизводства. 20 ноственным местам и чиновникам при исполнении
ября 1864 года. [Электронный ресурс]. – Режим доими служебных обязанностей,
 насильственное освобождение из-под ступа: https://constitution.garant.ru/history/act16001918/3137/ (дата обращения: 6.03.2020).
стражи,
2. Полное собрание законов Российской Им убийство или покушение на убийство
перии. Собрание Второе. Т. XLVI. № 49615. [Элекдолжностных лиц, нанесение им ран и др.
ресурс].
–
Режим
доступа:
Эти дела передавались в юрисдикцию суда тронный
https://runivers.ru/lib/book3136/9961/
(дата
обращеОсобого присутствия с участием сословных предния:
15.03.2020).
ставителей, что, разумеется, обеспечивало верхов3. Полное собрание законов Российской Имной власти максимальную управляемость судами и
перии. Собрание (1825-1881). Т. 53. Ч. 2. № 59531.
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ASSESSMENT OF THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF THE BONE TISSUE OF
SCHOOL-AGE CHILDREN IN BILA-TSERKVA EXPOSED TO INCREASED ANTHROPOGENIC
LOAD
Аннотация
Актуальность. Выбросы токсичных веществ способствуют загрязнению атмосферного воздуха и
территорий, окружающих заводы. Одним из таких веществ является марганец, который используется в
шинном производстве и способствует возникновению развития кариеса и усиления процессов резорбции
в костной ткани. Работ, посвященных воздействию загрязняющих веществ нефтехимического производства на функциональное состояние костной ткани детей г. Белая Церковь за последние 20 лет, не проводилось, поэтому изучение данной проблемы является актуальной задачей стоматологии.
Целью данной работы было изучение структурно-функционального состояния костной ткани детей
в возрасте от 7 до 15 лет города Белая Церковь, проживающих в зоне подверженной влиянию загрязняющих веществ атмосферного воздуха.
Материалы и методы. Исследования функционального состояния костной ткани были проведены
по пяточной кости при помощи ультразвукового денситометра «Sonost 2000». В работе были использованы следующие основные показатели денситометрии: скорость распространения ультразвуковой
волны, декремент широкополосного затухания и индекс качества кости.
Выводы. Оценка денситометрических показателей костных тканей детей, проживающих в зоне повышенной антропогенной нагрузки свидетельствует о том, что показатели функционального состояния
костной ткани были самыми низкими у детей 7 и 12 лет. Необходимо учитывать полученные результаты
денситометрических исследований для разработки схемы лечебно-профилактических мероприятий для
детей, проживающих в неблагоприятных условиях окружающей среды вызванного нефтехимическим производством.
Abstract
Relevance. Emissions of toxic substances contribute to the pollution of atmospheric air and areas surrounding factories. One of these substances is manganese, which is used in tire production and contributes to the development of caries and enhancement of resorption processes in bone tissue. There have been no works devoted to
the effect of pollutants from petrochemical production on the functional state of the bone tissue of children in
Belaya Tserkov over the past 20 years, therefore, the study of this problem is an urgent task of dentistry.
The aim of this work was to study the structural and functional state of the bone tissue of children aged 7 to
15 years of the city of Belaya Tserkov, living in an area exposed to air pollutants.
Materials and methods. Investigations of the functional state of the bone tissue were carried out on the heel
bone using an ultrasonic densitometer "Sonost 2000". The following basic densitometry parameters were used in
the work: speed of sound, frequency-dependent attenuation of the sound waves and bone quality index.
Findings. Evaluation of the densitometric parameters of the bone tissue of children living in the zone of
increased anthropogenic load indicates that the parameters of the functional state of the bone tissue were the
lowest in children of 7 and 12 years old. It is necessary to take into account the results of densitometric studies to
develop a scheme of treatment and prophylactic measures for children living in adverse environmental conditions
caused by petrochemical production.
Ключевые слова: костный метаболизм, дети, антропогенная нагрузка, денситометрия.
Keywords: bone metabolism, children, anthropogenic load, densitometry.
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К потенциальным источникам загрязнения детей г. Белая Церковь за последние 20 лет, не прокомпонентов окружающей среды в зонах влияния водилось, поэтому изучение данной проблемы явнефтехимических производств относятся выбросы ляется актуальной задачей стоматологии.
загрязняющих веществ, производственные сточные
Целью данной работы было изучение струкводы, пруды-накопители сточных вод, шлакоот- турно-функционального состояния костной ткани
стойники, места хранения отходов, а также много- детей в возрасте от 7 до 15 лет города Белая Церлетние скопления нефтепродуктов, образовав- ковь, проживающих в зоне подверженной влиянию
шихся в результате эксплуатационных и аварийных загрязняющих веществ атмосферного воздуха.
утечек и проливов в почву. Выбросы токсичных веМатериалы и методы. В исследовании участществ способствуют загрязнению атмосферного вовало 170 детей возраста 7 лет (63 человек), 12 лет
воздуха и территорий, окружающих заводы [1]. Од- (62 человек) и 15 лет (45 человек). Исследования
ним из таких веществ является марганец, который функционального состояния костной ткани были
используется в шинном производстве и способ- проведены по пяточной кости при помощи ультраствует возникновению развития кариеса и усиления звукового денситометра «Sonost 2000» (Южная Копроцессов резорбции в костной ткани [2-5]. Для рея) [9]. В работе были использованы следующие
изучения функционального состояния костной основные показатели денситометрии: скорость расткани, диагностики нарушений ее структуры и про- пространения ультразвуковой волны (SOS), декрецессов минерализации в ней (остеопении и осте- мент широкополосного затухания (BUA) и индекс
опороза) в последние годы широко используется, в качества кости (BQI).
том числе в стоматологии, ультразвуковая диагноРезультаты исследований и их обсуждение.
стика [6-8]. Работ, посвященных воздействию за- Результаты проведенного исследования основных
грязняющих веществ нефтехимического производ- денситометрических показателей качества кости
ства на функциональное состояние костной ткани детей 7, 12 и 15 лет, проживающих в зоне повышенной антропогенной нагрузки (АН) представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Показатели денситометрии детей, проживающих в зоне повышенной антропогенной нагрузки,
M±m
76

Показатель
Возраст
7 лет
(n = 63)
Ср. стат норма
12 лет
(n = 62)
Ср. стат норма
15 лет
(n = 45)
Ср. стат норма

SOS, м/с

BUA, дБ/МГц

BQI, усл.ед.

1524.72±3.22
p<0.05
1539.24±6.21
1535.85±6.10
p>0.05
1552.18±7.17
1543.85±7.70
p>0.05
1563.27±12.88

24.01±1.17
p>0.1
24.25±2.89
39.75±2.40
p<0.1
33.70±2.45
42.15±3.00
p>0.1
40.72±5.02

68.21±0.99
p>0.1
71.28±8.12
79.65±2.55
p>0.1
80.77±6.98
81.50±5.35
p>0.1
87.45±9.55

П р и м е ч а н и е : р – достоверность отличий от показателей среднестатистической нормы.
Анализ результатов денситометрических исследований свидетельствует о том, что лучшие показатели функционального состояния костной
ткани имели 15 летние дети. Следует отметить, что
самые наиболее негативные изменения костной

ткани у детей, проживающих в зоне повышенной
антропогенной нагрузки по сравнению со среднестатистической нормой связаны со степенью ее минерализации (рис. 1)

μ, мс/с
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Рис. 1. Скорость распространения ультразвука (SOS) в пяточной кости у детей 7-15 лет проживающих
в зоне, повышенной антропогенной нагрузки.
Скорость распространения ультразвука в пяточной кости детей 7 и 12 лет была достоверно
ниже чем значения данного показателя у детей
среднестатистической нормы. Эти особенности
степени минерализации можно объяснить ухудшением состояния минеральной плотности кости в периоды ростовых скачков у детей [10].
Выводы. Оценка денситометрических показателей костных тканей детей, проживающих в зоне
повышенной антропогенной нагрузки свидетельствует о том, что показатели функционального состояния костной ткани были самыми низкими у детей 7 и 12 лет. Следует отметить, что более низкие
значения показателя функционального состояния
костной ткани у детей всех возрастных периодов по
сравнению со значениями среднестатистической
нормы вероятней всего вызваны недостатком кальция в их организме обусловленным особенностями
их проживания [7].
Необходимо учитывать полученные результаты денситометрических исследований для разработки схемы лечебно-профилактических мероприятий для детей, проживающих в неблагоприятных
условиях окружающей среды вызванного нефтехимическим производством.
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