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ECONOMIC SCIENCES
DETERMINANTS OF VOLUNTARY DISCLOSURE BY COMPANIES
Ruzhanskaya L.S.
Ural Federal University
Abstract
The main transparency tool for the company is disclosure of information. In today's economy, transparency
is a leading element of the company's strategy with its relationships with stakeholders. The objective of this study
is to determine which factors have major influence on the voluntary disclosure of companies. Investigation showed
determinants fall into two groups: country’s environment factors and firm’s level factors.
Keywords: transparency, disclosure, stakeholders.
Transparency is a one of the rule of best practice
of corporate governance. Disclosure of information is
one of the most important tools for companies to interact with stakeholders (shareholders, investors, partners,
customers, the public, state bodies), to foster trust and
long-term relations with them, to increase the value of
companies and to attract capital. If the information is
publicly available, that means that it does not require
privileges for access to it or is subject to disclosure in
accordance with the law.
Disclosure of information is based on three principles: regularity; easy accessibility for any interested
person; lack of conditions and privileges of usage. The
information disclosure system at the corporate sector
level contains two main data sets: (a) formal requirements provided for by international or national reporting standards, requirements of individual national regulators or third parties; (b) voluntary disclosure aimed
at complementing formal requirements to ensure transparency, relevance, completeness and reliability within
the concept of materiality. Company can disclose wide
range of information from legally installed prior to voluntarily disclose data about the company. Studies
within the area of voluntary disclosure have received a
great deal of attention within the context of globalization of the world’s business markets [4; 8; 10].
The main questions that arise in the problem of
disclosure are how it is possible to measure the disclosure, and what factors determine the willing of the company to disclosure. It this research the second issue
would be taken into consideration.
Disclosure is not a goal in itself, but it helps companies to access funding and increase the investment
attractiveness of the business. To check the impact of
information transparency of companies on their performance indicators, it is important to determine how to
measure the degree of information openness of a company. The general methodology involves building one
or more Disclosure Indexes.
Studies related to the construction of the information disclosure index can be conditionally divided
into two groups. The first group includes studies aimed
at analyzing the disclosure of information in various areas of the company. At the same time, the information
disclosure index is formed on the basis of a set of indicators; among other things, analyze the characteristics
of the company's website. The second group includes

highly focused research devoted to disclosure of information on corporate governance. Also qualitative characteristics of a site can be considered, but from the point
of view of end users and taking into account their needs.
The paper by Li and Eddie [11] investigated issues
related to corporate financial reporting of quoted Chinese companies are being investigated. The authors do
not quote the indicators on the basis of which the disclosure index (DI) was compiled; it is indicated only
that it is based on 147 indicators. The construction of
the disclosure index is based on the use of binary variables (1 - if there is an indicator in the prospectus or the
annual report, 0 - in its absence). As a result of adding
the accumulated indicators, the company received a
certain score. Degree of disclosure is the ratio of the
points scored by the company to the maximum possible.
The Hufang’s and Jianguo’s study [9] is devoted
to the influence of the ownership structure and composition of the board of directors on the voluntary disclosure of information of listed Chinese companies. The
disclosure index was generated by the authors on the
basis of 30 indicators, divided into four categories: introductory information, information on production activities, financial information, non-financial information. The information for compiling the index was
borrowed by the authors from the annual reports of the
companies. The index is calculated similarly to [11],
however, the scores normalized to the maximum score,
but are immediately taken into account in the model.
The work of Cormier, Ledoks, Magnan [5] contains 111 criteria that measure the degree of disclosure
in 9 different directions: website power, financial results, management information system, corporate governance, consumer value, human and intellectual capital, production efficiency, growth and development, social responsibility. For the purposes of this study, the
author will dwell only on the indicators of corporate
governance evaluation. Cormier, Ledox, Magnan include strategic management, information about managers, the board of directors, auditors, and the ownership
structure. All presented indicators were evaluated on a
scale from 1 to 3.
The second group of studies includes the work of
Bollen, Hassink, Bozic [3], which explores the use of
Internet companies to develop investor relations (Inves-
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tor Relations, IR) by analyzing the qualitative components of company websites. The authors measure the
quality of corporate websites in the following five areas: annual and quarterly reports on the Internet, press
releases and other information on the Internet, the convenience of browsing the Internet, direct contact via email or subscription, video or audio recordings and participation in online meetings. Thus, the index is built on
the basis of indicators in five categories. The accumulated points are summed up and weighed. For this reason, the structure and information of corporate sites do
not always reflect the requirements of a potential target
group.
Gandia's research [6] is devoted to the disclosure
of information on the corporate management of quoted
Spanish companies on the Internet. The author creates
three disclosure indexes: the index of disclosure of corporate governance in annual reports; an index that takes
into account information available on the website of the
Spanish National Securities Market Commission
(Spanish National Securities Market Commission); the
index of disclosure of corporate governance on the Internet, measured by the information contained on the
website of each company. All three indexes have both
general indicators and indicators, unique for each of
them. In total, the author singles out 32 indicators divided into four categories: disclosure of information on
the board of directors, annual shareholders meeting,
ownership structure, and other information related to
management.
There is quite a large array of articles that have investigated the factors determining voluntary disclosure
by companies. The results show that the motives for
disclosure depend both on the jurisdiction of the company and on the specifics of the business itself, which
do not depend on the country environment.
Petersen and Plenborg [13] Examines the level of
voluntary disclosure information for companies in 36
industrial Denmark companies listed in Copenhagen
Stock Exchange in 1997-2007. Authors concluded that
voluntary disclosure affects information asymmetry
shown as a negative coefficient. Lou et al. [12] analyzed and discover effect of voluntary disclosure, ownership structure, and proprietary cost on the return future earning relation. Data covered 172 Singaporean
company’s annual report and data stream database
analysis during 1994 – 2000. Authors founded positive
significant relationship between return earnings and the
levels of voluntary disclosure. This positive finding is
weaker if there are higher managerial and government
ownership, and proprietary cost is present. Cheng and
Courtenay [2006] examined the association between
board monitoring and the level of voluntary disclosure
basing on data of 104 companies listed on the Singapore Stock Exchange in 2000. They saw a positive significant association between independent directors and
voluntary disclosure. Barako et al. [2] examined voluntary disclosure in Kenya, which have
economic
scenario of developing country. Database was created
from 54 companies listed on the Nairobi Stock Exchange (Kenya) in 1992 - 2001. The main result was
that audit committee, is a significant factor associated
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with level of voluntary disclosure. Baek et al. [1] examined how managerial ownership and corporate governance impact company’s voluntary disclosure level and
type on data from the S&P data on 374 companies in
2000. Managerial ownership (negative relation) and
corporate governance / outside
director (positive
relation) affect the level and type of voluntary disclosure. Ho’s analysis [7] analysis covered three key time
periods that are considered critical in Malaysia in terms
of regulatory reforms (100 companies listed on the Malaysia Stock Exchange in 1996, 2001 and 2006). Results show that ownership concentration is positively
associated with voluntary disclosures.
As highlighted above, a large body of literature
was focused on voluntary disclosure in annual reports,
the influence of firm characteristics on the volume and
quality of disclosure, but very little empirical evidence
specifically on the determinants of internal control disclosure by multinational corporations. Another fact is
that there was very little research on factors that might
affect disclosure in multinational corporations in an international setting. Studying these factors would help
understand the determinants that influence the reporting in multinational corporations. This analysis will be
very beneficial for investors; regulatory settings and
management of multinational corporations as it will
help each of them understand the complicated nature of
what to disclose the companies.
Based on previous researches and studies, we have
determined two groups of factors, which could influence the disclosure. The first group is governance factors, which include the existence of foreign affiliates,
audit by Big 4, independence of directors and the regime of ownership. The second group of factors is operational factors, and it includes financial leverage of
the company, its profitability and the size of the company. The existence of foreign affiliates of the observed
company has a positive influence on disclosure. If the
company has foreign branches, it could disclosure information that is demanded in host country. If the company has external auditor from audit Big 4, it positively
influences the disclosure. Audit by Big 4 is a sign of
quality itself, and companies who are interested in creating their image by transparency could also disclosure
more information. Increasing of the share of independent directors in Board of Directors has a positive influence on disclosure. Independent board is one of the
guarantee of company’s transparency. If there is a part
of foreign investors in company’s capital, it positively
influences the disclosure. The company could disclosure more information to inform foreign investors according to their countries’ corporate law. High leverage
of the company has a positive influence on disclosure.
The company with the high leverage has creditors
which are demanded for internal information, and disclosure could minimize agency costs for the company.
High profitability of the company has a positive influence on disclosure. There are a lot of studies that confirmed the connection between company’s performance and transparency. Bigger size of the company
positively influences the disclosure. Companies make
disclosure for those who are interested in internal infor-
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mation, and the bigger the company, the more stakeholders it has, the more company’s willing to disclosure
its information.
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Аннотация
В статье рассматривается анализ трудовых ресурсов сельского хозяйства на примере Пермского края.
Названы три основных фактора развития производства. Дана характеристика обеспеченности земельными
ресурсами сельского хозяйства Российской Федерации. Рассмотрены особенности земельных ресурсов аграрного производства. Дана характеристика дифференциации обеспеченности земельными ресурсами
производителей аграрной продукции в зависимости от организационной формы. Названа структура финансовых ресурсов агарного бизнеса. Определена зависимость финансового благополучия аграрного бизнеса от государственной поддержки в виде субсидирования. Определена важность анализа трудовых ресурсов в сельском хозяйстве Российской Федерации. Трудовые ресурсы рассматриваются в качестве элемента ресурсного потенциала. Проведено сопоставление терминов «трудовые ресурсы», «рабочая сила»,
«кадровый потенциал». Уточняется понятие трудовых активов, их формирование и использование на
предприятии. Дана характеристика современного состояния обеспеченности трудовыми ресурсами агропромышленного комплекса Российской Федерации. Названы недостатки качественных характеристик трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. Уточнены особенности безработицы в агарном секторе экономики.
Рассмотрена проблема эффективности использования трудовых ресурсов. Эффективность использования
трудовых ресурсов увязана с показателями производительности труда, выработки, трудоемкости и рентабельности персонала. Определены организационно-экономические предпосылки эффективного использования трудовых ресурсов сельскохозяйственного предприятия. Рассматривается производительность
труда как основной показатель эффективности трудовой деятельности. Управление кадрами определено
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как важное условие эффективности их использования. Названы условия создания системы воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. Сокращение сельского населения определено в качестве
фактора ограничения развития сельского хозяйства. Проведен анализ численности работников сельского
хозяйства в Пермском крае по результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Рассмотрена
структура работников сельскохозяйственных организаций. Сделаны предложения по совершенствованию
системы воспроизводства трудовых ресурсов.
Abstract
The article deals with the analysis of the labor resources of agriculture on the example of the Perm region.
The three main factors of development of production. The characteristic of the provision of agricultural land resources of the Russian Federation is given. The features of agricultural land resources are considered. The characteristic of differentiation of security of agricultural producers with land resources depending on the organizational
form is given. The structure of financial resources of agar business is named. The dependence of the financial
well-being of agricultural business on state support in the form of subsidies is determined. The importance of the
analysis of labor resources in agriculture of the Russian Federation is determined. Human resources are considered
as an element of resource potential. A comparison of the terms "workforce", "workforce", "human resources." The
concept of labor assets, their formation and use at the enterprise is specified. The characteristic of the current state
of labor resources of the agro-industrial complex of the Russian Federation is given. The disadvantages of qualitative characteristics of labor resources in agriculture are named. The features of unemployment in the agricultural
sector of the economy are specified. The problem of efficiency of labor resources use is considered. The efficiency
of the use of labor resources is linked to the indicators of labor productivity, production, labor intensity and profitability of the staff. The organizational and economic prerequisites for the effective use of labor resources of
agricultural enterprises. Labor productivity is considered as the main indicator of labor activity efficiency. Human
resources management is defined as an important condition for the effectiveness of their use. The conditions of
creation of the system of reproduction of labor resources in agriculture are named. The reduction of the rural
population is defined as a factor limiting the development of agriculture. The analysis of the number of agricultural
workers in the Perm region according to the results of the all-Russian agricultural census. The structure of workers
of agricultural organizations is considered. The proposals on the improvement of the system of reproduction of
labor resources are made.
Ключевые слова: рабочая сила, кадровый потенциал, воспроизводство трудовых ресурсов, работники сельскохозяйственных организаций.
Keywords: labor force, human potential, reproduction of labor resources, workers of agricultural organizations.
Проблема. Развитие сельскохозяйственного
производства базируется на трех основных факторах: земля, труд и капитал. Земельными ресурсами
Российская Федерация обеспечена в достаточной
мере, хотя значительная часть ее территории находится в условиях, не пригодных для сельскохозяйственного производства. Количество сельскохозяйственных угодий в расчете на одну аграрную организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство и
индивидуального предпринимателя имеет значительную дифференциацию в зависимости от субъекта Российской Федерации[1].Финансовые ресурсы агарного бизнеса формируются не только за
счет собственных и заемных средств, но в значительной степени зависят от государственной поддержки, осуществляемей в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства[2].
Хотя не все программные показатели выполняются
в полном объеме, средства, предоставляемые сельским производителям в виде субсидий, обеспечивают прибыльность хозяйствования и минимизируют риски, связанные с погодными условиями. Таким образом, можно утверждать, что сельское
хозяйство России в достаточной мере обеспечено
земельными и финансовыми ресурсами, поэтому
дефицит трудовых ресурсов может, является важной проблемой и требует исследования.

Анализ публикаций. Трудовые ресурсы в качестве элемента ресурсного потенциала рассматривает Умаров Ю.Д., предлагая с целью оптимизации
трудовых факторов производства использовать модели линейного программирования[3, с.22-34].
Рассматривая такие термины как «трудовые
ресурсы», «рабочая сила», «кадровый потенциал»,
Докальская В.К. делает вывод о том, что понятие
трудовые ресурсы наиболее точно определяет всю
совокупность данных терминов [4, с.108-111].
Миронцева А.В. предлагает использовать понятие трудовых активов – активов, способных приносить экономическую выгоду предприятию за
счет использования трудовых ресурсов путем материального стимулирования, направленного на повышение профессионального мастерства и заключения длительных трудовых договоров до полного
использования вложенных ресурсов[5, с.252-256].
Данный подход требует уточнения, т.к., как правило, материальное стимулирование в виде премий
или других стимулирующих выплат направлено на
повышение производительности труда, соблюдение трудовой дисциплины. Профессиональное мастерство повышается за счет обучения, в том числе
и на рабочем месте (ученичество, наставничество).
Профессиональное мастерство действительно может быть повышено путем обучения за счет работодателя, но, наверное, это нельзя считать материальным стимулированием. Стимулирование работника
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в повышении профессиональных знаний и навыков
заключатся в гарантии работодателя предоставить
после прохождения переобучения или обучения
должности с более высокой заработной платой или
более высокого статуса.
Вопросы современного состояния обеспеченности кадрами предприятий агропромышленного
комплекса рассматривают Лузина У.С., Маслова
Ж.А., Гааг А.В. [6, с.125-127]. Шатохин В.А., Седых Т.А., Горобец Ж.А. утверждают, что обеспеченность трудовыми ресурсами ухудшается, сокращается численность, ухудшается половозрастной
состав. Они связывают эти негативные тенденции с
низкими показателями воспроизводства населения,
снижением квалификации кадров, безработицей,
слабым развитием инфраструктуры, недостатком
инвестиций[7, с.55]. Авторы высказывают противоречивые суждения, говоря одновременно о сокращении численности и о росте безработицы. Действительно, безработица в сельской местности
обычно выше, чем в городе. На селе дефицит не
трудовых ресурсов, а специалистов определенных
профессий и уровня квалификации, а этот дефицит
действительно формируется, в том числе, и из-за
неразвитой инфраструктуры и недостатка инвестиций.
Имеющиеся трудовые ресурсы необходимо
использовать с наибольшей эффективностью. Показатели обеспеченности и эффективности использования трудовых ресурсов увязывают Панина Е.Б.,
Ситникова И.А., определяя резервы увеличения рабочего времени [8, с.623-626].
Анализируя эффективность условия развития
агарного сектора, Сланченко Л.И., Иванова А.И. делают вывод о том, что для развития агропромышленного комплекса Краснодарского края необходимо качественно организовывать и эффективно
использовать трудовые ресурсы[9, с.56-58]. Говоря
об эффективности использования трудовых ресурсов на примере Курской области, Конорев А.М.,
Кривошлыков В.С., Жахов Н.В., рассматривают показатели производительности труда, выработки,
трудоемкости и рентабельности персонала[10, с.2529]. Шилова И.Н., Жукова В.Н. определяют пути
повышения эффективности использования трудовых ресурсов[11, с.105-108].
Турбаевская Л.А. определяет организационно-экономические предпосылки эффективного
использования трудовых ресурсов сельскохозяйственного предприятия в Полтавской области[12,
с.204-209]. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов в племенном животноводстве рассматривает Тихомиров А.И. [13, с.65-67].
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Закирьянова Л.Р., Куликова Е.С. определяют
производительность труда как основной показатель
эффективности трудовой деятельности[14, с.18].
Агапитова Л.Г., рассматривая аналитический аспект оплаты труда, проводит сравнительный анализ
производительности и оплаты труда[15, с.623-626].
Управление кадрами является важным условие
эффективности их использования. Кирилова О.В.
отмечает, что современная система управления кадрами аграрной сферы претерпевает радикальные
изменения. Создание системы воспроизводства
трудовых ресурсов в сельском хозяйстве требует
новых подходов в условиях невысокой эффективности деятельности начального профессионального образования[16, с.69-72].
Вараница-Городовская Ж.И, Иванько Я.М.
предлагают модели оптимизации затрат труда на
производстве аграрной продукции с учетом линейных функций с экстремальными оценками[17, с.2131].
Скобара В.В., Подкопаев В.В. отмечают актуальность проблемы управления трудовыми ресурсами в условиях конкурентной борьбы и определяют трудовые ресурсы как обобщающий показатель
человеческого
фактора
производства,
характеризующий совокупность способностей,
умений, навыков и системы управления персоналом[18, с.97-107]. Солдатова И.Ю. обосновывает
необходимость управления качеством трудовых ресурсов в политической и экономической неопределенности для повышения эффективности сельских
территорий для чего государство использует меры
поддержки[19].
Таким образом, рассматриваемая проблема
имеет многообразие аспектов и требует дальнейшего изучения. Целью данного исследования является анализ трудовых ресурсов сельского хозяйства
Пермского края. Для реализации цели необходимо:1)изучить численность работников сельского
хозяйства; 2) определить распределение трудовых
ресурсов среди предприятий различных организационных форм.
Сельское население, работающее в основном в
аграрном бизнесе, неуклонно сокращается, что подрывает возможность развития сельскохозяйственного производства, лишая его основного фактора –
рабочей силы. Наличие работников является обязательным условием деятельности любого предприятия в сельском хозяйстве, где, в большей степени,
чем в промышленности сохраняется неквалифицированный, маломеханизированный труд. Численность работников сельского хозяйства Пермского
края представлена в таблице 1[20].
Таблица 1
Численность работников сельскохозяйственных организаций в Пермском крае в 2015 году, чел.
Организации, не от- В т.ч.
Показатели
Всего
носящиеся к МП
Малые предприятия
Численность работников
22531
16643
5888
Численность работников, занятых в сельскохо20203
14484
5719
зяйственном производстве

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать
вывод о том, что по результатам Всероссийской
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сельскохозяйственной переписи в Пермском крае в
2015 году численность работников сельхозорганизаций составила 22531 человек. Среди них преобладали работники, представляющие предприятия, не
относящиеся к малому бизнесу, а именно – 16643
человека, или 73,9%. Однако не все работники сельскохозяйственных организаций занимаются непосредственно сельскохозяйственным производством. Доля таких работников составила 89,7%,
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причем, в организациях, не относящихся к малому
бизнесу, эта доля была несколько ниже средних показателей(87%), а в малых предприятиях – несколько выше – 97,1%.
Особенность сельскохозяйственного производства является значительная доля сезонных работ, что позволяет нанимать временных работников, что отражено в таблице 2[20].

Таблица 2
Структура работников сельскохозяйственных организаций на 1.07.2016 года в Пермском крае
Число раИз них - занятых в сельВ том числе
ботников,
ском хозяйстве
постоянные
временные
всего
всего
в%
всего
в%
всего
в%
21128
19711
93,3
18653
94,6
1058
5,4
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что
на 1.07.2016 года в Пермском крае среди работников сельскохозяйственных организаций доля работников, занятых в сельском хозяйстве составила
93,3%, что больше по сравнению с 2015 годом на
3,6%. Среди них преобладали постоянные работ-

ники, доля которых составила 94,6 %, тогда как временные работники составляли 5,4% от общего количества.
Структура работников предприятий, не относящихся к малому бизнесу несколько иная (таблица 3).

Таблица 3
Структура работников сельскохозяйственных организаций, не относящихся к малому бизнесу, на
1.07.2016 года в Пермском крае
Численность
Из них – занятых в сельВ том числе
работников,
ском хозяйстве
постоянные
временные
всего
всего
В%
всего
В%
всего
В%
15320
14047
91,7
13418
95,5
629
4,5
В сельскохозяйственных организациях (таблица 3), не относящихся к малому бизнесу, 91,7%
работников занимается сельским хозяйством, при
этом большая часть –это постоянные работники(95,5%) и только 4,5% - временные работники.
В этой категории организаций доля работников, занимающихся сельским хозяйство ниже, по сравнению со средними показателями, а доля постоянных

работников из них – выше, чем в среднем по Пермскому краю.
Деятельность предприятия во многом зависит
от уровня управления, определяемого квалификацией руководителя организации, его уровня образования, что отражено в таблице 4.

Таблица 4
Число руководителей сельскохозяйственных организаций по уровню образования на 1.07.2016 года
в Пермском крае
Высшее профессиональное Среднее профессиональное
Начальное
Число рукоСреднее
В т.ч. сельВ т.ч. сельпрофессиоводителей
общее
всего
скохозяйвсего
скохозяйнальное
ственное
ственное
человек
150
100
35
21
8
10
В%
73,9
49,3
17,2
10,3
3,9
4,9
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что
среди руководителей сельскохозяйственных организаций Пермского края на 1.07.2018 года большую часть(73,9%) составляли специалисты с высшим образованием. Однако, как негативный момент, можно отметить, что меньше половины из
них(49,3%) получили специальное сельскохозяйственное образование, следовательно, оставшаяся
часть(50,7%), обладая общими знаниями и способностью руководить коллективом, тем не менее, не
обладают достаточными знаниями в области сель-

ского хозяйства. Среднее профессиональное образование имели 35 человек, в том числе 21 человек –
сельскохозяйственное образование. Таким образом, среди 203 руководителей сельскохозяйственных организаций не имели специального высшего
или среднего профессионального сельскохозяйственного образования 82 человека, что составляет
более 40%. Почти 9% руководителей имели только
начальное профессиональное или среднее образование.
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Выводы
Трудовые ресурсы являются важнейшим фактором процесса сельскохозяйственного производства. В настоящее время в сельских населенных
пунктах имеет место безработица среди населения,
при этом для работы в сельском хозяйстве не хватает квалифицированных работников, как среди рабочих, так и руководителей предприятий. Для усиления закрепления выпускников ВУЗов и СУЗов
агарного профиля в сельскохозяйственных организациях, необходимо увеличить количество целевых
мест.
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Аннотация
Данная статья посвящена поиску эффективных способов использования информационных коммуникационных технологий в процессе обучения естественных наук. Кроме того, мы делаем попытку дать некоторые рекомендации преподавателям, активно использующим инновационную технологию в обучении
химическим наукам.
Abstract
This article is devoted to the search for effective ways of using information and communication technologies
in the teaching of natural sciences. In addition, we are trying to give some recommendations to teachers who
actively use innovative technology in teaching chemical sciences.
Ключевые слова: компьютер, информационная технология, современный урок, качества образования, учебный процесс, мультимедиа.
Keywords: computer, information technology, modern lesson, educational quality, educational process,
multimedia.
Неотъемлемой частью современного образования является применение компьютера и компьютерных программ. Актуальность данного вопроса в
том, что в век ускоренного развития техники использование информационных технологий в процессе обучения становится необходимым условием, которое выносит процесс обучения на новый
уровень.
В настоящее время процесс информатизации
проявляется во всех сферах человеческой деятельности. Использование современных информационных технологий является необходимым условием
развития более эффективных подходов к обучению
и совершенствованию методики преподавания.

Особую роль в этом процессе играют информационные технологии, применение которых способствует повышению мотивации обучения, экономии
учебного времени, а интерактивность и наглядность способствует лучшему представлению, пониманию и усвоению учебного материала. (Разработка и применение информационных технологий
становится одним из важнейших путей повышения
результативности образования).
Научная новизна статьи заключается в том,
что она поможет выявить эффективность использования информационных коммуникационных технологий в сочетании со знаниями, исследователь-
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скими умениями и навыками преподавателя, расширить возможности в совершенствовании компетенции и эффективных результатов по формированию исследовательских умений можно добиться
при целенаправленной систематической работе. Такая деятельность способствует раскрытию творческого потенциала учащихся, проявлению их исследовательских способностей, фантазии, креативности, активности, самостоятельности.
Целью исследования является изучить перспективы и подобрать более эффективные способы
использования информационных технологий в исследовательской методике обучения химии.
Основная часть
Современный урок невозможен без использования информационных и телекоммуникационных
технологий. Особенно это касается предметов естественно - научного цикла, т.к. именно они формируют единую картину мира. Современное обучение
уже трудно представить без технологии мультимедиа, которая позволяет использовать текст, графику, видео и мультипликацию в интерактивном
режиме и тем самым расширяет области применения компьютера в учебном процессе.
В преподавании естественных наук, и в частности химии, основная задача состоит в том, чтобы,
прежде всего, заинтересовать учащихся процессом
познания: научить их ставить вопросы и пытаться
найти на них ответы, объяснять результаты, делать
выводы.
Химия – один из самых сложных общеобразовательных предметов. Успешно овладеть даже базовым уровнем школьного курса химии непросто.
Поэтому наша задача как педагога состоит в том,
чтобы включить каждого ученика в активную деятельность, обеспечивающую формирование и развитие познавательной деятельности, повысить интерес школьников к химии, ведь качество знаний
учащихся во многом определяется интересом к
учебному предмету. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) помогают решить эту
проблему. Поэтому, сегодня просто необходимо
проводить уроки с использованием ИКТ.
Наличие компьютера и мультимедийного проектора дает возможность учащимся готовить компьютерные презентации своих выступлений. Электронные справочные таблицы содержат огромный
справочный материал, касающийся того или иного
химического элемента. Просмотр учебных фильмов повышает интерес школьников к предмету, побуждает их к творческому поиску.
И правильное использование в учебном процессе компьютера, который является наивысшим
техническим средством обучения, позволяет осуществлять учебный процесс в новых условиях, когда учитель перестает быть единственным источником информации для учащихся. В этом учителю помогают новые современные технические средства –
интерактивная доска, которая сменила меловую и
маркерную доски, видеопроектор, интернет, который заменил в некотором смысле библиотеку, где
за короткое время можно найти интересующую
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учащихся информацию по заданной теме, электронные пособия и электронные учебники, доступно объясняющие материал, столько раз
сколько нужно для того, чтобы понять учащемуся
изучаемую тему, тестирующие оболочки программ,
которые не только беспристрастно проверят усвоенные знания учащимися, но и облегчат труд учителя, выполнив проверку тестов.
Появилась возможность использовать мультимедийную и интерактивную технику на уроках химии, но уровень и качество использования говорят
о необходимости дальнейшего исследования проблемы. В настоящее время большинством педагогов не выяснен смысл понятий, связанных с мультимедиа, не говоря уже о четко выстроенной технологии.
Актуальным
является
продолжение
обсуждения данной проблемы использования ИКТ
на уроках химии.
Примеры использования ИКТ на уроках химии:
1. Построение урока с применением программных мультимедиа средств: обучающих программ, электронных учебников, видеороликов.
2. осуществление автоматического контроля: использование готовых тестов, создание
собственных тестов, применяя тестовые оболочки.
3. организация и проведение лабораторных
опытов с виртуальными моделями. многие явления,
недоступные для изучения в классах (или в лабораториях) из-за отсутствия оборудования, ограниченности времени либо не подлежащие прямому
наблюдению (например, как строение атома, ядерные реакции, реакции с соединениями мышяка и
цианидами), могут быть достаточно подробно изучены в компьютерном эксперименте.
4. обработка результатов эксперимента.
5. разработка методических программных
средств.
выпущены диски «ИКТ на уроках» с методическими материалами учителями.
6. разработка педагогических программных
средств различного назначения.
7. разработка web-сайтов учебного назначения.
8. использование internet-ресурсов.
9. коммуникационные технологии: дистанционные олимпиады, дистанционное обучение, сетевое методическое объединение.
Традиционные методы обучения химии включают тры этапа: передача информации (объяснение), тренинг (закрепление) и аттестация (контроль). для каждого из этих этапов есть свои дидактические полиграфические материалы. Учить
химии только традиционным методоми невозможно, т.е. формировать химическую грамотность,
обучать расчетами, максимально включать теоретические знания.
Используя активные и нетрадиционные формы
уроков, мы стараемся развивать у каждого ученика
потребность к познавательной деятельности. Особенно ярко поисковая инициатива учащихся проявляется на таких уроках как, проведенные с интерак-
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тивными методами, например: «Садь Д.И.Менделеева», «Кто хочет стать отличником», «Скелет
рыба», «Химические скороговорки» и т.д.. Одним
из таких нетрадиционных методов является организация исследовательской деятельности. При этом
ученики и даже студенты обучаются работе с самостоятельной и научной литературой, литература в
интернете, совершенствуют умения писать сначала
доклады, потом рефераты по интересующей их
теме, приобретают опыт публичных выступлений и
в итоге выполняют исследовательскую работу, которую представляют на научной конференции или
каком-нибудь конкурсе. Исследовательская деятельность имеет творческий характер, и в то же
время это один из способов индивидуализации обучения.
Такую систему работы составляют: проблемное проведение уроков, проведение большинства
лабораторно - практических занятий исследовательским и проектным методом, система домашних
заданий с элементами теоретического и практического исследования.
Проблемное обучение – это тип развивающего
обучения. Основополагающее понятие проблемного обучения – проблемная ситуация. Это такая
ситуация, при которой субъекту необходимо решить какие-то трудные для себя задачи, но ему не
хватает данных и он должен сам их искать. Каждый
урок должен содержать проблемные вопросы или
задания. Знания, добытые собственным трудом,
намного прочее и ценнее, чем знания, преподнесенные учителем в готовом виде.
Заключение В наше время ускорения научнотехнического прогресса, когда изучение необходимой информацией становится важнейшим инструментом в любой сфере человеческой деятельности,
важнейшая задача – научить подрастающее поколение жить в информационном мире.
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А широкое применение информационных технологий в процессе обучения химии позволяет решать целый ряд задач: отработка произношения
название и формула соединений, правильно писать
химические формулы, совершенствование умений
формироват структуры химических молекул, правильное решение химической задачи и самое главное – формирование у учащихся устойчивой мотивации к изучению предмета.
Кроме этого, достигается индивидуализация
обучения, так как каждый ученик может работать в
удобном для него темпе, выбирая оптимальную для
себя скорость усвоения материала.
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EDUCATION", PROFILE "INFORMATICS”
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Аннотация
В статье рассматриваются принципы и методические подходы подготовки учителя информатики в
современных условиях с учетом различных точек зрения на проблемную и предметную области науки
информатики.
Abstract
The article discusses the principles and methodological approaches of training of computer science teachers
in modern conditions, taking into account different points of view on the problem and subject area of science of
computer science.
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Вопрос предметной подготовки учителей информатики в условиях длительных реформ в образовании необходимо тщательно переосмыслить с
учетом текущего понимания предметной и проблемной областей науки информатика и информатики как учебной дисциплины в общеобразовательной школе. Приведение подготовки будущих учителей-предметников
к
единому
стандарту
“Педобразование” может и имеет положительные
стороны, но предметная подготовка учителя –предметника должна быть четко определена применительно к текущему состоянию науки и учебной дисциплины. В связи с стан
Возникает несколько вопросов связанных с
внедрением подготовки педагога-бакалавра:
 Улучшилась ли предметная подготовка педагога-бакалавра-информатика?
 Что улучшилось в общепрофессиональном
плане подготовки учителей –бакалавров?
 Улучшился ли отбор на педагогов-бакалавров?
 Что дает такая подготовка для решения
проблем, обозначенных в “Законе об образовании”,
в “Концепции модернизации общего образования в
РФ”?
 А не нужно ли было оставить подготовку
учителей-предметников в виде cпециалитета?
Эти вопросы требуют широкого обсуждения.
Мы рассмотрим предметную подготовку учителя
информатики.
Информатика как наука и область производственной деятельности является весьма динамичной, оказывает существенное влияние на развитие
технологий и сама подвергается влиянию различных сторон жизни общества. Формирование курса
информатики происходило практически одновременно со становлением информатики как науки.
Менялись взгляды на объект и предмет информатики, расширялся круг рассматриваемых ею вопросов.
Нами выделялось 5 точек зрения на проблемную и предметную области информатики1:
 Информатики наука о технологиях.
 Информатика наука о знаниях.
 Информатика наука о компьютерных вычислениях и моделирования (алгоритмы, программирование, модели).
 Информатика наука о методах оптимизации информационных сетей и процессов в них (техническое, программное, алгоритмическое обеспечение сетей и информационных процессов).
 Информатика метанаука.
Существующая практика предметной подготовки учителя информатики не охватывает все эти
компоненты науки информатики. Объем и глубина
предметной подготовки будущих учителей как
стратегическая категория развития системы высшего педагогического образования не адекватны

уровню развития информатики как науки и области практической деятельности.
В связи с введением в действие новых государственных образовательных стандартов ВО крайне
важно пересмотреть структуру предметной подготовки будущих учителей информатики и ее содержание, определим дидактические принципы, которые должны быть положены в основу отбора содержания обучения с целью формирования учебного
материала, адекватного научной области информатики, инвариантного по отношению к динамике изменений технологий и перспективного по отношению к школьному обучению.
В предметной подготовке современного учителя информатики необходимо придерживаться
принципов, которые должны быть положены в основу проектирования методической системы обучения студентов в педагогическом вузе.
Принцип мобильности. Необходимо готовить специалистов, способных адаптироваться к
быстро меняющимся условиям и содержанию будущей профессиональной деятельности. Будущая
профессиональная деятельность студентов сегодня
не является четко очерченной, строго определенной. От студентов требуется умение оперативно реагировать на возникающие проблемные ситуации и
находить оптимальные решения профессиональных задач, умение перестраивать свою деятельность в зависимости от условий. Особую роль в
профессиональной деятельности современного
учителя информатики играет его способность и готовность осуществлять процесс обучения в новых
условиях
–
информационно-образовательной
среде, предполагающей удаленное сетевое взаимодействие субъектов процесса, среде, в которой
принципиально меняется роль учителя. Мобильность должна стать одним из ведущих принципов
современного профессионального образования.
Техническое и программное обеспечение информационных технологий подвергается постоянному изменению, в научно-методической литературе отмечается ярко выраженный динамизм информатики в ее практико-ориентированной
составляющей. В таких условиях от учителя требуется готовность достаточно часто менять содержание своих уроков, методы и организационные
формы обучения, следовательно, учитель информатики должен быть подготовлен таким образом,
чтобы обладать мобильностью в области информационных технологий.
Принцип фундаментализации. Информатика
как наука имеет свои инварианты. Надо лишь определить вектор (направление) для проектирования
содержания обучения, рассчитанного на длительную перспективу и обеспечивающего достаточную
инвариантность по отношению к возможным локальным изменениям в области информационных
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технологий и компьютерной техники. Таким вектором является фундаментальное ядро информатики
как науки.
Принцип адекватности и проектировочной
компетентности. Наряду с фундаментальностью, с
нашей точки зрения, обучение в области информатики должно носить характер перспективности. Переход к новой информационно-образовательной
среде, модернизация образования, переход к новым
целевым установкам образования диктуют новые
требования к профессиональной подготовке будущего учителя информатики. Современный учитель
информатики должен обладать глубокими и обширными знаниями в области информатики и
уметь разрабатывать курсы по выбору усиливающие как профиль самой школы, так и профессиональные намерения учащихся, которые способствуют социализации выпускника с учетом его собственных потребностей, особенностей региона[1].
Это определяет дополнительные требования к
уровню предметной подготовки учителя информатики.
Принцип опережающего обучения. В содержании обучения должны учитываться наиболее
важные тенденции в развитии науки и общественного производства. С целью актуализации предметных знаний в основу предметной подготовки, так
же как и школьной информатики, должен быть положен принцип опережающего обучения. Главной
идеей этого принципа является изучение новых
тенденций в предметной области, новых научных
проблем решение которых связано с новыми
направлениями на стыке наук.
Принцип непрерывности обучения информатике заключается в том, что оно должно носить характер сквозного обучения: начиная с профильной
подготовки в старших классах школы и заканчивая
повышением квалификации практикующего учителя. Современному учителю информатики необходимо непрерывно пополнять свои знания новыми
решениями реальных задач. Это можно демонстрировать на примере теме структур и алгоритмов. Для
выполнения алгоритма необходимо иметь входные
данные, операции(собственно алгоритм),выходные
данные. Вроде все просто. Но с другой стороны мы
определяем как данные хранятся во внешней памяти, в какие структуры оперативной памяти заносятся, как обрабатываются, как хранится результат
или выводится на устройства вывода. При этом, интересным является хранение данных в файлах различных форматов, файлах структур или баз данных, а оперативная память может дать нам возможность применения графов, деревьев и других
структур. И в зависимости от типа загрузки данных
в оперативную память, мы используем и разные алгоритмические стили и концепции: алгоритмы на
графах и деревьях, параллельные вычисления(тело
алгоритма),алгоритмы основанные на использовании генетических законов, нейронных вычислительных моделей(сетей).На современном этапе появления новых технических устройств, микроконтроллеров
и
микроЭВМ
возникает
необходимость создания программ для мобильных
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устройств, реализовать поисковые и другие алгоритмы для сетей. Практика подготовки учителя информатики показывает, что профессиональные
компетенции бакалавара (учителя информатики)
больше ориентированы на общепедагогическую,
чем на предметную и методическую область преподавания предмета. Даже казалось бы имея достаточный анализ психологии учителя информатики,
тем не менее не рассматриваются и не формируются такие важные особенности как алгоритмическое мышление, операциональное мышление. Ведь
хороший учитель должен быть генератором идей и
проблем связанных с изучением различных тем
учебной дисциплины в новых жизненных ситуациях и нового уровня развития самой научной области. Поэтому для учителя предметника должны
быть доступны методы и средства повышения квалификации.
Принцип межпредметности знаний в современном обществе.
Проникновение информатики и информационных технологий в другие научные сферы сегодня
очевидно. Информационный подход дает новые инструменты и методы исследования и даже новые
знания в других научных областях. И здесь возникает проблема знаний учителя информатики в других научных областях: химии, биологии, мехатроники и робототехники, математики, физики и др.
Конечно, добиваться за 4 года, чтобы бакалавр педобразования по направлению “информатика” был
еще знатоком перечисленных выше научных областей вряд ли удастся. Но время требует, чтобы
именно у учителя информатики были межпредметные знания. Это связано с тем, что развитие информатики и информационных технологий происходит
на стыке перечисленных выше наук. Решение некоторых особенностей этой проблемы можно реализовать за счет дополнительного образования, которое сегодня прокладывает себе дорогу в высших
учебных заведениях. А в школе реализация межпредметных, надпредметных научно-исследовательских проектов можно организовать с привлечением учителей- предметников. А знания в области
робототехники и мехатроники должны быть обязательными и входить в состав профессиональных
компетенций учителя(бакалавра) информатики.
Очень проблемным на сегодня является подготовка учителя информатики в области физики,
электроники, электротехники. Какие бы компетенции небыли определены в ФГОС ВО, нужно четко
определить, что учитель информатики должен владеть основами современной образовательной робототехники, знать разделы физики электричество и
магнетизм, принципы работы современных образовательных и в лучшем случае промышленных датчиков и протоколы организации их взаимодействия
в сети.
В системе подготовки бакалавров данного
направления в нашем вузе обязательным является
изучение дисциплины “Образовательная робототехника” [2,3].
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Теперь проанализируем стандарты школьной
информатики и стандарты подготовки учителя(бакалавра) информатики с точки зрения предметного
содержания.
Школьная информатика (основное общее образование)
В стандарте ФГОС ООО прописано, изучение
предметной области "Математика и информатика"
должно обеспечить[4]:
 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики и информатики;
 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;
 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;
 сформированность представлений о роли
информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;
 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе;
 понимание социального, экономического,
политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; принятие этических аспектов информационных технологий;
 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение
В ФГОС СОО информатика рассматривается в
2 уровнях: базовый и профильный
В базовом уровне «Информатика» требования
к предметным результатам освоения базового курса
информатики должны отражать[5]:
1) сформированность представлений о роли
информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы,
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки
таких программ;
5) использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
6) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей
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обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; владение компьютерными средствами представления
и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации; понимания основ
правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете.
В профильном(углубленном) уровне «Информатика» требования к предметным результатам
освоения углубленного курса информатики
должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать[5]:
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира;
2) овладение понятием сложности алгоритма,
знание основных алгоритмов обработки числовой и
текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции;
4) владение навыками и опытом разработки
программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов,
о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические
объекты информатики, в том числе логические
формулы;
6) сформированность представлений об
устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях
операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения
информационной безопасности, способов и средств
обеспечения
надёжного
функционирования
средств ИКТ;
8) владение основными сведениями о базах
данных, их структуре, средствах создания и работы
с ними;
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки
данных с помощью компьютера, интерпретации ре-
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зультатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов,
пользоваться базами данных и справочными системами;
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных
Следовательно, подготовка учителя информатики требует непрерывного повышения его квалификации, владения постоянно совершенствующими информационными технологиями и инструментарием решения как предметных задач, так и
задач из других предметных областей. Особенно
это касается владения робототехникой и мехатроникой. Как показывает опыт школ нашего региона,
именно учитель информатики способствует успеш-
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ности обучения школьников основам робототехники через кружковую работу, или в как часть дисциплины информатика и ИКТ[3].
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Аннотация
В статье рассматривается сущность понятия «готовность», используемого в педагогических исследованиях; проводится сравнительный анализ «профессиональной готовности» педагога к реализации педагогической деятельности и готовности родителей к выполнению воспитательной функции в семье.
Abstract
The article deals with the essence of the concept of "readiness", used in pedagogical research; a comparative
analysis of "professional readiness" of the teacher to implement pedagogical activities and the readiness of parents to
perform educational functions in the family.
Ключевые слова: готовность, педагогическая деятельность, готовность родителей к выполнению воспитательной функции в семье, профессиональная готовность.
Keywords: readiness, pedagogical activity, the willingness of a parent to performance of educational function
in the family, professional readiness.
В педагогической науке понятие «готовность»
считается интегративным и, по мнению Н.И. Евсюкова, И.А. Сухих [3, 11], раскрывается через отдельные виды и формы деятельности: готовность к
школьному обучению, готовность к самоопределению [6] и самообразованию, к творческому саморазвитию [9], готовность действовать в ситуации неопределенности [4], готовность к научно-исследовательской
деятельности,
профессиональная
готовность [5]. А.С. Васякина, И.А. Сухих [2, 11] отмечают, что в психолого-педагогических исследованиях «готовность» рассматривается как особое психическое состояние, целостное проявление личности, занимающее промежуточное положение между
психическими процессами и свойствами личности.
Обновление системы дошкольного образования
привело к повышению внимания к проблемам семьи

и обусловило необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с родителями
воспитанников. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» подчеркивается,
что родители имеют преимущественное право на
обучение и воспитание детей. Поэтому появляется
необходимость в развитии педагогически грамотных
родителей, готовых эффективно выполнять воспитательную функцию в семье.
Обратимся к анализу понятия «готовности родителей к выполнению воспитательной функции в
семье» в современных исследованиях.
Проблема готовности родителей к выполнению
воспитательной функции в семье еще начинает разрабатываться педагогической наукой, в то время как
профессиональная готовность к педагогической деятельности достаточно широко изучена. Поэтому для
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наилучшего понимания готовности родителей, обратимся к сущности понятия «профессиональная готовность педагога», так как, и родители, и педагоги
реализуют педагогическую деятельность, но в разных условиях: родители в условиях семьи, педагоги
в условиях образовательных организаций.
Педагогическую деятельность И.А. Сухих [11,
с. 54] определяет как вид социальной деятельности,
направленной на передачу от старших поколений
младшим накопленных человечеством культуры и
опыта, подготовку воспитанников к выполнению
определенных социальных ролей в обществе, создание условий для развития и саморазвития их личности и выбора возможностей свободного и творческого самовыражения.
Применительно к исследованию проблемы готовности к выполнению воспитательной функции в
семье наиболее подходящим является понимание
«готовности» Н.Н. Дьяченко как многоуровневой
структуры личностных качеств, позволяющих осуществлять определенную деятельность [11, c. 53].
Данное определение показывает взаимосвязь личностных качеств с деятельностью, то есть «готовность» — это совокупность определенных качеств
родителя, которые помогут ему эффективно осуществлять воспитательную (педагогическую) деятельность в семье.
Основываясь на исследовании В.В. Селиной
[10], можно выделить некоторые отличия в готовности педагогов и родителей к педагогической деятельности:
- готовность педагога к педагогическая деятельность направлена на овладение методиками, технологиями преподавания, которые позволяет ему
успешно решать задачи обучения и воспитания детей в условиях различных образовательных учреждений, а готовность родителей в большей степени
связана с воспитанием детей, удовлетворением их
социальных и духовных потребностей в условиях семьи;
- знания педагогов носят научный, системный,
осознанный, рациональный характер и формируются в процессе специального обучения, а психолого-педагогические знания родителей имеют преимущественно житейский, конкретный, эмпирический, практико-ориентированный характер и
обусловлены возрастом ребенка, а их изменение и
обогащение происходит по мере взросления детей и
появляющимися в связи с этим у родителей потребностями знать и понимать их в определенном возрасте.
Готовность к профессиональной (педагогической) деятельности исследователи рассматривают с
разных точек зрения. Так, сторонники функционального похода (В.О. Алаторцев, Н.Д. Левитов, Л.С.
Нерсесян, А.Ц. Пуни) трактуют готовность как временное ситуативное состояние человека на деятельность, актуализацию и направление собственных
личностных качеств, свойств и возможностей для
успешных действий в определенных условиях [11,
с.54].
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М.В. Корчагина, В.Н. Люсев, [8, с. 66], изучая
профессиональную готовность педагога с точки зрения личностного подхода, рассматривают ее как целостное личностное образование, проявление индивидуально-личностных качеств, процесс формирования морально-психологических свойств личности,
которые определяют отношение к профессиональной деятельности и обеспечивают ее успешное осуществление.
К.Э. Безукладников, А.К. Колесников, А.И.
Санникова [1, с. 59] рассматривают профессиональную готовность к педагогической деятельности как
интегративное личностное образования и выделяют
в нем долговременную (комплекс профессионально
значимых качеств) и ситуативную (педагогические
умения) подсистемы. Данные авторы отмечают, что
готовность к конкретному виду деятельности необходимо рассматривать в динамике. То есть готовность ориентирует на динамичность и изменяемость личностных качеств через деятельность.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что готовность к педагогической деятельности и, в
частности, готовность родителей к выполнению
воспитательной функции в семье формируется в деятельности. Поэтому нам видится необходимым создание специальных условий в дошкольной образовательной организации для взаимодействия педагогов и родителей, направленных на подготовку к
выполнению воспитательной функции в семье.
Список литературы
1. Безукладников К.Э., Колесников А.К., Санникова А.И. Профессиональная компетенция и
компетентность // Педагогическое образование и
наука. – 2009. – № 6. – С. 57-61.
2. Васякина А.С., Шепилова Н.А. Профессиональная готовность педагогов ДОО к инновационной деятельности // Международный студенческий
научный вестник. – 2015. – № 5-3. – С. 353-354;
URL:
http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=13734
(дата обращения: 27.10.2016).
3. Евсюкова Н.И. Психолого-педагогические
условия формирования готовности юношей допризывного возраста к службе в вооруженных силах:
монография. – Владимир: ВГГУ, 2009. – 192 с.
4. Косолапова Л.А. Формирование готовности выпускников действовать в ситуации неопределенности в процессе обучения на основе взаимопереходов «практика-теория» и «теория-практика» в
открытом образовательном пространстве педагогического вуза // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2018. № 1 (45). С. 65-72.
5. Косолапова Л.А., Гаманенко Н.П. Готовность педагогов колледжа к совершенствованию
профессиональной педагогической деятельности
как педагогическая проблема // Мир науки. 2017. Т.
5. № 5. С. 16.
6. Косолапова Л.А., Липкина Н.Г. Пространства личностного самоопределения подростка //
Международный научно-исследовательский журнал. 2018. № 1-4 (67). С. 44-47.

18
7. Коренева Е.Н. Формирование профессионально-педагогической готовности к деятельности
в социально-культурной сфере // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – Выпуск № 74-2. –
С. 144-147.
8. Корчагина М.В., Люсев В.Н. Психологопедагогический анализ понятия «Готовность к
научно-исследовательской деятельности» // Вестник Костромского государственного университета
им. Н.А. Некрасова. Серия Гуманитарные науки:
Педагогика. – 2011. – № 1. Т. 17. – С. 64-68.
9. Санникова А.И. Развитие творческого потенциала личности средствами образования: теория

Znanstvena misel journal №20/2018
и опыт научного исследования // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия № 1. Психологические и
педагогические науки. – 2014. – № 2-1. – С. 93-100.
10. Селина В.В. Развитие педагогической компетентности родителей детей раннего возраста в
дошкольном образовательном учреждении: Автореф. дис....канд. пед. наук. – Великий Новгород,
2009. – 27 с.
11. Сухих И.А. Теоретические аспекты формирования готовности к профессиональной (педагогической) деятельности студентов вуза – будущих
учителей // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. – 2013. – № 4
(20). – С. 52-57.

СУТНІСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Папушина В.А.
Хмельницький національний університет, доцент
ESSENCE, STRUCTURE DESCRIPTION AND MAINTENANCE OF AESTHETIC CULTURE OF
FUTURE UKRAINIAN AND LITERATURE TEACHERS
Papushina V.А.
Khmelnytskyi National University, Assistant Professor
Анотація
Одним із важливих завдань сучасної освіти є формування всебічно розвиненої особистості, яка би
зберігала свою самобутність у будь-якому культурному середовищі і водночас відчувала причетність до
світової культури. У статті робимо наголос на необхідності засвоєння студентами, у першу чергу, естетичних цінностей через формування естетичної культури, яка є складовою професійної підготовки, толерантності, духовності особистості. Естетична культура майбутніх учителів української мови і літератури складається із широкого спектру фахових компетентностей та їх широкого творчого залучення у педагогічний
процес через сучасні технології навчання, різноманітні форми взаємодії між учасниками педагогічного
процесу.
Abstract
One of the important tasks of modern education is the formation of the all-around man personality, which
would keep its identity in any cultural environment and at the same time feel the involvement in world culture. In
the article, we emphasize the need to form, first of all, aesthetic values of students through the formation of aesthetic culture, which is a component of professional training, tolerance, spiritual values of the personality. The
aesthetic culture of future teachers of the Ukrainian language and literature consists of a wide range of professional
competencies and their wide creative use in the pedagogical process through the modern learning technologies,
various forms of interaction between participants in the pedagogical process.
Ключові слова: естетична культура, діяльнісна сфера, педагогічна майстерність, професійні компетенції, цілеспрямованість, мотивація.
Keywords: aesthetic culture, practice area, pedagogical skills, professional competencies, sense of purpose,
motivation
Постановка проблеми. ХХІ століття висуває
нові вимоги до вчителя-словесника, який, крім професійної компетентності, педагогічної майстерності, має бути творчою особистістю, спроможним
реалізувати себе як вихователя покоління, що живе
в глобалізованому світі, володіти навиками естетичної оцінки навколишньої дійсності, із відчуттям
краси художнього відображення світу, володіти багатством рідної мови, відчувати її красу, «щоб кожне слово дійшло до учнів, було повністю ними
сприйняте, пережите й засвоєне» [8, с. 19].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність узгодження професійної підготовки вчителя-словесника із завданнями формування естетичних смаків та ідеалів молоді розглядають і сучасні
українські дослідники Н. Волошина, О. Зелена,
І. Зязюн, М. Кір’ян, Н. Миропольська, О. Семеног,
В. Сидоренко, І. Синиця, Б. Шалагінов, В. Швирка,
Г. Шевченко, В. Шуляр та ін. Прагнення до краси у
професійній діяльності, уважають учені, піднімає
особистість над буденністю, спонукає до несподіваних рішень, що збагачують світ. Незамінним
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складником процесу формування естетичної культури особистості є художня література як мистецтво слова, яке потребує, у свою чергу, грамотного і
підготовленого до його сприйняття спеціаліста-філолога, і тоді «із надр слова, з глибини словесної
споруди художнього твору виникне для нього вся
повнота його ідеї» [1, с. 91]. І. Зязюн, один із розробників державних комплексних програм естетичного виховання, у яких чільне місце належить змісту естетичної культури педагога, засновник наукової школи педагогічної майстерності, у працях
«Педагогічна майстерність», «Краса педагогічної
дії» та ін. розглядає діяльність педагога як красу педагогічної дії, що тісно пов’язана з естетичними та
морально-етичними аспектами.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Естетична культура вчителя української мови і літератури передбачає здатність вирішувати професійні, особистісні та суспільні проблеми на основі сформованих естетичних
критеріїв, ґрунтовної орієнтації в естетичних категоріях та культурних домінантах сучасного світу.
Засвоєння та творення естетичних цінностей, наявність широкого спектру естетичних інтересів, сформованість нахилів до істинних естетичних переживань, естетичного смаку та потреби в естетичному саморозвитку і самореалізації – її обов’язкові
складові.
Естетична культура майбутнього вчителя-словесника, уважає В. Сидоренко, включає наявність
художньо-естетичного досвіду, сформовану систему естетичних знань, смаків, ідеалів, здібностей
до естетичного осягнення художніх образів, сприймання явищ дійсності й творів мистецтва, потребу
формування досконалих мовно-мовленнєвих зразків, вміння вносити прекрасне в навчально-виховний простір, бачити і відчувати красу, багатство,
мелодійність української мови [7, с. 94]. Мовній
підготовці майбутнього вчителя, її літературності,
виразності, емоційності приділялась особлива
увага педагогами та методистами (В. Водовозов,
В. Острогорський, В. Стоюнін, К. Ушинський),
оскільки зовнішнє втілення інформації, що доноситься до школярів, забезпечить повноцінне засвоєння літературного матеріалу. Цілеспрямована спільна праця викладацького складу ВНЗ, керівників
мистецьких підрозділів і студентів наблизить підготовку такого вчителя.
Сучасні українські провідні педагоги-словесники, автори підручників, навчальних програм
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Є. Волощук, О. Ісаєва, Ю. Ковбасенко, Л. Мірошніченко, О. Ніколенко, Л. Удовиченко, А. Фасоля,
Г. Усатенко та ін. сьогодні вирішують проблеми
підготовки фахівця-філолога, пропонуюючи вибір
дидактичних й методичних принципів. Серед дієвих підходів вони називають науковість, історизм,
зв'язок навчання і виховання, доступність, посильність, взаємодію мистецтва й дійсності в естетичній
свідомості, особистісний характер літературознавчої діяльності, зв'язок вивчення літератури із законами художнього мислення, пропонують творче використання наявних у класифікаціях методів. У
центрі уваги підготовки вчителя-словесника має
бути орієнтація на естетичну сутність творів літератури, бачення концепції автора, поряд із класичними й ті твори, «які в естетичному, соціальному і
педагогічному аспектах» [11, с. 3] відповідають вимогам сьогодення.
Сучасний словесник, який орієнтується в естетичних цінностях та культурних надбаннях як світового, так і вітчизняного мистецького середовища,
– це успішний учитель. У ВНЗ спрямування на досягнення таких професійних якостей випускників
можливе лише при вивченні індивідуальних здібностей, інтересів і потреб студентів-філологів і сприяння їх розвитку та реалізації.
Мета статті. З’ясувати особливості та окреслити обов’язкові складові естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури в
процесі професійної підготовки.
Виклад основного матеріалу. Естетична культура вчителя мови та літератури складає систему
особистісних орієнтирів, що регулюють його діяльність, якісно змінюють спосіб буття на більш
осмислений, упорядкований, гармонійний. Вона
формується в результаті внутрішньої роботи розуму, почуттів, волі, повсякденної праці з освоєння
культурних надбань, розширення культурного світогляду, удосконалення професійної майстерності,
починаючи зі студентських років. Естетичну культуру майбутнього фахівця розглядаємо як інтегративний складник його фахової підготовки, що диктується сучасним умовами існування нової школи
ХХІ століття, якій потрібен учитель із творчим мисленням, із потребою у здійсненні повноцінної професійної діяльності, який володіє сучасними технологіями навчання і формами взаємодії між учасниками
педагогічного
процесу,
прагне
до
особистісної і професійної самореалізації (див. рис.
2.1).

Znanstvena misel journal №20/2018

20

Рис. 2.1
Структура естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури
Як видно з рисунку, виходимо з індивідуально
орієнтованої стратегії освіти. Рівень підготовки фахівця української мови і літератури гармонійно поєднує естетичну культуру з мотиваційними прагненнями, цілеспрямованістю на підвищення професійних
компетентностей,
набуття
навиків
педагогічної майстерності та їх зростання через діяльнісну сферу.
Вчитель-словесник – це особлива професія,
адже він є духовно багатою людиною, бо наповнює
свій внутрішній світ ідеями прекрасного. Недаремно високі вимоги до естетичної культури вчителясловесника ставили педагоги-класики. Про зв’язок
естетичної культури вчителя з розумовим, моральним, фізичним, трудовим вихованням говорив
А. Макаренко. Духовні якості, здатність сприйняття світу розумом і серцем, естетична оцінка педагогічних явищ і процесів, внутрішня і зовнішня
краса педагога знаходяться в центрі вчення В. Сухомлинського. С. Шацький вважав, що естетична
культура має охоплювати весь навчально-виховний
процес, усю педагогічну діяльність вчителя.
Педагог – досконала особистість широкого культурного діапазону, здатна розкрити для учнів суспільну цінність навчальної дисципліни, її приховану сутність через власне естетичне «Я», стверджує в своїй монографії сучасний дослідник
А. Федь [10], і використовує термін «естетичний

педагог». Український педагог Я. Мамонтов першим звернувся до розгляду питання складових естетичної культури особистості вчителя-словесника,
до яких відносив «естетичне сприйняття», яке полягає в естетичній оцінці особистістю власного духовного світу, навколишньої дійсності, «естетичне
ставлення» до творів мистецтва. У поняття структури естетичної культури він включав «естетичне
споглядання» та «мистецьку творчість» особистості. Головною метою виховання вчений уважав
долучення до Істини, Добра і Краси через почуття,
чуттєву сферу, розвиток естетичного світовідчуття
[9, с. 190].
Характеризуючи когнітивний компонент естетичної культури учителя-словесника, акцентуємо
увагу на його професійних якостях. Зокрема, він повинен знати свій предмет досконало й викладати
його з любов’ю; володіти усіма засобами рідної
мови, навчати учнів відчувати красу слова художнього твору і цим самим формувати їх філологічні
здібності. Під час сприйняття літературного твору
учнями вчитель має стимулювати відчуття краси,
позитивних емоцій, радості спілкування з високим
мистецтвом. Власним прикладом заохочувати учнів до духовного збагачення, самоосвіти, самовиховання, до творчого переосмислення побаченого, почутого, плекати прагнення постійно покращувати й
збагачувати словник своєї мови, боротися проти ненормативності, проявів нелітературної мови. Така
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робота особливо важлива в умовах сучасної цифрової реальності, оскільки учні переважно черпають
інформацію із соціальних мереж, яка формує в їх
свідомості картину світу, тобто виникає нова молодіжна естетика, яка конкурує з тим, що доносить на
уроках вчитель-словесник. Тому зростає місія вчителя мови та літератури як вихователя естетичного
смаку, естетичних почуттів, естетичних здібностей
шляхом аналізу та інтерпретації художніх текстів,
здатністю викладати літературу як мистецтво
слова, умінням співпереживати, розмірковувати,
аналітично мислити та узагальнювати.
Складовими педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури є:
- високий рівень естетичної культури;
- професійно-педагогічна компетентність як
інтегрований показник професійно-діяльнісної
сфери;
- наявність ґрунтовних систематичних предметних знань, орієнтація на міждисциплінарний синтез та інтеграцію, розгляд синергетичних систем як
взаємопосилюючого впливу кількох дотичних до
літературознавства різних галузей знання;
- професійно-педагогічні ціннісні орієнтації;
- застосування інноваційних технологій в навчальному процесі;
- артистизм та творча свобода як здатність перевтілюватися в нові образи «щиро жити ідеями, які
несеш учням» [2, с. 219].
Об’єднуючими факторами формування естетичної культури і професіоналізму учителя української мови і літератури, як уважає В. Сидоренко, є:
- акмелінгвістична майстерніть як досягнення
акме-вершин у мовно-мовленнєвому розвитку, удосконалення мовно-мовленнєвої компетентності,
емоційної культури вчителя-словесника, високий
рівень культури мислення (лінгводидактичне мислення), лінгвістична свідомість;
- художньо-педагогічна творчість – сформовані креативні здібності і якості, творча активність,
що сприяють виробленню оригінальної системи педагогічних дій, способів і результатів продуктивноперетворювальної діяльності, особливій естетичній
передачі учням мовно-мовленнєвих і літературних
знань, творче педагогічне мислення [7, с. 95].
Володіючи складовими педагогічної майстерності, учитель зможе донести до учнів вимоги Державних програм для загальноосвітніх навчальних
закладів з української та зарубіжної літератури, в
основу яких покладені Державні стандарти базової
і повної загальної середньої освіти, та забезпечити
такі функції предметів: пізнавально-ціннісну, естетичну, розвивальну, соціально-адаптаційну, виховну. Аадже він, відповідно до рекомендацій Європейської Ради, має бути готовим формувати у школярів такі ключові компетентності:
- спілкування державною мовою;
- вивчення іноземних мов;
- математичну компетентність (уміння розвивати абстрактне мислення, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки (текст, графік, таблиця,
схема, презентація тощо);
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- компетентності в природничих науках і технологіях, готовність до опанування новітніми технологіями, розуміння технологічних змін, критична
оцінка результатів людської діяльності в природному середовищі та його захист;
- інформаційно-цифрову
компетентність
(вміти самому і навчати учнів діяти за алгоритмом,
використовувати інтернет-ресурси для отримання
нових знань, мати критичне ставлення до медійної
інформації);
- уміння вчитися;
- ініціативність і підприємливість (уміння
презентувати власні ідеї, реалізувати себе);
- соціальні та громадянські компетентності,
які формуються на основі суспільно-політичного
контексту літературних творів та усвідомлення
себе громадянином України, який розуміє і утверджує демократичні цінності;
- обізнаність і самовираження у сфері культури (сприймання творів літератури в контексті культурної доби, демонстрація взаємодії літератури з
іншими видами мистецтв);
- екологічна грамотність і здорове життя;
- набуття знань про цілісну картину світу та
місце людини в ній;
- опанування позитивним національним досвідом [5, 6].
Для формування окреслених програмовими
вимогами компетенцій учнів педагог має володіти
такими професійними якостями як естетична свідомість та естетична діяльність, мати естетичні
креативні властивості.
Естетична свідомість пов’язана з емоційнообразним осягненням дійсності, вона визначає спосіб чуттєвого пізнання світу, реалізацію вироблених критеріїв художніх суджень, завдяки яким учитель визначає естетичну цінність явищ життя, творів мистецтва й доносить їх до школярів.
«Естетична свідомість відображає специфічний духовно-ціннісний зміст культури суспільства й переорієнтовує його на індивідуальну систему цінностей» [4, с. 41]. Провідними компонентами естетичної свідомості Ю. Борєв, М. Каган, Б. Лихачов
називають естетичні потреби, естетичні почуття,
естетичні смаки, естетичні оцінки, естетичні ідеали, естетичні погляди, породжені чуттєво-емоційним станом особистості, естетичну установку та естетичні переживання як особливий стан людини,
що глибоко розуміє істинну красу художніх творів.
Вони ґрунтуються на сформованій здатності виокремлювати в явищах мистецтва ті властивості, які
«збуджують естетичні почуття» [3, с. 18], тобто, на
естетичних здібностях. Естетичні потреби виникають унаслідок удосконалення естетичного сприйняття, почуття, смаку, тобто елементів естетичної
свідомості. Саме естетичні потреби спрямовують
особистість педагога на вчинки й дії, пов’язані з пошуками способів реалізації отриманих естетичних,
знань умінь і навиків у професійній діяльності. В
естетичних потребах поєднуються як естетичні
знання, так і способи самореалізації в суспільному
та навчальному середовищі.
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Естетична потреба реалізується в процесі естетичної діяльності як у власній творчості учителів української мови і літератури, так і у творчості
їх вихованців. При цьому талановитий фахівець переживає естетичне почуття насолоди і в процесі
власної самореалізації як творця, і від співпереживання успіху своїх учнів. Естетичний рівень кінцевого продукту повністю залежатиме від загального
рівня естетичної культури педагога – носія розумової та предметно-практичної дії, що втілює естетичні ідеї, норми, зразки.
Естетична культура майбутніх учителів української мови і літератури – інтегративне поняття.
Вона включає в себе інтелектуальну сферу як складову професіоналізму, тобто володіння широким
спектром знань у галузі різних наук (суспільних,
мовознавчих, педагогіки, психології, логіки, естетики, сучасних інформаційних технологій тощо),
постійний саморозвиток і самоосвіту, широкий культурний кругозір, вміння відповідати на виклики
часу, діяльнісну сферу – професійні знання, уміння,
навики, переконання, естетичну свідомість та естетичну діяльність, морально-етичну сферу, у якій
домінують установки на естетичні потреби, почуття, смаки, оцінки, ідеали, погляди, почуття насолоди від творів літератури та мистецтва, здатність передавати їх під час навчального процесу вихованцям.
Праця вчителя мови і літератури вимагає універсальних здібностей, умінь, знань і навичок, його
зацікавленість у майбутній успішній їх реалізації
відбувається ще на студентській лаві, цьому сприятиме діяльнісний підхід до формування естетичної
культури в процесі навчання. У дослідженні пропонуємо методичні шляхи та прийоми формування
творчого вчителя, який використовує здобуті
знання в межах естетичного середовища ВНЗ у вигляді естетичної практики під керівництвом викладачів, керівників гуртків, проблемних груп, творчих колективів тощо. Поєднання навчального процесу й позааудиторної діяльності створює ту форму
співпраці, співавторства викладачів і студентів, що
якнайкраще готує майбутніх учителів української
мови і літератури до професійної діяльності, робить
їх ініціативними, креативними, самостійними. З такими навиками студентам легко буде адаптуватися
як фахівцям у нове соціальне середовище і в колектив учнів, яких вони поведуть за собою.
Висновки і пропозиції. Отже, естетична культура майбутніх учителів української мови і літератури включає як професійні якості, що складаються
із широкого спектру фахових компетентностей, так
і їх широке творче залучення у педагогічний процес, утвердження за допомогою засобів мови та художньої літератури національних і загальнолюдсь-
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ких цінностей, уміння орієнтуватися в потоці різноманітної інформації, розвиток художньо-образного
мислення, інтелектуальних і творчих здібностей,
емоційно-духовної сфери, що є складовими загальної культури особистості.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема падения уровня культуры речи современных студентов-нефилологов как следствие социокультурного сдвига в русском обществе 90-х годов XX века и намечаются пути
преодоления негативных явлений в области культуры речи молодых людей.
Abstract
The article deals with the problem of the decline in the level of speech culture of modern non-philological
students as a consequence of the socio-cultural shift in the Russian society of the 1990s and outlines ways to
overcome negative phenomena in the field of young people's speech.
Ключевые слова: социокультурный сдвиг, культурные парадигмы, положительная мотивация.
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Социальный характер функционирования
языка в пространстве речевой коммуникации определяется типом самого общества и социальными
характеристиками людей как его членов»[11]. С 90х годов XX века в России произошли качественные
изменения в области речевого общения: демократизация общества и как следствие свобода слова дали
возможность всем носителям языка свободно выражать свои мысли и чувства. Но недостаток опыта
общения, давление мощного потока заимствований
в связи с падением «железного занавеса», значительное понижения уровня речевой культуры – все
это привело к появлению озабоченности судьбой
русского языка, боязнью его утраты. Именно социокультурный подход к такого рода процессам, характеризующийся «пониманием общества как
единства культуры и социальности, образуемых и
преобразуемых деятельностью человека», позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и дать объективную оценку происходящим социальным изменениям, с одной стороны, и оказывается особенно
востребованным в период трансформации общества, когда напряжение в культурном пространстве
приводит культурному сдвигу, с другой. [10].
Социологические исследования последних лет
показали, что если в 90-х годах именно молодежь
стала той социальной силой, которая восприняла
перемены в обществе и активно участвовала в преобразованиях, то после 2000-х годов в результате
культурного вакуума (влияние ценностей советского периода развития ослабевает, а буржуазная
идентичность медленно прививается), в молодежной среде усилилась тенденция социального и правового нигилизма как в отношении культуры вообще, так и культуры речи в частности, усилился
разрыв поколений. Старшее поколение в силу исто-

рических особенностей воспринималось молодежью носителем советской идеологии и норм языка,
что позволило говорить о наметившемся «разрыве»
поколений.
Со временем напряжение в обществе, связанное с быстрыми и резкими экономико-духовными
переменами, ослабело. Молодежь по-прежнему не
утратила своих лучших качеств и отличается повышенной социальной активностью, стремлением к
самореализации, обостренным чувством собственного достоинства, которые, в силу социокультурного сдвига часто граничат с крайним индивидуализмом, ощущением вседозволенности. Определяя
человека как био-социо-культурное существо, которое способно активно преобразовывать социум,
представители социокультурного подхода способствуют выработке подхода к происходящим изменениям.
Социологи и психологи видят в студенчестве
особую идентификационную группу, «объединенную возрастом, спецификой труда, особыми условиями жизни, поведением и психологией, определяемой общим видением мира, общими ценностями
и идеями в едином культурном поле»[8]. Приоритеты этой общественной группы мало изменились:
и в настоящее время более 90% молодых людей попрежнему стремятся жить по законам группы, нуждаются в ней, зависит от нее, хотят обрести друзей,
независимо от возраста. Мало изменился и процентный состав: более 40 % – вчерашние школьники, успешно поступившие на бюджетные места и
показывающие наиболее высокие результаты в обучении, около 30% – выпускники колледжа, уже
имеющие профессиональную подготовку, некоторые из них уже отслужили в армии. Это более зрелая часть студенчества, ориентированная на успешное профессиональное обучение. Но русский язык
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в сферу их профессиональных интересов не входит,
что создает определенные трудности при преподавании его студентам 1-2 курсов.
В ситуации изменения условий функционирования речи (участниками массовой коммуникации
стали практически все носители языка, исчезла цензура и речь стала более спонтанной, а демократизация привела к резкому снижению ее культур), языковая культура старшего поколения, сформированная на основе языковых моделей, выработанных
писателями-классиками, воспринималась ровесниками 2000-х годов как анахронизм, другой речи не
слышали. Если до 90-х годов XX века СМИ и представители искусства были эталоном в области культуры речи, то теперь они, в погоне за сенсацией,
шли на сознательное нарушение норм литературного языка, чтобы привлечь внимание читателей.
Свой «вклад» внесла и реклама. Все это существенно повлияло на устную и письменную речь современных молодых людей.
Анкетирование, тестирование и анализ письменных работ (эссе, рецензий) 350 студентов-нефилологов, обучающихся в РГУ им. А.Н. Косыгина, в
течение трех лет позволили сделать следующие выводы относительно качества речи устной и письменной речи молодых людей: лексикон студентов
отличается расширенным употреблением жаргонной лексики (супер, клево, бабки, кайф, тусовка.
комп), слов иноязычного происхождения и табуированной лексики (в неофициальной обстановке).
Следствием этого является наличие большого количества речевых ошибок разного вида в письменных работах, особенно творческого характера.
Наиболее частыми, типичными можно считать:
 неоправданное
употребление
просторечных слов, фразеологизмов, ов и
жаргонизмов (40% студентов),
 нарушение лексической и стилистической
сочетаемости
слов
(автор
увеличивает
впечатление, мысли впоследствии и сформировали
реальность) (более 89%);
 неразличение
оттенков
значения
синонимов, паронимов (в конечном предложении
автор делает вывод, были приняты эффектные
меры) (65%);
 тавтологию и плеоназм (в этом рассказе
рассказывается о реальных событиях, молодая
девушка, очень прекрасная)( 81%);
 употребление слова в несвойственном ему
значении (мы были шокированы содержанием
текста, мысль развивается на продолжении
текста) ;
 речевая недостаточность (во многих
произведениях мировой классической литературы
встречается проблема борьбы с обществом).
Полученные результаты свидетельствуют о
значительном снижении уровня культуры речи студентов.
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В таких условиях проблема мотивации остается одной из самых сложных: особенно если профессиональная деятельность будущих специалистов не будет связана с филологией. .[2] Решение ее
лежит в плоскости повышения интереса к совершенствованию индивидуальной речевой культуры,
что возможно достигнуть как с помощью системы
индивидуальных творческих заданий, так и созданию условий для коллективного творчества на
групповых занятиях, а также постоянная кропотливая работа над речевыми ошибками, допускаемыми
студентами в устной и письменной речи.
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В статті показані особливості структури спеціальної фізичної підготовки висококваліфікованих
спортсменок з художньої гімнастики на єтапі спеціалізованої базової підготовки в групових вправах на
прикладі збірної команди України.
Abstraсt
The features of structure of the special physical preparation of highly skilled sportswomen are from a calisthenics on stages of the specialized base preparation in group exercises on the example of National team of Ukraine
are shown in the article.
Ключові слова: спеціальна фізична підготовка, художня гімнастика.
Keywords: special physical preparation, calisthenics.
В структурі загальної фізичної підготовки
спортсменок художньої гімнастики виділяють: теоретичну, фізичну, технічну, тактичну, психологічну, змагальну, хореографічну, музично - рухову та
композиційну підготовку, [1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15,
16, 17, 19, 26, 28, 29, 30]. Нерозривний зв'язок з нею
має спеціальна фізична підготовка, під якою автори
розуміють особливості процесу формування знань,
умінь і навичок, властивих для цього виду спорту
вправ та удосконалення їх до максимального рівня.
Головна мета спеціальної підготовки у художній гімнастиці - сформувати такі знання, уміння і навички, які допоможуть гімнасткам з найбільшою ефективністю демонструвати складність і оригінальність вправ у поєднанні з музичним супроводом і
забезпечити подальший ріст спортивної майстерності, [1, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 32].
Щорічне підвищення складності виконання
вправ має свої особливості системи підготовки
спортсменок. Система підготовки гімнасток у групових вправах повинна суттєво відрізнятися від
тієї, яку використовують для спортсменок в індивідуальних програмах, [7, 15, 16, 17, 18].
Об’єкт дослідження: спеціальна фізична
підготовка спортсменок у художній гімнастиці.
Предмет дослідження: особливості спеціальної комплексної фізичної підготовки спортсменок у
групових вправах художньої гімнастики.

Завдання дослідження: 1. Аналіз наукової та
методичної літератури.
2. Простежити основні етапи спеціальної комплексної підготовки в художній гімнастиці.
3. Порівняти структуру спеціальної фізичної
підготовленості та порядок значимості спеціальних
фізичних якостей з такими у відомих спортсменок
з художньої гімнастики.
Методи дослідження: 1. Аналіз наукової, методичної літератури, документальних матеріалів
для визначення особливостей системи спеціальної
фізичної підготовки гімнасток в індивідуальних і
групових вправах;
2. Визначення основних порушень в групових
вправах у кращих спортсменок України з художньої гімнастики за допомогою експертних оцінок,
анкетування, педагогічних спостережень, аналізу
тренувальної та змагальної роботи гімнасток на
етапі спеціалізованої базової підготовки; 3. Методи
математичної статистики.
Нерозривно пов’язані між собою: теоретична,
фізична, технічна, тактична, психологічна, хореографічна, музично – рухова, композиційна та змагальна підготовка. Фахівці виділяють спеціальну підготовку, як процес формування знань, умінь і навичок для цього виду спорту та удосконалення їх до
максимального рівня. Особливості спеціальної підготовки у художній гімнастиці - сформувати такі
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знання, вміння і навички, які дозволили б гімнасткам з найбільшою ефективністю продемонструвати
складність і оригінальність вправи в поєднанні з
музичним супроводом і забезпечити подальший
ріст спортивної майстерності. Сутність технічної
підготовки гімнасток полягає в освоєнні за короткий проміжок часу великого арсеналу рухових дій,
що характеризуються складним поєднанням і координацією рухів окремих ланок тіла з маніпуляцією
різними предметами, які виконуються на тлі музичного супроводу. Це потребує від спортсменок
значної фізичної кондиції, в тому числі оптималього рівня розвитку фізичних якостей. Серед завдань технічної підготовки окреслюють такі:
1) формування системи спеціальних знань
щодо раціональної техніки вправ, вимог до їх виконання, вивчення правил змагань;
2) формування широкого спектру різноманітних рухових дій і навичок, які притаманні художній
гімнастиці;
3) вдосконалення усіх спортивно значущих
компонентів виконавчої майстерності (технічних,
фізичних, естетичних і музично-виразних);
4) розробка нових оригінальних елементів і
з’єднань та вдосконалення техніки вже загальновідомих;
5) постановка змагальних програм, які ефективно відображають і вдосконалюють спортивну
майстерність гімнасток, [9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 24].
Технічна підготовка складається з безпредметної підготовки (володіння елементами рівноваги,
стрибками, поворотами, танцювальними вправами,
елементами вільної пластики) і предметної підготовки (техніка володіння вправами з предметами,
різними за формою, структурою та розмірами) Високі спортивні результати в художній гімнастиці,
на думку багатьох авторів [9, 10, 14, 16, 17, 18, 19,
24] пов’язані передусім з технічною підготовкою
гімнасток. Варто зазначити, що сучасні тенденції
розвитку художньої гімнастики вимагають різноманіття у рухових діях і насиченості у змагальних
програмах гімнасток. Правилами змагань високо
оцінюються такі дії з предметами, які виконані без
допомоги рук, без зорового контролю, з обертанням
тіла, зміною рівня положення гімнастки, проходом
через редмет, у зв’язку з чим тренери та спортсменки намагаються вводити у програму якомога
більше різних способів роботи з предметом. Такі
складні способи роботи з предметом потребують
високого розвитку координаційних здібностей
спортсменок. Одним із найважливіших видів спортивної підготовки в художній гімнастиці в індивідуальній програмі та у групових вправах є спеціальна фізична підготовка, яка займає визначальне
місце в забезпеченні результативності змагальної
діяльності спортсменок на всіх етапах багаторічного спортивного удосконалення. Спеціальна
фізична підготовка– це спеціально організований
процес, спрямований на розвиток і вдосконалення
фізичних якостей, необхідних для успішного
функціонування у конкретному виді спорту, який
базується на таких концептуальних положеннях:
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1) орієнтованою основою програми фізичної
підготовки є майбутня діяльність, що має певний
свій склад і закономірні взаємозв’язки структурних
елементів діяльності; отже, вся система фізичної
підготовки визначається специфікою діяльності
спортсмена, до якої він готується і яку називають
ціллю; 2) закономірні особливості рухових якостей
є об’єктивною основою вибору засобів і методів їх
ординарного і комплексного розвитку; 3) головною
умовою забезпечення високої результативності є
використання закономірностей взаємозв’язку рухових якостей і навичок; 4) спортивна діяльність гімнастки не повинна здійснюватися на межі фізичних
можливостей. У спортсменів високий рівень розвитку різноманітних фізичних якостей є наслідком
постійного науково - практичного пошуку, який ведуть упродовж десятиліть тренери, вчені та самі
спортсмени. На думку багатьох авторів, рівень розвитку фізичних якостей у спортсменок, які
спеціалізуються у групових вправах художньої гімнастики, повинен бути не максимальним, а швидше
оптимальним, що дозволить ефективно і якісно виконувати змагальну вправу.
У групових вправах важливими є так іпоказники: 1) ваго-ростові, стиль виконання, фізична і
технічна підготовленість; 2) музичний супровід і
постановка вправи; 3) зв'язок фізичних, технічних і
емоційних можливостей гімнасток з максимальною
складністю; 4) врахування індивідуальних особливостей гімнасток та доведення їх фізичних і тактичних даних до певного стандарту; 5) робота гімнасток зі схожими зовнішніми, фізичними, технічними
і психічними даними у групових вправах; 6) врахування індивідуальних можливостей та розподіл
складних елементів між гімнастками; 7) раціональна поведінка в екстремальних ситуаціях при помилках або втраті предмета, для швидкого відновлення ритму і темпу вправи; 8) оформлення виступу
– костюми, зачіски, вихід на килим, шикування, загальний настрій команди; 9) хореографічна підготовка також стала невід’ємною частиною тренувального процесу в усіх видах спорту, пов’язаних з
мистецтвом руху, [6, 15, 16, 17, 25, 26, 27].
8. Результати обстеження
Обстеження 16 гімнасток збірних команд двох
областей України (групових вправ на етапі спеціалізованої базової підготовки) показало, що на низькому рівні були такі показники: активної та пасивної гнучкості – 43,1%, швидкісних та силових якостей – 42,1%, координаційних здібностей – 46,8%.
Отримані дані даюь змогу відзначити переважно
низький рівень розвитку провідних фізичних якостей при значній їх варіативності (від 8,2 до 75,4%),
що негативно позначається на синхронності роботи
в команді, узгодженості рухових взаємодій та колективному вирішенні завдань. За результатами виступів у чотирьох важливих змаганнях сезону, виявлено, що 55,3% з них гімнастки допускають помилки у синхронності виконання рухових
взаємодій, 20% – пов’язано з втратою предмета,
19% – з порушенням ритму, 5,5% – з втратою або
порушенням рівноваги, (Таблиця 2, Діаграма 1),
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що вказує на недостатню спеціальну координаційну витривалість, [16, 18].
Порядок значимості фізичних якостей на
думку тренерів (69,5%) і спортсменок (58,8%),
(за результатами анкетування): 1) координаційні
здібності; 2) спеціальна витривалість; 3) швидкісно
- силові якості; 4) активна гнучкість; 5) швидкість;
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6) пасивна гнучкість; 7) стрибучість; 8) рівновага,
9) статична сила.
Корреляція між технічною підготовленістю
та координаційними здібностями: збірна України: r - від 0,53 до 0,85; збірні інших областей: r від 0,50 до 0,74 .

Таблиця 2
Порушення координації гімнасток - художниць в групових вправах (за результатами 4-х важливих
змагань)
№
Координаційні
Помилки в %
п/п
здібності
1
Синхронні дії
55,3
2
Втрата предметів
20
3
Порушення ритму
19
4
Порушення рівноваги
5,5
Діаграма 1
Порушення координації гімнасток - художниць в групових вправах

0
5,50%
19,00%

Синхр. Дії
Втрата пр.
55,30%

Поруш. ритму

15,50%

Позначення:
Синхр. Дії – синхронні дії;
Втрата пр. – втрата предмета;
Поруш. ритму – порушення ритму
Поруш. рівн.- порушення рівноваги
Таблиця 3
Структура спеціальної фізичної підготовленості успішних спортсменок світу з художньої гімнастики на етапі спеціальної базової підготовки
№
Фізичні якості
%
Етап підготовки
п/п
1
Динамічна сила та координація
39
Спеціальна базова підготовка
2
Вибухова сила м'язів ніг
15,5
3
Відчуття ритму
13,4
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Діаграма 2
Структура спеціальної фізичної підготовленості провідних спортсменок світу з художньої гімнастики на етапі спеціальної базової підготовки
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0
13,40%
Дин.с. і коорд
Виб .сила
38,80%

15,50%

Відч. Ритму

Позначення:
Дин. с. і корд. – динамічна сила та координація рухів
Виб. сила – вибухова сила
Відч. ритму – відчуття ритму
Таблиця 4
Структура спеціальної фізичної підготовленості успіних спортсменок світу з художньої гімнастики
на етапі підготовки до вищих досягнень
№
Фізичні якості
%
Етап підготовки
п/п
1
Орієнтація в часі та просторі
42
Сеціальна підготовка до вищих досягнень
2
Координаційна витривалість
15,5
3
Гнучкість
10
Діаграма 3
Структура спеціальної фізичної підготовленості провідних спортсменок світу з художньої гімнастики на етапі підготовки до вищих досягнень

10,10%

0
Оріэнтація
Коорд. витр.

15,50%
42,10%

Позначення:
Орієнтація – орієнтація в часі та просторі
Коорд. витр. – координаційна витривалість
Гнучкість – пасивна та активна гнучкість

Гнучкість
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ВИСНОВКИ
1. У сучасній художній гімнастиці визначено
модельні показники спеціальної фізичної підготовленості з урахуванням фактора сумісності у исококваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються у
групових вправах художньої гімнастики [15, 16, 17,
18];
2. Існують протиріччя, пов’язані з визначенням
оптимальної структури спеціальної фізичної підготовленості спортсменок, критеріїв оцінювання та
методики розвитку фізичних якостей як основного
фактора досягнення майстерності у групових вправах. У зв’язку з цим, у процесі спеціальної фізичної
підготовки гімнасток, які спеціалізуються у групових вправах, особливу увагу слід звертати на узгодженість колективних дій, досягнення яких пов'язано з оптимальною руховою сумісністю, що містить показники технічної та спеціальної фізичної
підготовленості спортсменок [15, 16, 17, 18];.
3. Між структурою спеціальної фізичної підготовленості висококваліфікованих спортсменок у індивідуальних і групових вправах існують суттєві
відмінності, що вимагає диференційованого підходу до процесу їх підготовки. Більшість тренерів
(69,5 %) і спортсменок (58,8 %) вважають, що система спеціальної фізичної підготовки гімнасток, які
спеціалізуються у цих видах програми, повинна
відрізнятися. Аналіз відповідей респондентів щодо
провідних фізичних якостей, які визначають майстерність спортсменок у групових вправах, дав
змогу розподілити їх у порядку значущості таким
чином: 1) координаційні здібності, 2) спеціальна
витривалість, 3) швидкісно - силові якості, 4) активна гнучкість, 5) швидкість, 6) пасивна гнучкість, 7)
стрибучість, 8) рівновага, 9) статична сила, [15, 16]
.
3. За результативністью змагальної діяльності
висококваліфікованих спортсменок, окремо виділяються показники координаційних здібностей. Характер і сумарна кількість помилок, допущених
провідними спортсменками світу за результатами
виступів у чотирьох важливих змаганнях сезону,
свідчить, що 55,3% з них гімнастки допускають у
синхронності виконання рухових взаємодій, 20%–
пов’язано з втратою предмета, 19,2% – з порушенням ритму, 5,5% – з втратою або порушенням
рівноваги. Помилки, допущені у трьох частинах
композиції, свідчать про недостатній розвиток координаційних здібностей, координаційної та композиційної витривалості, що призводить до порушення синхронності виконання рухових взаємодій,
точності маніпуляцій предметом, ритму виконання,
а також якості виконання елементів на рівновагу,
які істотно погіршуються у третій частині вправи.
4. У 15 спортсменок збірної команди України
на тлі високих показників спеціальної фізичної
підготовленості спостерігається значна їх варіативність, що коливається в межах від 0 до 48,1%, яка в
середньому становила 17,4% . Найбільша варіативність показників спостерігається при виконанні
тестів «непровідною» кінцівкою, що пояснюється
пріоритетним виконанням більшості технічних дій
в одну сторону, «провідною» рукою або ногою, що
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призводить до вираженої рухової функціональної
асиметрії (від 0 до 32 %).
5. У 14 гімнасток із збірних команд інших областей з групових вправ (етап спеціалізованої базової підготовки) на низькому рівні були такі показники: активної та пасивної гнучкості – 43%, швидкісних та силових якостей – 42%, координаційних
здібностей – 47%. Отримані дані даюь змогу відзначити переважно низький рівень розвитку основних
фізичних якостей при значній їх варіативності (від
7 до 77%), що негативно позначається на синхронності роботи в команді, узгодженості рухових взаємодій та колективному вирішенні завдань,[18].
6. Між результатами виконання технічних дій
з предметами та рівнем розвитку фізичних якостей
спортсменок збірної команди України, які спеціалізуються у групових вправах, найбільшу значимість
достовірних взаємозв’язків (від Р≤0,05 до Р≤0,001)
було виявлено між показниками технічної підготовленості та координаційними здібностями: у 15
спортсменок збірної України – (r - від 0,53 до 0,85);
у 16 гімнасток збірних інших областей – (r - від 0,50
до 0,74), що підтверджує важливість координаційних здібностей для досягнення високих змагальних
результатів у групових вправах,[18].
7. Структура спеціальної фізичної підготовленості спортсменок у групових вправах на етапі
спеціалізованої базової підготовки представлена
трьома факторами: (динамічна сила та координація
-38,8%), (вибухова сила м’язів ніг - 15,5%) і (здатність до ритму - 13,4%). На етапах підготовки до
вищих досягнень та максимальної реалізації
індивідуальних можливостей структура спеціальної фізичної підготовленості спортсменок представлена такими якостями: (здатність до орієнтації
в часі та просторі - 42,1%), (координаційна, композиційна витривалість - 15,5%), (гнучкість - 10,1%).
Отримані дані свідчать про відмінність структури
спеціальної фізичної підготовленості спортсменок,
які перебувають на етапі спеціалізованої базової та
наступних етапах багаторічної підготовки у групових вправах.
8. Програма повинна складатись з відповідно
підібраних засобів, методів і методичних прийомів,
спрямованих на забезпечення поступового і планомірного розвитку фізичних якостей, і містити мету,
завдання, специфічні і дидактичні принципи спортивної підготовки, а також фактори, що впливають
на ефективність її реалізації. Розв’язання поставлених завдань програми охоплює, як правило, три
періоди спортивної підготовки: підготовчий, змагальний і перехідний, відповідно до кожного з них
у розробляють комплекси вправ, спрямованих на
диференційований розвиток недостатньо розвинутих і провідних фізичних якостей з урахуванням
модельних показників спортсменок збірної команди України [17, 18].
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Анотація
В статті розглядаються необхідні умови для планування і організації тренувального процесу юних
гімнастів, на які автори опирались у своїх дослідженнях та тренуваннях. На початку та в кінці педагогічного експерименту визначали: координаційні здібності; швидкість; швидкісно-силові якості; силову витривалість; статичну силу та гнучкість.
Abstract
Necessary terms for planning and organizations of training process of young gymnasts, on that authors leaned
in the researches and training are examined in the article. At the beginning and at the end of pedagogical experiment we determined: coordinating capabilities; speed; speed-strength qualities; power endurance; static strength
and flexibility/
Ключові слова: гімнасти 7-8 років, організація тренування, фізичні якості
Keywords: gymnasts 7-8, organization of training, physical qualities
В методичній літературі розглядаються необхідні умови для планування і організації тренувального процесу юних гімнастів, на які ми опирались у
своїх дослідженнях та тренуваннях, [1; 2; 3; 5; 11;
12; 14; 17; 21; 23; 25].

Організація та методики дослідження гімнастів
На початку та в кінці навчального року було
обстежено 27 гімнастів 7 років та 25 гімнастів 8 років.
Методики дослідження: 1. Аналіз наукової та
методичної літератури;
2. За допомогою педагогічних тестів визначали: координаційні здібності; швидкість (біг 20м в
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с); швидкісно-силові якості (стрибок у довжину з
місця в см); силова витривалість -1 (згинання і розгинання рук у висі, кількість разів); силова витривалість - 2 (згинання і розгинання рук в упорі (кількість разів); статична сила 3 (кут в упорі в с), [19];
3. Методи математичної статистики.
У базових мезоциклах спеціально-підготовчого періоду вирішується завдання навчання руховим діям і поєднанням на тлі удосконалення спеціальних фізичних якостей. Тренувальна програма
характеризується різнобічними засобами, широким
використанням занять з великим навантаженнями.
Перед змагальні мезоцикли направлені на удосконалення спортивно-технічної майстерності і
підвищення спеціальної витривалості, вирішуються також задачі психологічної та тактичної підготовки юних гімнастів. Основне завдання мезоциклів – підготовка до змагань. Важливим у побудові
місячного мезоциклу є раціональне розміщення
тренувальних навантажень за величиною. Оптимальним є така організація тренувальних навантажень
в базових мезоциклах спеціально - підготовчого періоду на етапах попередньої і початкової підготовки юних гімнастів, коли в 1 – 3, 8, 9, 13, 14, 18, 19
заняттях використовуються великі навантаження, в
4-7, 10-12, 15-17, 20 заняттях – середній, Розглянемо необхідні умови для планування і організації
тренувального процесу юних гімнастів. Оптимальною є така організація тренувальних навантажень в
базових мезоциклах спеціально - підготовчого періоду на етапах спеціалізованої підготовки юних гімнастів, коли в 1 – 4, 9, 11, 15, 22-24 заняттях – середній, в 5, 10, 16, 21 заняттях - малі. Під організацією
тренувального навантаження розуміють її упорядкування в рамках мезоциклу, яке забезпечує заплановану динаміку стану і досягнення заданого рівня
фізичної і технічної підготовленості юних гімнастів
[17; 18; 21; 22; 23; 25].
Під структурою річних циклів підготовки розуміють сукупність стійких відношень і зв’язків
між засобами фізичної і технічної підготовки, які
забезпечують протікання термінового та довготривалого етапів адаптації та поступальне становлення
спортивної майстерності юних гімнастів.
Основою для побудови річного циклу учбовотренувального процесу юних гімнастів 7-13 років є
об’єктивно протікаючі процеси термінового та довготривалого етапів адаптації організму.
Приблизний план - графік розкриває структуру
річної підготовку юних гімнастів 7 - 10 років. Річний цикл ділиться на періоди: підготовчий – вересень - квітень (7,5 місяців), змагальний квітень – червень (2,5 місяця) і перехідний – червень – липень
– серпень (2 місяці). Співвідношення часу, відведеного на технічну і фізичні підготовки у річному циклі, визначається для кожного заняття.
Підготовчий період ділить загально-підготовчий і спеціально –підготовчий етапи. Загально - підготовчий етап охоплює 8 тижнів (вересень - жовтень). Співвідношення засобів технічної і фізичної
підготовки в 1, 3, 5, 7 мікроциклах 20 і 80%, в 2, 4,
6, 8 – 50 і 50 % відповідно. Навантаження у тижне-
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вих мікроциклах, коливається від 1400 до 1900 повторень (включаючи виконання силових вправ ).
Основні завдання загально-підготовчого етапу: підвищення ЗФП, створення умов для навчання їх руховим діям і підвищення СФП. Спеціально-підготовчий етап охоплює 24 тижні (листопад-квітень).
На цьому етапі дозволяється завдання навчання руховим діям і з’єднання на тлі удосконалення спеціальних фізичних якостей. Навантаження у невеликих мікроциклах коливається від 1200 до 1900 повторень.
Змагальний період продовжується 3 мезоцикли
(9, 10, 11). Юні гімнасти готуються до змагань, в
яких підводять підсумки проведеної роботи за рік.
Об’єм навантаження у тижневих мікроциклах в межах 1200-1600 повторень, в 34, 37, мікроциклах виконується до 90 комбінацій в 40 – 60 комбінацій в
33, 35, 36, 39 - тижневих мікроциклах 15 -20 комбінацій, [23; 24; 25; 26].
Перехідний період триває червень - липень –
серпень. Його змістом є заняття з СФП і ЗФП (спортивно-оздоровчий табір) та активний відпочинок,
реабілітація.
Структура річного циклу підготовки юних гімнастів 11-13 років показана у план – графіку. Так
само як і на етапах попередньої та початкової підготовки, річний цикл ділиться на 3 періоди: підготовчий, змагальний і перехідний. Співвідношення
часу, відведеного на технічну і фізичну підготовку
у річному циклі, визначається для кожного заняття.
Підготовчий період ділиться на загально-підготовчий (1-4 тижневих мікроциклів) та спеціально-підготовчий (5-32 мікроцикли) етапи. Завдання загально-підготовчого етапу – підвищення
рівня фізичної та технічної підготовленості юних
гімнастів. Об’єм в 1, 3 мікроциклах 2400 повторень,
в 2, 4 мікроциклах - 2000 повторень. Співвідношення засобів технічної фізичної підготовки в 1, 3
мікроциклах 32% і 68% в 2, 4 – 78 і 22% відповідно.
На спеціально-підготовчому етапі вирішуються завдання навчання елементам і з’єднанням довільної
і обов’язкової програм н тлі підвищення спеціальної фізичної підготовки. Співвідношення засобів
технічної і фізичної підготовки в 5, 9, 13, 17, 21, 25,
29 мікроциклах 28 і 72%, в останніх мікроциклах 78% і 22% відповідно. Обсяг коливається в межах
1900 - 2400 повторень.
Змагальний період охоплює 3 мезоцикли. Обсяг навантаження у змагальному періоді знижується і коливається в межах 1200-1600 повторень. В
34, 37 мікроциклах виконується до 90 комбінацій в
40 мікроциклі – 40-60 комбінацій, в останніх - 15 –
20 комбінацій.
Перехідний період за тривалістю такий же, як
і на початковому етапі підготовки; 51, 52 мікроцикли відводяться для активного відпочинку і реабілітації, [23; 25].
В основі планування і організації навчальнотренувального процесу юних гімнастів лежить програмно-цільовий підхід, у відповідності з яким визначається цільове завдання та декомпозиція її на
під завдання різного рангу. Зміст та організація тре-
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нувальних навантажень визначається у відповідності з підзавданнями підготовки різного рангу, які
служать віхами контролю за вирішенням цільового
завдання.
Одна із умов ефективного планування навчально-тренувального процесу – наявність нормативів тренувальних навантажень.
З поняттям норматив тісно пов’язані поняття
норма та нормативні показники. Норматив є похідним від вищеназваних понять. В контексті дії тренувальних навантажень під нормою розуміють коливання функціонального стану юних гімнастів,
яке забезпечує поступове підвищення майстерності
та не викликає негативного впливу на здоров’я
юних гімнастів.
Нормативні показники тренувальних навантажень характеризують спосіб та міру дії фізичних
вправ на організм, а також допустимий діапазон їх
змін. Виділяють показники, які характеризують педагогічну і фізіологічну сторони навантаження. Педагогічна сторона навантаження: об’єм виконаних
вправ, загальний час роботи, інтервал відпочинку
між підходами; перераховані показники легко можна вимірювати і на їх основі можуть бути отримані всі відомі в гімнастиці параметри тренувальних навантажень. Фізіологічна сторона навантаження: зміни латентного часу рухової реакції,
помилки в управлінні рухами, максимальної сили
різних груп м’язів, систолічного показника, індексової оцінки ортостатичної проби. Нормативи тренувальних навантажень виступають як орієнтири,
виконання яких забезпечує досягнення конкретного результату; вони указують, скільки потрібно
вправ для вирішення завдання. Відомо, що норматив навантаження охоплює такий діапазон мінливості кількості виконаної роботи, який буде викликати як поліпшення, так і погіршення стану організму юних гімнастів в діапазоні норми. У зв’язку з
цим погіршення показників функціонального стану
організму характеризує навантаження, як велике;
погіршення – як мале, без суттєвих змін – як середнє.
Так як норматив рекомендований для вирішення конкретної задачі, то виділяється наступна
направленість тренувальних навантажень:
1) навантаження, які забезпечують оптимальні умови для навчання рухам юних гімнастів;
2) навантаження, які забезпечують оптимальні умови для підвищення функціонального стану
нервово-м’язової системи юних гімнастів;
3) навантаження, які забезпечують умови для
підвищення функціонального стану серцево-судинної системи юних гімнастів;
4) силові навантаження.
Принципові установки – це самостійна категорія методичних положень та правил, часткових по
відношенню до загальних принципів фізичного виховання та спортивного тренування. Вони, по - перше, розвивають керівні ідеї, які пропонуються в
цих принципах стосовно до сучасних умов та вимог
підготовки спортсменів високої кваліфікації, і, по –
друге, виступають в якості конкретних правил до її
програмування (Ю.В. Верхошанский, 1985).
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1. Установка на використання положення про
те, що процес навчання і тренування юних гімнастів будується на основі об’єктивно пропливаючих
термінового і довготривалого етапів адаптації організму. У зв’язку з цим одиницею планування навчально-тренувального процесу – є місячний мезоцикл, в якому планується виконання завдань
пов’язаних із спеціальною працездатністю, розвитком силових можливостей і навчанням юних гімнастів.
2. Установка на декомпозицію завдань навчання. В рамках навчання вирішуються завдання
розвитку фізичних якостей, підвищення рівня спеціально-рухової та функціональної підготовленості
юних гімнастів для освоєння конкретних вправ.
Практично це реалізується у послідовному розміщення навчально-тренувальних завдань однієї направленості на визначеному часовому відрізку. Вирішення завдань та підбір навчально-тренувальних
завдань виконуються в наступному порядку:
1) розвиток фізичних якостей, підвищення рівня функціональної підготовленості юних гімнастів;
2) навчання вихідним і кінцевим положенням
вправ;
3) навчання діям, без яких не можливо виконувати вправи яка вивчається;
4) навчання умінням керувати рухами; навчання підвідним вправам;
5) навчання вправам в цілому;
6) підвищення рівня функціональної підготовленості;
7) навчання вправам в з’єднаннях.
3. Установка на використання тренувальних
навантажень, направлених на формування і організацію кумулятивного тренувального ефекту. В мезоциклі використовуються блоки тренувальних навантажень, спрямованих на формування і реалізацію адаптивних реакцій нервово-м’язової системи;
результатом його дії є збільшення сили відповідних
груп м’язів і спеціальної працездатності. Другий
блок навантажень направлений на формування і реалізацію адаптивних реакцій серцево-судинної системи; результат його дії - підвищення спеціальної
працездатності т створення передумов для ефективної взаємодії з діями першого блоку наступного
мезоциклу.
4. Установка на використання варіативності
тренувальних навантажень за величиною у тренувальному занятті. Ця установка орієнтує на раціональний спосіб упорядкування обсягу тренувального навантаження. Використання варіативності
тренувальних навантажень в заняттях формує адекватну реакцію організму та сприяє відновленню функціонального стану організму в процесі тренування.
5. Установка на використання тренувальних
навантажень, які забезпечують високий рівень працездатності на визначеному часовому відрізку. Ця
установка орієнтує на раціональний спосіб упорядкування обсягу тренувальних навантажень у мікроциклі. Понеділок., вівторок, субота., - середнє навантаження; серед., п’ятниця., - велике навантаження;
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четвер., - мале навантаження. Практична установка
реалізується після використання першого блоку навантажень забезпечує високий рівень працездатності, необхідний для ефективного навчання рухам.
6. Установка на моделювання змагальної діяльності, яка орієнтує на виведення всіх сторін підготовленості юних гімнастів на пік і утримання
цього стану на часовому відрізку, рівному 1,2-1,5
змагального. Практична установка реалізується у
використанні великих змагальних навантажень, які
перевищують модель змагань у 1,5-2 рази, на часовому відрізку, рівному 1-1,5 змагального. Навантаження використовується за 5 - 6 тренувальних занять до змагань.
7. Установка на використання тренувального
ефекту місячного мезоциклу, який проводиться перед етапом перед змагальної підготовки. Практично установка реалізується в тому, що 1 блок навантаження використовується у фазі супервідновлення, 12, 17, 24 заняттях.
8. Програмування „базового” мезоциклу спеціально-підготовчого етапу підготовки юних гімнастів.
Основна мета місячного мезоциклу підготовки
– навчання рухам. Ефективність навчання рухам в
значній мірі залежать від науково - обґрунтованої
декомпозиції цільового завдання на під завдання різних рангів. Вирішення під задач є віхами контролю за ходом навчання цільовим руховим навичкам та основане на уявлені про цілісність навчання
та тренування, так як адаптивні реакції організму
визначають можливості переробки і засвоєння рухової інформації юними гімнастами. Використання
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принципових установок до програмування навчально-тренувального процесу юних гімнастів дозволяє виконати програмування на основі логічної
передумови „якщо, то ...”. Якщо ставить цільове завдання та визначені часткові завдання (конкретно і
якісно), то що (конкретно) необхідно зробити для її
реалізації і яке повинно бути якісне вираження
прийнятого рішення, [23; 24].
Координаційні здібності гімнастів 7-8 років
Як видно із таблиці 1, на початку навчального
року гімнасти допускали досить значну кількість
помилок у тестах на координацію рухів. Наприклад, при виконанні тесту 1: 70% обстежених гімнастів 7 років допустили три помилки, 25% гімнастів - допустили дві помилки і 5% - одну. Безпомилково не виконав ні один гімнаст. 8-річні гімнасти
були трохи більш успішними: 52% - допустили три
помилки, 41% - дві та 7% - одну. Але безпомилково
теж ніхто із гімнастів не виконав цей тест.
При виконанні тесту 2 гімнасти 7 років були
трохи успішніші в тому, що серед них було менше
таких, які допустили три помилки (59%) порівняно
з 8-річними (63%). Але серед 7-річних була більша
кількість таких, які допустили по дві помилки
(33%), порівняно з 8-річними (27%). У 7-річних
було менше також тих, хто допустив тільки одну
помилку (8%) ніж у 8-річних гімнастів (10%). Безпомилково ніхто із гімнастів не виконав тест 2 (Таблиця 1).
Фізична підготовленість гімнастів 7-8 років
до експерименту
Таблиця 1

Бали
Тест 1
Тест 2

Координаційні здібності гімнастів 7-8 років (у % від кількості обстежених)
Вік
7 років
8 років
8,5
9
9,5
10
8,5
9
9,5
70%
25%
5%
52%
41%
7%
59%
33%
8%
63%
27%
10%

Швидкісні здібності гімнастів до експерименту в основному виглядали на 8 та на 9 балів (таблиця 2). 67 % обстежених 7-річних гімнастів показали швидкість – на 8, а 32% - на 9 балів; 58% 8річних показали швидкість – на 8 та 42% - на 9 балів
(Таблиця 2). Ніхто із гімнастів 7-8 років не показав
швидкісні здібності на 9,5 та на 10 балів, (Таблиця
2).
Швидкісно-силові якості 7-річні гімнасти показали на 8 балів – 85% та на 9 балів – 15% обстежених; 8-річні, відповідно – 75% та 25%, (Таблиця
2).

10
-

Показники силових здібностей в трьох тестах
як 7-річні, так і 8-річні гімнасти виглядали в основному на 8 та на 9 балів за виключенням тесту 2 силової витривалості (згинання та розгинання рук в
упорі): де 5% 7-річних гімнастів та 10% 8-річних
показали 10-бальні результати, (Таблиця 2).
Показники гнучкості гімнасти 7-8 років демонстрували в основному на 8, 8,5 та 9 балів. Краще їм
давався тест 2 (нахил у положенні сидячи): 8,5 балів
-73% та 9 балів – 27%. Більше помилок в технічному виконанні «мосту із положення лежачи»: 8 балів - 75%, та 9 балів – 25%. Ніхто із гімнастів 7-8
років не виконав тести на гнучкість на 9,5 та на 10
балів, (Таблиця 2).
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Таблиця 2

Фізична підготовленість гімнастів 7-8 років до експерименту
Бали
7 років
%
8 років
10
3,7
3,5
Швидкість
9
3.9
33
3,7
Біг 20 м, (с)
8
4,1
67
3,9
Швидкісно-силові якості
10
160
170
Стрибок у довжину з місця (см)
9
155
15
165
8
140
85
160
Силова витривалість (1)
10
12
15
Згинання і розгинання рук у висі (кі9
10
35
13
лькість разів)
8
8
65
11
Силова витривалість (2)
10
14
5
20
Згинання і розгинання рук в упорі
9
12
57
18
(кількість разів)
8
10
38
16
Статична сила (3)
10
14
20
Кут в упорі (с)
9
12
12
18
8
10
88
16
Тести

Тести
Гнучкість (1)
„Міст” із положення
лежачи
Гнучкість (2)
Нахил вперед сидячи,
ноги нарізно

7 - 8 років
а) руки вертикально по відношенню до підлоги, ноги прямі
б) руки трохи нахилені
в) руки трохи нахилені , ноги трохи
зігнуті
г) руки нахилені, ноги зігнуті
а) торкається грудною клітиною підлоги
б) торкається головою підлоги
в) торкається головою ніг (ноги разом)
г) торкається головою ніг пружинним рухом

Результати педагогічного експерименту
Координаційні здібності гімнастів 7-8 років
після експерименту
Порівняльний аналіз результатів обстеження
гімнастів після експерименту показав значні зміни
всіх досліджуваних показників порівняно з такими
до експерименту. Наприклад, значно зменшилась
кількість обстежених дітей, координаційні здібності яких були оцінені на 8,5 балів та збільшилась кількість дітей з оцінками 9, 9,5 та 10 балів, як у 7річних так і в 8-річних гімнастів (Таблиця 3, малюнок 1). Якщо до експерименту серед 7-річних гімнастів було 70% обстежених по тесту 1 та 59% по

%
42
58
25
75
25
75
10
55
35
15
85
Бали
10
9,5

%
-

9
8
10
9,5
9

25
75
27

8,5

73

тесту 2, які були оцінені на 8,5 балів і зовсім не було
гімнастів, які б показали ці тести на 10 балів то після експерименту було тільки 10% по 1-му тесту та
5% - по 2-му, які показали координаційні здібності
на 8,5 балів, а таких, які показали ці здібності на 10
балів по першому тесту було 35%, а по 2-му – 25 %
обстежених гімнастів 7 років. У 8-річних гімнастів
були аналогічні зміни: тільки серед них виявилось
на 10 балів: 45% - по 1-му тесту та 37% - по 2-му,
хоча до експерименту на 10 балів ніхто із гімнастів
не виконував цих тестів.
(Таблиці 1, 3, малюнок 1)

Таблиця 3.
Координаційні здібності гімнастів 7-8 років після експерименту (у % від кількості обстежених)
Вік
7 років
8 років
Бали
8,5
9
9,5
10
8,5
9
9,5
10
Тест 1
10%
20%
35%
5%
5%
19%
31%
45%
Тест 2
5%
35%
35%
25%
10%
13%
60%
37%
Фізична підготовленість гімнастів 7-8 років
після експерименту
Якщо до експерименту ніхто із гімнастів не виконував тест на швидкість на 10 балів, то після
нього таких виявилось уже серед 7-річних гімнастів
- 24%, а серед 8-річних - 32%. Більше половини обстежених гімнастів (56% -7-річних та 63% -8-річних) пробігли 20м на 9 балів; 20% семирічних та 5%
восьмирічних гімнастів виконали цей тест на 8 балів (Малюнок 2).

Значно покращились також швидкісно-силові
якості: 32% 7-річних гімнастів та 23% 8-річних виконали стрибок у довжину з місця на 10 балів, 57%
та 64%, відповідно, виконали цей тест на 9 балів.
Тільки 11% 7-річних та 13% 8-річних виконали тест
на 8 балів (Таблиця 4, Малюнок 3).
Найбільш ефективно покращились показники
силової витривалості 1-го та 2-го тестів. Від
63%,767% гімнастів 7 років та 70%, 72%в – гімнасти 8 років виконали ці тести на 10 балів. Від 25%
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до 35% - на 9 балів, та лише від 2% до 5% - на 8
балів. (Таблиця 4, Малюнок 4).
Хоча до експерименту основна кількість гімнастів (від 35% до 88%) виконували ці тести на 8 балів
і тільки 2-й та 3-й тест (згинання рук та кут в упорі,
5%-10%) гімнастів виконували на 10 балів (Таблиця 2).
Значно покращилось виконання гімнастами тестів на гнучкість. Якщо до експерименту більшість
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гімнастів (73 – 75%) виконували ці тести на 8 балів
та 25-27% - на 9 балів і ніхто не виконував на 10
балів, то після експерименту серед гімнастів 7-8 років тільки по1-му тесту було 5% тих хто виконав на
8 балів, від 5 до 10% ( по двох тестах) - на 9 балів;
від 25 до 65% - на 9,5 балів та від 20% до 70% - на
10 балів, (Таблиця 4, Малюнок 5).

Малюнок 1

Координаційні здібності гімнастів 7-8 років після
експерименту
60

50

30

%

40

Тест 1
20

Тест 2

10

7 років

8 років

10 балів

9,5 балів

9 балів

8,5 балів

10 балів

9,5 балів

9 балів

8,5 балів

0
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Таблиця 4
Фізична підготовленість гімнастів 7-8 років після експерименту (у % від кількості обстежених)
Тести
Бали
7 років
%
8 років
%
10
3,7
24
3,5
32
Швидкість
9
3.9
56
3,7
63
Біг 20 м, (с)
8
4,1
20
3,9
5
10
160
32
170
23
Швидкісно-силові якості
9
155
57
165
64
Стрибок у довжину з місця (см)
8
140
11
160
13
Силова витривалість (1)
10
12
63
15
72
Згинання і розгинання рук у висі (кі9
10
35
13
25
лькість разів)
8
8
2
11
3
Силова витривалість (2)
10
14
67
20
70
Згинання і розгинання рук в упорі
9
12
30
18
25
(кількість разів)
8
10
3
16
5
10
14
67
20
55
Статична сила (3)
9
12
31
18
35
Кут в упорі (с)
8
10
2
16
10
Тести
Гнучкість (1)
„Міст” із положення
лежачи

Гнучкість (2)
Нахил вперед сидячи, ноги
нарізно

7 - 8 років
а) руки вертикально по відношенню до підлоги, ноги
прямі
б) руки трохи нахилені
в) руки трохи нахилені , ноги трохи
зігнуті
г) руки нахилені, ноги зігнуті
а) торкається грудною клітиною підлоги
б) торкається головою підлоги
в) торкається головою ніг (ноги разом)
г) торкається головою ніг пружинним рухом

Бали

%

10
9,5

20
65

9
8
10
9,5
9

10
5
70
25
5

8,5

Малюнок 2

Швидкість гімнастів 7-8 років після експерименту
70
60
50

%

40
Швидкість
30
20
10
0
8 балів 9 балів

10
8 балів 9 балів
10
балів
балів
7 років 8 років
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Малюнок 3
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Швидкісно-силові якості гімнастів 7- 8 років після
експерименту
70
60
50
40

%

Шв. Сил.
30
20
10
0
8 балів 9 балів

10
балів

8 балів 9 балів

7 років

10
балів

8 років
Малюнок 4

Силові якості гімнастів 7-8 років після експерименту
80
70
60

%

50
Cила 1
Сила 2
Сила 3

40
30
20
10
0
8 балів 9 балів 10 балів
7 років

8 років

8 балів 9 балів 10 балів
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Малюнок 5

Гнучкість гімнастів 7-8 років після експерименту

70

60
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%

40
Гнучкісь 1

30
20
10
0

8 9 9,5 10 балів
ВИСНОВКИ:
1. При виконанні тестів на координацію рухів
гімнасти 7 років допускали досить значну кількість
помилок. При виконанні тесту 1: 70% обстежених
гімнастів 7 років допустили три помилки (8 балів),
25% гімнастів - допустили дві помилки (9 балів) і
5% - одну (10 балів). Безпомилково не виконав ні
один гімнаст. 8-річні гімнасти були трохи більш успішними: 52% - допустили три помилки, 41% - дві
та 7% - одну.
При виконанні тесту 2 гімнасти 7
років були трохи успішніші в тому, що серед них
було менше таких, які допустили три помилки
(59%) порівняно з 8-річними (63%). Але серед 7-річних була більша кількість таких, які допустили по
дві помилки (33%), порівняно з 8-річними (27%). У
7-річних було менше також тих, хто допустив
тільки одну помилку (8%), ніж у 8-річних гімнастів
(10%). Безпомилково (на 10 балів) ніхто із гімнастів
не виконав ні 1-й, ні 2-й тест.
2. Швидкісні здібності гімнастів до експерименту в основному були оцінені на 8 та на 9 балів. 67
% обстежених 7-річних гімнастів показали швидкість – на 8, а 32% - на 9 балів; 58% 8-річних показали швидкість – на 8 та 42% - на 9 балів. Швидкісно-силові якості 7-річні гімнасти показали на 8 балів – 85% та на 9 балів – 15% обстежених; 8-річні,
відповідно – 75% та 25%. Силу в трьох тестах як 7річні, так і 8-річні гімнасти показали в основному
на 8 та на 9 балів за виключенням тесту 2 (згинання
та розгинання рук в упорі): де 5% 7-річних гімнастів та 10% 8-річних показали 10-бальні результати.
Показники гнучкості гімнасти 7-8 років демонстрували в основному на 8, 8,5 та 9 балів. Краще
їм давався тест 2 (нахил у положенні сидячи). Більше помилок в технічному виконанні «мосту із положення лежачи» знизили показники тесту 1, відносно тесту 2.

3. Після експерименту відбулися значні зміни
всіх досліджуваних показників порівняно з такими
до експерименту. Значно зменшилась кількість обстежених дітей, координаційні здібності яких були
оцінені на 8,5 балів та збільшилась кількість дітей з
оцінками 9, 9,5 та 10 балів, як у 7-річних так і в 8річних гімнастів. Якщо до експерименту серед 7-річних гімнастів було 70% обстежених із тесту 1 та
59% із тесту 2, які були оцінені на 8,5 балів і зовсім
не було гімнастів, які б показали ці тести на 10 балів
то після експерименту було тільки 10% з 1-го тесту
та 5% - з 2-го, які показали координаційні здібності
на 8,5 балів, а таких, які показали ці здібності на 10
балів із першого тесту було 35%, а з 2-го – 25 % обстежених гімнастів 7 років. У 8-річних гімнастів
були аналогічні зміни: тільки серед них виявилось
на 10 балів: 45% - з 1-го тесту та 37% - з 2-го, хоча
до експерименту на 10 балів ніхто із гімнастів не
виконував цих тестів.
4. Після експерименту тест на швидкість серед
7-річних гімнастів на 10 балів виконали - 24%, а серед 8-річних - 32%. Більше половини обстежених
гімнастів (56% -7-річних та 63% -8-річних) пробігли 20м на 9 балів; 20% семирічних та 5% восьмирічних гімнастів виконали цей тест на 8 балів.
Значно покращились швидкісно-силові
якості: 32% 7-річних гімнастів та 23% 8-річних виконали стрибок у довжину з місця на 10 балів, 57%
та 64%, відповідно, виконали цей тест на 9 балів.
Тільки 11% 7-річних та 13% 8-річних виконали тест
на 8 балів.
Найбільш ефективно покращились
показники силових тестів. Від 55% до 72% гімнастів 7-8 років виконали ці тести на 10 балів. Від 25%
до 35% - на 9 балів, та від 2% до 11% - на 8 балів.
Хоча до експерименту основна кількість гімнастів
(від 35% до 88%) виконували ці тести на 8 балів і
тільки 2-й та 3-й тест (згинання рук та кут в упорі,
5%-10%) гімнастів виконували на 10 балів.
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Значно покращилось виконання гімнастами тестів на гнучкість. До експерименту більшість гімнастів (73 – 75%) виконували ці тести на 8
балів та 25-27% - на 9 балів і ніхто не виконував на
10 балів, а після експерименту серед гімнастів 7-8
років тільки з 1-го тесту було 5% тих хто виконав
на 8 балів, від 5 до 10% ( із двох тестів) - на 9 балів;
від 25 до 65% - на 9,5 балів та від 20% до 70% - на
10 балів.
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Анотація
В статті показані позитивні зміни фізичного розвитку жінок 25-39 років, які займались степ-аеробікою. До та після шести місяців тренування визначали частоту серцевих скорочень, працездатність, довжину та масу тіла, окружність грудної клітини, обхват талії та обхват стегон жінок.
Abstract
Positive changes of physical development of women 25-39 years old, that engaged in a step aerobics. Before
and after six months of training determined frequency of heart-throbs, capacity, length and body weight, circumference of thorax, circumference of waist and circumference of thighs of women shown in the article.
Ключові слова: степ-аеробіка, фізичний розвиток, жінки 25-39 років.
Keywords: step-aerobics, physical development, women 25-39.
Аеробіка - це краса і здоров'я, це сім'я і відпочинок, друзі і спілкування. Займаючись аеробікою,
Ви отримуєте радість і задоволення. Ви ведете активний спосіб життя сучасної людини XXI століття. Іншими словами, аеробіка - це гармонійне поєднання фізичних, ментальних і соціальних факторів. Необхідність рухової активності для здоров'я
людини ні в кого не викликає сумніву. А от, якими
засобами компенсувати гіподинамію, з яким навантаженням займатися, - залишаються дискусійними.
В основі степ - аеробіки лежить, головним чином,
хореографія базової аеробіки, що не виключає, використання різних танцювальних стилів аеробіки,
силової аеробіки й інших змішаних видів. Цей вид
аеробіки заставляє працювати великі групи м'язів
та активно впливає на кардіореспіраторну систему.
Сьогодні потрібно вдосконалювати традиційні та
впроваджувати нові форми й методи проведення
оздоровчої, фізкультурної і спортивної роботи. Досягти певних результатів у роботі над своїм тілом,
фізичним розвитком можна за допомогою різних
засобів: кроси, їзда на велосипеді, плавання, гімнастичні вправи, різні види аеробіки. Спортивна аеробіка - це вид спорту, у якому спортсмени виконують
безперервний і високо інтенсивний комплекс
вправ, що включає сполучення ациклічних рухів зі
складною координацією, а також різні по складності елементи різних структурних груп і взаємодії
між партнерами (у програмах змішаних пар, трійок
і груп). Основу хореографії в цих вправах становлять традиційні для аеробіки "базові" аеробні кроки
і їхні різновиди. У цей час у спортивній аеробіці існує кілька варіантів правил змагань, що мають як
загальні положення, так і досить серйозні розходження у вимогах до змагальної програми й крите-

ріїв оцінювання різних параметрів. У кожному з існуючих напрямків спортивної аеробіки проводяться чемпіонати світу, матчеві зустрічі й інші
види змагань. У Росії та на Україні розвиваються
два напрямки правил змагань: за версією ФІЖ (FIG)
і ФІСАФ (FISAF), [15, 24]. Термін "аеробіка" походить від слова аеробний, що значить кисневий (від
грецького слова “аеро” - повітря й “біос” - життя),
уперше був введений доктором К. Купером, відомим американським фахівцем в галузі масової фізичної культури), [10]. Пізніше в США і Європі аеробіка стала розвиватися по різних напрямках - аеробні танці, аеробна гімнастика, аеробіка Джейн
Фонди, степ-аеробіка, шейп-аеробіка та інші. По
змісту всі ці напрямки незначно відрізняються один від, одного а по суті вони об'єднані в
одну форму проведення занять такого виду як ритмічна гімнастика, що широко використається, як засіб фізичного виховання в загальноосвітніх школах, коледжах і вишах), [24]. Стан серця з віком поступово погіршується. Це показує «крива
старіння», одержана в результаті тестування стану
серця і судин людей у віці від 20 до 80 років. Вона
наочно показує, що середні показники роботи серцево-судинної системи людини погіршуються кожні десять років життя. При цьому у тих, хто регулярно тренується в аеробному режимі, ці показники
знижуються набагато повільніше. Старінню не можна запобігти. Але уповільнити цей процес цілком
можливо. Тренуйте серце, розвивайте силу, гнучкість і витривалість - і ви завжди виглядатиме і відчуватимете себе набагато молодшими. В осіб молодого і середнього віку, без явних фізичних вад або
недугів, фізичні рухи можуть застосовуватись у формі аеробіки. Аеробіка включає комплекс дозова-
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них фізичних вправ, які виконуються з різним фізичним навантаженням і швидкістю. Вправи виконують на свіжому повітрі, здебільшого у супроводі
музики, завдяки чому створюється піднесений емоційний стан при виконанні фізичних рухів, що активізує процеси енергетичного обміну, засвоєння
організмом кисню, діяльність симпатоадреналової
системи. Все це сприяє ефективному відновленню
фізичних сил організму, швидкому зняттю втоми,
підвищенню працездатності, поліпшенню настрою,
викликає енергійний підйом творчості й емоційного стану організму. Аеробіка заснована на
комплексах вправ, у яких дихальні рухи поєднуються з рухами тіла, опорно - рухового апарату. Під
час занять аеробікою покращується вентиляція легень, поступово виробляються навички правильного дихання під час рухів. Отож, будь-які вправи,
скеровані на пришвидшення дихання і активізацію
роботи різних м’язів – ходьба, біг, стрибки, гребля,
плавання, їзда на велосипеді, навіть танці, – це аеробні рухи. Завдяки аеробним вправам зайві жири
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у клітинах «спалюються». Щоправда, вважати аеробіку радикальним методом боротьби із зайвою
вагою не варто – занадто малопомітні зміни. Але
саме таким чином можна підтримувати себе у формі, оздоровити організм і покращити життєвий індекс.
Організація та методики дослідження.
З метою перевірки ефективності експериментальної програми використання вибраних комплексів степ-аеробіки були досліджені показники фізичного розвитку та функціонального стану жінок 25
- 39 років. Визначали показники частоти серцевих
скорочень (ЧСС) та фізичної працездатності [10].
Після шестимісячного планомірного використання
комплексів степ-аеробіки, силових вправ, тренування на витривалість та вправ на розслаблення,
було проведене повторне тестування досліджуваних показників та порівняння їх з вихідними даними. Антропометричні ознаки жінок досліджувалися за такими показниками: довжина та маса тіла,
окружність грудної клітини, обхват талії, обхват
стегон, (Таблиця 1).

Таблиця 1
Зміна антропометричних показників та фізичної працездатності жінок 25-39 років, порівняно з вихідними даними
Після
До експерименту
експерименту
Різниця
Р
Показники
M±m
M±m
Зріст (см)
Маса тіла (кг)
Окружність грудної
клітини (см)
Обхват талії (см)
Обхват стегон (см)
Фізична працездатність

166,5 ±1,8
62,2± 0,5

167,1 ± 2
57,5± 0,8

0,6
4,7

> 0,05
< 0,001

82,7 0,69

86,3 ±0,98

3,6

< 0,05

70,3 0, ± 55, 6
92,4 ±0,69
63,6±0,3

66,1± 0,76
89,1 ±0,98
70,8 ±0,29

4,2
3,3
7,2

< 0,001
< 0,05
< 0,001

Середній показник довжини тіла жінок 25-39
років за період експерименту практично не змінився (Р > 0,05). Інші отримані дані відповідали середнім антропометричним нормам жінок. До експерименту показники маси тіла коливалися в широкому діапазоні: найменший показник становив
52кг, а найбільший – 73кг. Середній показник маси

тіла жінок до експерименту становив 62,2 ± 0,5кг, а
після експерименту - 57,5 ± 0,8кг. Отже, в результаті занять степ-аеробікою за експериментальною
програмою відбулося зменшення середнього показника маси тіла на 2,8кг, що у відсотковому значенні становить 4,7 %, (Р < 0,001).
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Діаграма 1
Покращення антропометричних показників жінок 25-39 років, порівняно з вихідними даними (%)
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Результати залежали від таких факторів, як регулярність відвідувань занять, дотримання дієти,
режиму праці та відпочинку. Вихідні середні результати обхватів талії та стегон жінок 23-37 років
були в межах норми, але аналіз індивідуальних результатів у деяких досліджуваних виявив досить
високі показники обсягів талії і стегон, що свідчить
про надлишок жирової тканини. Що стосується показників грудної клітки, то вони були дещо заниженими, в результаті недостатньо розвинених м’язів
грудної клітки жінок, міжреберних м’язів і м’язів
спини. В результаті проведення педагогічного експерименту було виявлено зменшення показників:

Обхв. талії

Обхв. стегон

обхват талії на 4,2см (6 %), а обхват стегон на 3,3см
(3,7 %) при Р < 0,05 ÷ 0,001 та збільшення середнього показника окружності грудної клітки на
3,6см (3,2 % при Р < 0,05), що пояснюється розвитком грудного дихання та зміцненням м’язів верхнього плечового поясу. Ці показники свідчать про
те, що за допомогою занять степ-аеробікою можна
здійснювати коригуючий вплив на недоліки фігури
жінок. Функціональний стан серцево-судинної системи жінок 25-39 років визначався за показниками
частоти серцевих скорочень (ЧСС) до та після навантаження, (Таблиця 2).

Таблиця 2
Зміна показників частоти серцевих скорочень жінок 25-39 років за період педагогічного експерименту (n=20)
До експерименту
Після експерименту
Показники ЧСС
Р
M±m
M±m
У спокої
84,7± 0,62
77,2 ±0,51
< 0,001
Після навантаження
94,3 ±0,53
78,4± 0,66
< 0,001
Після експерименту відбулися значні позитивні зміни показників, які характеризують серцевосудинну систему жінок 25-39 років: в середньому
ЧСС в стані спокою зменшилася на 7,5 уд./хв., а
ЧСС після навантаження в порівнянні з вихідними
даними зменшилася на 15,9 уд./хв., що у відсотковому значенні становить 8,9 та 16,9 %. В обох випадках рівень вірогідності отриманих результатів (Р <
0,001).
Аналіз результатів відновлення ЧСС до та після навантаження свідчать про те, що у 90 % досліджуваних жінок після експерименту ЧСС наблизилася до вихідної величини, у той час як до експерименту таких жінок у групі було тільки 20 %.
Отримані результати дають можливість стверджувати, що систематичні заняття степ-аеробікою здій-

снюють позитивний вплив на серцево-судинну систему, збільшують адаптаційні можливості організму до навантаження, покращують економічність
роботи серця. Групою авторів [2 – 4; 10; 25] доведено, що зміни динаміки фізичної працездатності
жінок 25-39 років під впливом занять степ-аеробікою, утримання РWC170 та граничної фізичної працездатності на необхідному рівні мають не тільки
різні фізіологічні механізми, які її підтримують, але
й різну динаміку при збільшені фізичних навантажень.
В результаті педагогічного експерименту різниця між вихідними і кінцевими результатами експериментальної групи склала 7,2 ум. од., тобто рівень фізичної працездатності жінок 25-39 років під
впливом занять степ-еробікою покращився на 11,5
%. (Р < 0,001), (Таблиця 1).
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Отримані середньостатистичні дані педагогічного експерименту вказують на те, що переважна
більшість жінок за регіональними стандартами від-

Znanstvena misel journal №20/2018
носяться до середнього рівня фізичної працездатності. Так, під впливом занять за вибраною методикою у всіх групах відбулися позитивні зміни (Таблиці 1; 3).

Таблиця 3
Зміна рівнів фізичної працездатності жінок 25-39 років під впливом експериментальної програми
степ-аеробіки (n=20, в %)
Етапи
Рівні фізичної працездатності
низький
н/середн.
Середній
в/середн.
високий
До експерименту
4
32
64
Після експерименту
4
28
32
36
Після експерименту розвиток фізичної працездатності жінок зріс з низького, нижче середнього
рівня (4-32 %) та середнього (64 %) до середнього
(28 %) і вище середнього та високого рівнів, (32-36
%) що, безумовно, свідчить про ефективність занять степ-аеробікою (Таблиця 3).
ВИСНОВКИ
1. Для досягнення позитивного оздоровчого
ефекту від фізичних занять і протидії гіподинамії
жінок 25-39 років, багато авторів рекомендують
включати в систему тренувань різні види вправ аеробного і анаеробного характеру та розширення
функціональних можливостей кардіо-респіраторної системи, зменшення маси тіла, легкоатлетичні
вправи і вправи з елементами спортивних ігор,
вправи на розтягування та вправи на зміцнення
м’язів і розвиток силових можливостей. Значний
позитивний ефект в досягненні цієї мети дають заняття степ-аеробікою, оскільки вони дають можливість включати в тренування різноманітні вправи,
які ефективно впливають на організм, [1 - 16].
2. Для підготовки до занять тренер заздалегідь
планує фізичне навантаження, але його корекція
потрібна також і в процесі проведення тренування.
Тренер повинен бачити всіх жінок (стояти до них
обличчям) і помічати ознаки перенапруги або недостатнього відновлення після окремих вправ. Такими ознаками можуть бути: часте серцебиття та
дихання, рясне потовиділення, значне почервоніння або блідість, порушення техніки або координації рухів. При фіксації таких змін треба внести
зміни у навантаження: знизити або збільшити темп
рухів; зменшити або збільшити амплітуду рухів;
перейти на низьку або високу інтенсивність навантаження, для чого можна виключити або доповнити
вправи підскоками й стрибками або перейти на ходьбу, [1 – 4; 15; 16].
3. Степ-аеробіка впливає на тіло комплексно,
при цьому корегує форму ніг, розвиваючи потрібну
групу м'язів (особливо ефективна для тих груп м'язів, які дуже важко задіяти: сідниць, задньої частини стегна й м'язів, що приводять, стегно). А степплатформа, як тренажер, може використовуватися
не тільки для ніг, а також у вправах для м'язів рук,
живота, спини та інших. Аеробіка надає позитивну
дію на весь організм, зміцнюючи дихальну, серцево-судинну, м'язову й нервову системи, нормалізуються артеріальний тиск і діяльність вестибулярного апарату, [1 – 4; 12].

4. В ході педагогічного експерименту були виявлені значні зміни в показниках фізичного розвитку жінок експериментальної групи. Під впливом
занять степ-аеробікою маса тіла жінок зменшилася
на 2,8кг (4.6 %), обхват талії зменшився на 4,2см (6
%), а обхват стегон на 3,4см (3,7 %) при Р < 0,05 ÷
0,001). Окружність грудної клітини збільшилась на
2,7см (3,2 % при Р < 0,05), що пояснюється розвитком грудного дихання та зміцненням м’язового корсету тулуба.
5. Значні статистично вірогідні зміни відбулися з показниками функціонального стану жінок.
Так, ЧСС в стані спокою зменшилася на 7,5 уд./хв.,
а ЧСС після навантаження в порівнянні з вихідними
даними зменшилася на 15,9 уд./хв., відповідно - 8,9
та 16,9 % (Р < 0,001), що вказує на підвищення економічності роботи серця. На тлі цих змін значно покращилася фізична працездатність жінок – на 11,5
%. При цьому: до експерименту рівень фізичної
працездатності жінок 25-39 років знаходився у межах низьких та середніх рівнів, а після педагогічного експерименту - 32 та 36 % жінок вже мали
вище середнього та високий рівень фізичної працездатності, відповідно.
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Аннотация
В данном исследовании на примере произведений А.П. Чехова изучены клички и принципы, лежащие
в основе их возникновения, определено этимологическое значение имени, выделены лексико-семантические группы кличек в рассказах писателя, проанализированы их семантические особенности.
Abstract
In this study using the example of the works of A.P. Chekhov the pet nicknames and the principles underlying
their origin are studied, the etymological meaning of the name is determined, the lexical and semantic groups of
pet nicknames in the stories of the writer are identified, semantic features of pet nicknames are analyzed.
Ключевые слова: кличка, имя собственное, ономастика, семантика, оним, контекст, лексема, этимология, значение.
Keywords: pet nicknames, proper name, onomastics, semantics, onym, context, lexeme, etymology, lexical
meaning.
Имена собственные складывались тысячелетиями. Человек уже в далекой древности понял и оценил важность не только имен и фамилий людей, но
и значимость кличек животных.
Для того чтобы обосновать теорию появления
кличек, обратимся к истории их возникновения. «В
зависимости от роли животного в жизни человека
по-разному складывались и «взаимоотношения» с
ним и мотивы выбора имени. Так, например, в русской деревне основными домашними животными
были лошадь и корова. Они всегда имели имена, часто основанные на особенностях их внешности,
окраске, нрава (Сивко, Бурко, Беляна, Пеструшка,
Буян, Забияка)» [8]. Собак изначально заводили
только в деревне, а позже животные переселялись в
города. У жителей деревень не было времени,
чтобы давать питомцам особенные имена. Люди
проводили ассоциацию с внешним видом или звуками животного, которые оно издавало. К примеру,
если щенок выглядел круглым, ему давали имя
«Шарик», а если кошка мурлыкала, она получала
номинацию «Мурка». Путем общения жителей деревень друг с другом узнавались клички питомцев.
Именно так произошла традиция номинации домашних животных в России.
В словаре русской ономастической терминологии определение лексемы «кличка» следующее:
«Кличка – прозвищное наименование части ономастического пространства, под которым подразумеваются собственные имена всех разрядов, употребляемых данным народом в данный период» [5].

Для того чтобы проследить разнообразие кличек домашних животных, мы обратились к текстам
произведений А.П.Чехова.
Творчество А.П. Чехова – это укрепление и
развитие традиций русской классической литературы. Лев Толстой писал о А.П. Чехове так: «... Чехов – это Пушкин в прозе» [2]. Злободневны и актуальны до сих пор темы, освещенные А.П. Чеховым в своих произведениях. Не менее интересны
для читателя герои и их имена, данные писателемреалистом.
В результате сплошной выборки онимов из
рассказов А.П. Чехова нами было обнаружено 63
клички, при этом наибольшую частоту наименования получили собаки (38 имянаречений), лошади
(13), кошки (6), гуси (2), а такие животные, птицы и
насекомые, как курица, муха, осел, свинья получили однократное наименование в текстах чеховских рассказов [10].
Собранный материал позволил выделить лексико-семантические группы, репрезентирующие
как истоки возникновения имени, так и причину
выбора писателем имянаречения для конкретного
животного-персонажа.
1. В основе клички лежит имя собственное,
которое давалось животному по аналогии с имянаречением человека или напоминало человеческое имя (Маруська, Васька, Дианка, Милка Манюнечка). При этом кличкой с уменьшительно-ласкательным суффиксом именовались домашние
животные, кошки и собаки.
2. Кличка животного представляет собой фамилию (Бобчинский, Граф Нулин).
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3. В основе клички заложено нарицательное
одушевленное имя существительное (Великан, Голубчик, Жук, Мальчик, Милорд, Музыкант,
Мушка, Сом, Тётка, Черкес).
4. Кличка представлена нарицательным
неодушевленным именем существительным, обозначающим конкретные или абстрактные предметы, номинирующим растения, предметы быта,
явления природы (Вьюн, Каштан, Зорька, Скачок,
Стамеска). В основе именования мог быть положен
цвет (Пеструшка, Белолобый).
5. Кличка представлена глаголом в форме повелительного наклонения (Запрягай, Размахай, Откатай, Угадай).
6. Кличка репрезентирована сочетанием
имени и патронима (Хавронья Ивановна, Федор Тимофеевич, Иван Иваныч). Некоторые из кличек окказиональны, например, Муха Ивановна состоит из
нарицательного имени существительного и патронима человека.
7. В основе клички могут быть положены качества и свойства, присущие характеру животного
и его внешности (Тщетный, Шустрый, Куцый).
Как видим, животным в рассказах А.П. Чехова
давались как традиционные клички (Васька, Маруська), так и претенциозные, необычные (Граф
Нулин, Милорд).
Рассмотрим семантику наиболее интересных с
нашей точки зрения кличек.
В древности на Руси клички животным давались в соответствии с их окрасом или особенностями поведения, характером. Такой же традиции
придерживается и А.П. Чехов. Так, кличка Белолобый используется писателем в контексте одноименного произведения [11]: «Повадился наш Белолобый с овцами спать, в тепле. Только нет того понятия, чтобы в дверь, а норовит все как бы в
крышу». В «Словаре русского языка» (далее МАС)
[7] дается следующее определение лексеме белолобый: «с белым лбом; с белым пятном на лбу». Вероятно, автор дает данную кличку собаке на основании окраса ее шерсти – животное имеет шерсть
белого цвета в области лба.
Кличка Вьюн употребляется А.П. Чеховым в
контексте произведения «Ванька» [11]: «…кобелек
Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело,
длинное, как у ласки». В МАС данная лексема фиксирует два значения: «1. Пресноводная, очень подвижная рыбка с удлиненным червеобразным телом, покрытым мелкой чешуей или без чешуи. 2. О
ловком, расторопном или пронырливом человеке»
[7]. Исходя из контекста и из дефиниции, можем
сделать вывод о том, что автор присваивает данную
кличку собаке на основании ее внешнего вида –
черного цвета шерсти и длинного тела.
Кличка собаки Лыска используется автором в
контексте произведения «Нахлебники» [11]: «Старик сел на ступени своего покосившегося крылечка,
и тотчас же произошло то, что происходит аккуратно каждое утро: к нему подошла его собака
Лыска, большой дворовый пес, белый с черными
пятнами, облезлый, полудохлый, с закрытым пра-
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вым глазом». Исходя из этимологии данной лексемы, представленной в Викисловаре [1], а именно
«суффиксное производное от прилагательного лысый, далее от праслав., от которого в числе прочего
произошли: церк.-слав. възлысъ «лысый», русск.
лысый, укр. лисий, белор. лысы, болг. лис «с продольным пятном на лбу», лиса «лысина», сербохорв. лис, лиса «лысина» (на лбу у животных)», можем сделать вывод о том, что А.Чехов дает такую
кличку собаке в виду ее потрепанного внешнего облика, неухоженной шерсти и вялого вида.
Кличка Милка используется автором в тексте
произведения «Дорогая собака» [11]: «Великолепный пес! – говорил Дубов, показывая Кнапсу свою
собаку Милку. – Заме-ча-тельная собака! Вы обратите внимание на морду! Морда одна чего
стоит!». В Национальном корпусе русского языка
отмечены следующие значения и случаи употребления данной лексемы: 1. Горячо любимая женщина; возлюбленная. Милку находят, жену выбирают, говорит народ, и Лилия, хоть и не знала этой
пословицы, душой чувствовала её правоту. А. И.
Слаповский, «День денег», 1998 г. 2. Обращение к
женщине, девушке. – Так он же, милка моя, по профессии театральный художник, бутафор! Д. И. Рубина, «Последний кабан из лесов Понтеведра»,
1999 г. // «Дружба народов» [4].
Этимология лексемы, представленная в словаре М. Фасмера, отражает факт образования
клички от прилагательного милый и родственных
ему (приятный, любезный, приятный) [9]. А.П. Чехов, как видим, указывает на хороший характер собаки и ее красивую морду и, вероятно, показывает
ее с положительной стороны.
Кличка Великан дается писателем прекрасной
белой лошади в рассказе «Учитель словесности»
[11]: «Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; вывели из конюшни сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом
сестру его Майку. Всё это были превосходные и дорогие лошади». В словарях представлена следующая дефиниция лексемы: «животное или растение
очень больших размеров» [1]. М. Фасмер отмечает
родство адъективата великий с лексемами «князь,
государь», «достаточно», «тесню, жму». Вероятно,
внушительные размеры животного и ее дорогая порода позволили писателю выбрать из всего многообразия кличек именно эту.
В контексте этого же рассказа А.П. Чехов употребляет лошадиную кличку Граф Нулин: «Снился
ему стук лошадиных копыт о бревенчатый пол;
снилось, как из конюшни вывели сначала вороного
Графа Нулина, потом белого Великана, потом
сестру его Майку...». Кличка лошади выбрана писателем не случайно и связано по происхождению
с пушкинским героем одноименной поэмы ветреным графом Нулиным, который «промотал в вихре
моды свои грядущие доходы» [6]. Лошадь названа
именем героя ввиду своего непослушного характера и пугливости.
Кличка кота Федор Тимофеич используется
А.П. Чеховым в произведении «Каштанка» [11]:
«Федор же Тимофеич был иного рода господин.
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Этот, проснувшись, не издавал никакого звука, не
шевелился и даже не открывал глаз. Он охотно бы
не просыпался, потому что, как видно было, он
недолюбливал жизни. Ничто его не интересовало,
ко всему он относился вяло и небрежно, всё презирал и даже, поедая свой вкусный обед, брезгливо
фыркал». Можно сделать вывод о том, что такая
кличка для кота вполне уместна и как нельзя лучше
характеризует его своенравный характер и безразличие к жизни, кроме того, характеристика животного, заложенная автором в слове господин, только
лишь дополняет значение клички.
Кличка Магар, данная А.П. Чеховым ослу,
представлена в контексте произведения «Поцелуй»
[11]: «Заканчивается она обозом, около которого
задумчиво, понурив свою длинноухую голову, шагает в высшей степени симпатичная рожа – осел
Магар, вывезенный одним батарейным командиром из Турции». Этимологические данные позволяют выявить связь лексемы Магар с онимом Макарий, обозначающим «блаженный, счастливый,
благословенный» [3]. В выборе писателем клички
данному животному заложен текстологический аспект: осел оказался действительно счастливым, поскольку был вывезен из Турции, что и повлияло на
его дальнейшую судьбу.
Кличка кошки Брыска встречается в тексте
произведения «Душечка» [11]: «Черная кошечка
Брыска ласкается и мягко мурлычет, но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки». Этимологическая связь клички с созвучной лексемой междометием брысь на лицо: кличка возникла на базе глагола брыснуть, употребляющемся в значении
«отогнать кошку», а также родственном глаголу
бросать (отбросить).
Кличка для свиньи Хавронья Ивановна в произведении «Каштанка» [11] встречается в следующем контексте: «Марья, позови-ка сюда Хавронью
Ивановну!... Отворилась дверь, в комнату поглядела какая-то старуха и, сказав что-то, впустила
черную, очень некрасивую свинью». А.П. Чехов
называет ее так на основании умственных способностей животного – свинья была умной и сообразительной, а в качестве уважения писатель дает ей не
просто кличку, а кличку с отчеством.
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Таким образом, проанализировав клички, данные А.П. Чеховым в своих произведениях животным, можем сделать вывод о том, что писатель
вслед за традицией соблюдал правила их именования, опираясь на внешние признаки или черты характера. Некоторые из кличек тем не менее представляют интерес ввиду своей окказиональности и
необычности.
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Анотація
Статтю присвячено вивченню частотних особливостей англомовного футбольного телевізійного коментаря. У роботі проаналізовано максимальні (Fmax) та мінімальні (Fmin) значення ЧОТ, діапазон ЧОТ (FΔ)
у межах синтагми, середній рівень ЧОТ (Fmean), локалізацію тональних максимумів. Виявлено, що частотна
організація англомовного футбольного коментаря вирізняється значною варіативністю та характеризується розширенням тонального діапазону при описі гольових моментів, а також після оголошення гола,
більш частотною локалізацією тональних максимумів на шкалі та ядрових складах синтагми, чергуванням
високого та низького регістрів. Усі перераховані просодичні особливості підкреслюють емоційність та
прагматичну спрямованість футбольного коментаря.
Abstract
The article investigates prosodic pitch characteristics of the English television football commentary. Such
prosodic parameters as maximum F0 (Fmax) and minimum F0 (Fmin), F0 range (FΔ) and mean F0 (Fmean) are analysed.
It is stated that the pitch characteristics of the English football commentary are highly variable. The English football commentary is marked by the widening of the range of pitch when a commentator describes kicks and announces goals. The localization of Fmax is more frequent on the scales and nuclear tones of syntagmas than on the
first stressed syllabi. All the above-mentioned prosodic parametres convey the emotionality and the pragmatic
orientation of the English football commentary.
Ключові слова: англомовний футбольний коментар, частотні особливості, діапазон ЧОТ, локалізація
тональних максимумів, прагматична спрямованість.
Keywords: English football commentary, pitch characteristics, range of pitch, localization of Fmax, pragmatic
orientation.
Постановка проблеми. Сучасний рівень розвитку лінгвістики взагалі та соціофонетики зокрема
доводить необхідність вивчення просодичних засобів організації мовлення як суттєвих чинників координації перебігу спілкування.
Спортивний коментар як жанр медійного дискурсу є об’єктом дослідження в різних галузях
знань, зокрема, журналістиці, лінгвістиці, перекладознавстві.
На думку зарубіжного дослідника М. М. Кохтєва, до жанрових ознак спортивного коментаря належать аналітичність, об'єктивно-суб'єктивне роз'яснення змісту, ходу і значення спортивної події,
встановлення причинно-наслідкових зв'язків між
окремими фактами, прогнозування можливих їх наслідків, логічна побудова мовленнєвого потоку [6,
c. 192].
О. О. Панкратова визначає спортивний коментар як жанр, що є вербальною рефлексією спортивної події мовної особистості спортивного коментатора, чия комунікативна поведінка характеризується
когнітивною
та
аксіологічною
компетентністю, дискриптивністю та презентаційністю, які проявляються в обов'язковій оцінності й
образності висловлювання [9, с.182].
Метою коментаря є пояснення значення того
чи іншого факту, події, виявлення причин і зв'язку
з іншими явищами, їх можливі наслідки. Зміст ко-

ментаря складається з послідовно викладеної думки і пояснення того, що відбувається. Мовлення
спортивного коментатора та мовні засоби, що їх використовує коментатор, багато в чому визначаються характером гри, її стрімкістю й напруженістю. Якщо дії, що відбуваються на футбольному
полі, є досить одноманітними, відсутня їх різка
зміна, то спортивний коментатор може повідомляти багато різних деталей та другорядної інформації. Важливою складовою коментаря є оціночні судження самого коментатора, що спонукають його
бути об'єктивним та максимально впевненим у
своїх припущеннях, оскільки глядачі сприймають
його як професіонала своєї справи.
Вивчення структурно-композиційних особливостей спортивного коментаря дозволило виділити
такі його частини: вступ, основна частина та кінцева частина. У вступі представлено інформацію
про склад команд або про зміни у складі команд у
порівнянні з минулим матчем, а також наводяться
цікаві факти, пов'язані з командою, клубом чи безпосередньо з гравцями. Основна частина полягає в
коментуванні самого процесу гри. Кінцева частина
складається з короткого підведення підсумків
матчу. Отож, слід зауважити, що особливістю футбольного коментаря є різний ступінь підготовленості коментаторського мовлення.
Зарубіжна дослідниця О. О. Лаптєва виділяє
три комунікативно-прагматичні типи футбольних

Znanstvena misel journal №20/2018
Записи футбольних коментарів є недосконалими, оскільки вони містять фоновий шум стадіону. Незважаючи на обмежену якість звуку, ЧОТ
якісно проаналізовано, а стрибки октав у вимірах
ЧОТ скориговано вручну.
У роботі основною одиницею обрано тональну групу, або синтагму, під якою, слід за
А. М. Антиповою та Л. В. Щербою, розуміємо фонетичну єдність, що виражає єдине смислове ціле
в процесі мовлення-думки [2, с. 26; 13, с. 86].
Основним методом дослідження є метод
комп’ютерного аналізу, що відображає акустичну
природу мовних одиниць і використовується для
опису їхніх реальних характеристик. Комп’ютерний аналіз здійснено за допомогою програмного
пакету обробки мовленнєвого сигналу PRAAT
6.0.4.
Відповідно до мети в роботі вирішено такі завдання: 1) опрацьовано вилучений звуковий матеріал та тексти коментарів футбольних матчів; 2) визначено частотні характеристики мовлення футбольних коментаторів, а саме: максимальні (Fmax) та
мінімальні (Fmin) значення ЧОТ, діапазон ЧОТ (FΔ)
у межах синтагми, середній рівень ЧОТ (Fmean).
Виклад основного матеріалу. Попередні дослідження із соціофонетики підтверджують той
факт, що основним джерелом просодичної інформації є частота основного тону (ЧОТ). Частота основного тону – акустичний корелят висоти тону – є
однією з найбільш універсальних супрасегментних
характеристик [8]. ЧОТ є обернено пропорційною
тривалості одного циклу роботи голосових зв'язок
[3] і вимірюється в герцах (Гц).
У результаті комп’ютерного аналізу мовлення
футбольних коментаторів встановлено інваріантні
частотні параметри та варіантні особливості, що
маркують певні мовленнєві відрізки коментаря.
Промінатною особливістю мовлення футбольних коментаторів-англійців є різкі зміни середньої
ЧОТ (Fmean) на різних етапах матчу. Результати аналізу змін Fmean представлено у таблиці 1.
Таблиця 1
Середні значення ЧОТ (Гц)
10-секундний фрагмент
Наративний опис подій
Гольовий момент
після забиття гола
183
361
385
196
435
310
227
407
402
187
337
395

50
коментарів, а саме фоновий коментар (інформація
загального характеру про команди, гравців тощо),
подієвий коментар (опис подій на футбольному
полі) та оцінний коментар (надається після завершення першого тайму або матчу) [7]. Отже, фоновий коментар належить до підготовленого мовлення (інколи – квазіспонтанного), тоді як подієвий
та оцінний – до спонтанного.
Аналіз останніх публікацій. У сучасній лінгвістиці різними аспектами дослідження спортивного коментаря займалися такі науковці:
C. Ф. Алексенко [1], М. Бальцер-Зібер [15],
А. М. Боритко [4], Ф. Керн [16], Т. Мюллер та
Р. Мей [17], К. В. Снятков [10], Й. Трувейн [18],
Н. О. Шафранова [11], І. А. Ейхгольц [14]. У центрі
їх наукових інтересів опинилися когнітивно-прагматичні особливості телевізійного дискурсу, емоційна напруженість мовлення спортивних коментаторів, лексичні засоби у спортивній комунікації, лінгвосеміотичні
характеристики
спортивного
дискурсу, функціональні та стилістичні особливості спортивного коментаря, його логічно-синтаксичні особливості.
Дотепер просодична варіативність мовлення
спортивних коментаторів не є достатньо висвітленою та потребує подальших наукових розвідок.
Об’єктом статті є телевізійні коментарі футбольних матчів Ліги чемпіонів та англійської
Прем’єр Ліги.
Предметом статті є частотні особливості мовлення футбольних коментаторів.
Метою цієї роботи є визначення частотних параметрів подієвого спортивного коментаря як найбільш емоційно-насиченої частини коментаторського мовлення.
Матеріалом дослідження слугують відеозаписи чотирьох телевізійних футбольних репортажів UEFA Champions League та English Premier
League 2017 – 2018 років. Коментаторами футбольних матчів є англійці. Загальна тривалість звучання
складає 370 хвилин.

Коментарі
Коментар № 1
Коментар № 2
Коментар № 3
Коментар № 4

Результати підрахунків наочно демонструють
значне збільшення Fmean при описі гольового моменту та в 10-секундному фрагменті коментаторського мовлення після забиття гола в порівнянні із
наративним описом подій на полі. Зважаючи на той
факт, що усі коментатори є чоловіками, а для чоловічого мовлення характерними є нижчі значення середньої ЧОТ у порівняння з жіночим [8; 12], то збільшення ЧОТ до 337 – 435 Гц є дійсно значним. Порівнюючи середні значення ЧОТ у момент забиття

гола та у 10-секундному фрагменті коментаторського мовлення після забиття гола, зауважимо, що
значення Fmean можуть як збільшуватися, так і зменшуватися в залежності від ступеня емоційної напруженості коментатора.
Для просодичної організації мовлення футбольних коментаторів характерним є високий ступінь
варіативності діапазону ЧОТ (FΔ) (рис. 1).
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Коментар №3
Коментар №4

50

0

Наративний опис подій

Гольовий момент

10-секундний фрагмент
після забиття гола

Рис. 1. Діапазон ЧОТ у мовленні футбольних коментаторів (Гц)
Зіставлення показників діапазону ЧОТ на різних ділянках коментаторського мовлення свідчить
про його розширення при описі гольових моментів
у порівнянні із наративним описом подій, а також
досягнення максимального діапазону в 10-секундному фрагменті після забиття гола. Максимальне
розширення FΔ простежується у мовленні коментатора № 1 та складає 82 Гц, тоді як мінімальне – у
мовленні коментатора № 4 (50 Гц).
Проаналізувавши фрагменти коментарів, що
супроводжують відбиття м’яча, можна зазначити,
що вони також характеризуються широким тональним діапазоном голосу коментаторів. Небезпечні

моменти коментуються у високому регістрі й вимовляються високим висхідним тоном, демонструючи
здивування, та високим спадним тоном, демонструючи радість та задоволення. Коли події вщухають,
тон голосу коментаторів переходить у середній та
низький регістри.
Проілюструємо розглянуті вище тенденції наступним уривком з коментаря матчу англійської
Прем’єр Ліги “Aston Villa vs Fulham” (рис. 2):
SHOT! This is inventive from Kamara |, who rolls
off Terry and sends a volley towards goal.| It is tipped
over by Johnstone| but the referee awards a goal kick ǁ
[5].

Sound_1

Pitch (Hz)

2.4
400

100
2.4

12.4
Time (s)

Рис. 2. Інтонограма вищезазначеного фонаційного відрізка
Вищезазначений фрагмент є коментарем 21
хвилини матчу, що передує забиттю гола. Коментатор говорить з максимально широким тональним
діапазоном (FΔ = 298 Гц). Пік ЧОТ припадає на лексему “Shot!” та складає 380 Гц. Середній показник

ЧОТ по всіх синтагмах складає 235 Гц. Примітно,
що максимуми ЧОТ у кожній із синтагм локалізовано
на першому наголошеному складі.
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Установлено, що з точки зору розподілу тональних максимумів мовлення футбольних коментаторів вирізняється неоднорідністю (табл. 2).

Таблиця 2
Локалізація тональних максимумів (%)
Коментарі

Наративний опис подій

Гольовий момент

1
2
3
1
2
Локалізація
Коментар № 1
20
50
30
13
32
Коментар № 2
17
36
47
18
32
Коментар № 3
19
40
41
10
27
Коментар № 4
24
36
40
15
33
Усереднені показники
20
40,5
39,5
14
31
Примітки: 1 – перший наголошений склад; 2 – шкала; 3 – ядрові склади.
Дослідження засвідчило, що тональні максимуми превалюють у шкалі та ядрових складах, тоді
як відсоток локалізації максимуму на першому наголошеному складі є меншим. При наративному
описі подій основне навантаження припадає на
шкалу (40,5 %), тоді як у гольовий момент та момент забиття гола показники зміщуються в сторону
ядрового тону (55 % та 46 % відповідно). Найменший відсоток локалізації максимуму на першому

10-секундний фрагмент
після забиття гола

3

1

2

3

55
50
63
52
55

9
23
14
20
16,5

47
29
40
34
37,5

44
48
46
46
46

наголошеному складі зафіксовано у коментарі гольового моменту (14 %), а найвищий – при наративному описі подій, що відбуваються на полі (20 %).
Слід також зауважити, що інваріантною рисою мовлення коментаторів футбольних матчів є локалізація піку ЧОТ у момент оголошення гола. Наприклад:

GOAL! Aston Villa 0-1 Fulham [5].
Sound_2

Pitch (Hz)

92.5
450

100
92.5

94
Time (s)

Рис. 3. Тональні максимуми у момент забиття гола
У вищезазначеному фонаційному відрізку
(рис. 3) максимум ЧОТ припадає на лексему “goal”
(Fmax = 430 Гц). Мінімальне значення ЧОТ складає
300 Гц, а середнє значення ЧОТ – 383 Гц. Емоційна
залученість футбольного коментатора проявляється у вживанні високого спадного тону (High
Fall), що виражає його реакцію на забиття гола.
Висновки. Результати аналізу частотних характеристик мовлення футбольних коментаторів свідчать про те, що в його тональній організації превалює широкий діапазон ЧОТ. Розширення тонального діапазону спостерігається при описі гольових
моментів, а також після оголошення гола. Середня
ЧОТ варіюється в залежності від емоційної напруженості коментатора, що пов’язана з подіями, які

відбуваються на полі. У рамках параметра локалізації тональних максимумів найважливіші позиції
займають шкала та ядрові склади. Максимальні пікові значення ЧОТ маркують фрагмент коментаря
забиття гола. Чергування високого та низького регістрів тону пов’язано з емоційною залученістю коментатора та реалізує прагматичну функцію.
Перспективний напрямок подальших досліджень убачається в комплексному вивченні просодичних характеристик мовлення футбольних коментаторів, а також у проведенні порівняльного аналізу
просодичного
оформлення
мовлення
футбольних коментаторів та мовлення коментаторів кінних перегонів.
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Abstract
The article deals with pseudo-international words and peculiarities of their translations. Currently, there is an
astonishing intensification in the evolution of different types of languages. This is primarily due to scientific and
technological advancements, which affected almost all countries. All words have their history, even those which
appeared spontaneously. Words and lexical items are connected with all spheres of human society. Most words,
as well as internationalisms, are ambiguous with different interpretations; words can mean different things in different contexts. False cognates or translator’s false friends, pseudo-international words, which can be obtained as
the result of borrowing from other languages, is the subject of the article.
Keywords: cognates, false friends, folk etymology, semantic calque, confusion, interference
International contacts are phenomena vulgaris in
the modern world. Now it is the epoch of wide and intensive international contacts, translation gains special
importance in communication among representatives
of different linguistic communities. Translation and the
translators are necessary during for contacts. Despite
development of computer technologies and computer

software, it is now impossible to substitute a translator.
Translator’s work is a complicated enough and there
are no certain prescribing rules for translation. A translator faces different problems arising from divergences
of languages in their grammatical, syntactical, and lexical structures. One of these problems is a category of
words translator’s false friends.
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The phenomenon of false cognates or translator’s
false friends is frequently defined as “lexemes” on the
verge of two or more foreign languages characterized
by similarity regarding sound or graphical representation but a difference in meaning. It is believed that the
basis of false friends is linguistic as well as cultural influences and these forms arise when two related languages come into contact. The confusion created by
false friends is not frequent in the case of two non-related languages as language learners do not particularly
expect possible correlations between the two non-related languages. However, the spread of false friends
goes beyond the scopes of the related languages and
continues creating problems for lexicographers and linguists. Scholars present different ideas about the phenomenon of false cognates. Traditionally, cognates are
defined as linguistic forms coming from one and the
same historical source [1, 67]. It can be argued that cognates must be based on related languages, but they can
also be borrowed from other languages. Cognates referred to as translator’s real friends can be defined as a
pair of words which share both the sound form and
meaning. Unlike these, false friends share the form but
not the meaning in target languages. There are two
types of false friends full and partial. In the first case,
the shared forms reveal contrastively different meanings whereas in the second case they possess similar
meanings as well as a different one. However, false
friends are divided into three groups: the first category
is referred to as segregation, pairs carry absolutely different meanings. The second category comprises lexical pairs which reveal both similar and different meanings. The third one is inclusion when one member of
the lexical pair reveals all the meanings of the other
member as well as one more, additional meaning [3,
110]. In the process of foreign languages learning and
teaching formation of false friends is encouraged by direct language or cultural transfer, which plays a negative role in this case. Arguably, learners base their
judgement on the meanings known in their national discourse which may lead to inadequate and incorrect
translation.
False friend are inseparable parts of a lexical system of any language. Therefore, without proper understanding of their meanings, it is difficult to reach proficiency in a language. In addition, if learners of a second
language do not know the exact meanings of such
words, they may employ them incorrectly. When teaching a lexical item, it is not sufficient to be aware of exact semantics of a word and its equivalents in a native
language. Knowing the meaning of a word presupposes
an ability to use it in oral and written communication,
knowledge of collocation models as well as that of syntactic, pragmatic and discursive models, which leads to
productive as well as receptive knowledge. The issues
of false friends’ employment are discussed at the lexical (connotation), pragmatic and collocation levels.
Connotations associated with lexical items: learners of the second language find it difficult to identify
connotations of lexical items. In the case of false
friends the chances of making errors increase as the
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learner transfers the meaning based on their own languages (negative transfer) and frequently this may be
the reason for the errors they make.
The concept of false cognates comprises the cases
such as the English gift vs. the German Gift “poison”
where words in two languages share form while exhibiting different meanings. Inasmuch as the problem of
false cognates arises primarily in translation, most designations of the concept refer to translator’s false
friends as in French faux amis du traducteur, German
Falsche Freunde des Übersetzers. The fact that such
terms can generate mistakes is highlited in many
phrases including the German term Irrenführende
Fremdwörter, literally “misleading foreign words”.
The terminology approaches the concept from a psychological and applied linguistic perspective, which
means they encompass all cross-linguistic pairs with a
potential of generating false equivalence. They refer to
a contrastive linguistic category, regardless of their
translatory and psychological functioning. It seems essential to distinguish two overlapping phenomena: false
cognates – a relation between two words, each from its
own language, which can cause cross-linguistic false
equivalence – psycholinguistic and applied linguistic
category; cross-linguistic homonyms (identical form)
and paronyms (similar form) – a relation between two
words, each from its own language, with identical or
similar form and different meanings – contrastive linguistic category. The term false cognates is used as anything that can cause false equivalence in the process
of second language learning.
There are sources of confusion of false friends’ usage: categories of sources related to behavioural aspects of the speaker and the ones concerning the linguistic approach. Thus, in what the human element is
implied, is a question of wrong choice of words due to
directness and spontaneity of conversations. It occurs
because of the normal tendency to use the most familiar
words that come to one's mind when talking, as an unconscious and uncontrolled means of producing fluent
communication. This comes naturally and unnoticed
because of the similarity with the mother tongue of the
speaker, in such situations the fact that these words exist is be considered somewhat helpful. The use of some
of these words can be an advantage of better fluency
and higher speed. This holds true for the mistakes that
are not very dangerous, neither creating too much confusion nor impeding comprehension of the general facts
communicated. Regarding the linguistic issue, etymology is the first factor. The words may have a common
root, from an original language that both languages derive from or have borrowed and assimilated the particular word from. Some similar meanings can be preserved in both languages, as main senses or as figurative or secondary. New meanings can develop and there
are restricted or enlarged senses that influence the future development of the word in one language as distinct from the other. Distinct alterations of meanings,
development of polysemy, in certain circumstances, or
of a different particularization can bring about such
confusions with these words. There might appear situations of mere coincidence, when there is no connection
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between the two words, but misunderstanding may occur because of similitude in form or pronunciation.
It is necessary to highlight that false friends are a
problem not only for learners of foreign languages but
also for those whose command of other languages is
excellent. It may seem natural because the first reaction
of a person to a foreign word resembling a native word
is to consider its meaning as coinciding with the meaning of a similar native word. However, international vocabulary and borrowings can be misleading. It is essential to distinguish false friends from international vocabulary and borrowings. Their structure in general is
the same for a native speaker of each of contrasted languages, varying only in terms of interlinguistic paronymy. Interlinguistic homonymy and paronymy play an
important role: homonymy is always reversible, it is
perceived as such by native speakers of both languages,
can arise directly from contact and confrontation of languages.
Interlingiustic paronyms can be reversible and bilateral, they can mislead native speakers of both languages when interlinguistic paronymy is based on intralingiustic paronymy. It can be illustrated by the English words “specially – especially” which can make
difficulties even for Englishmen not only for non-native speakers of English. Interlinguistic paronymy can
be unilateral, e.g. confusion of words “history – story”,
“mayor – major”.
Furthermore, possible divergences in stylistic
characteristics should also be taken into account: these
divergences can accompany partial semantic differences of words. One cannot understand a word completely and use it correctly without knowing its functional-stylistic and emotional expressive overtones and
in some cases limitations of its usage. Such divergences
in functional-stylistic overtones, in permissibility of
word usage mainly in certain styles of speech can be
seen in the meaning of the word “consultation” as
“meeting of specialists”. It is stylistically neutral in
English, while it can be bookish in other languages.
False friends or lexical pseudo-equivalents have
been analyzed for many years, “they are as old as the
languages themselves: they have always been there, either as a result of meaning divergence of cognate words
or an indirect borrowing through intermediary languages” [5, 523]. We almost never notice such words
unless we start to analyze the language, oral or written.
Dominguez and Nerlich [2, 1834] define lexical
pseudo-equivalents as “words that seem to be the same,
or at least very similar, in form and meaning, but, in
reality, are not”, these words are “lexical units identical
or similar in form (spelling and/or pronunciation) but
different in meaning” [6, 47]. False friends or false cognates are word pairs in both languages that have similar
spelling and pronunciation but different meaning. False
friends are almost always semantically and etymologically connected, which makes their differentiation
more difficult and increases the possibility of mistakes
in their usage”, false friends or deceptive cognates, i.e.
words existing in two languages, are similar in their
form, but differ in their meaning, and frequently mislead a translator because of their graphic and phonic
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similarity. Such words are very ubiquitous, thus creating a dangerous situation for a translator who is required to do a thorough analysis of all vague words before even starting the translation. Not only students, but
also people from everyday life and especially translators and interpreters frequently encounter the problem
of lexical pseudo-equivalence. While talking with a foreigner or translating a text, a person should listen carefully and be aware that some words may sound similar
to the ones in our language, but they do not mean the
same. Translations of pseudo-equivalents may cause
some vagueness for the reader, especially if the translation is poor. Such words lead to misunderstandings and
other issues. Most often pseudo-equivalents are loan
words or internationalisms. Thus, to avoid bad translation, we should use the variety of dictionaries, allowing
us to check the meanings of words. It is possible to
point out a few different areas where a translator is most
likely to misunderstand a word or phrase and translate
it by employing false friends: translation of mystery
novels, architecture, music world, etc. The author also
claims that false friends may encourage a translator to
employ an anachronistic equivalent, i.e. a word not corresponding with the historical time. That is why before
rendering a text a translator should take an interest in
the field the text is concerned with. Reckless use of
pseudo-equivalents shows a strong tendency to expand
the meanings of loan words, especially internationalisms, and use them in these additional meanings
(mostly similar to these which a word carries in its original language). Often additional meanings are not recorded in dictionaries but are so widely used and recognized, that they become part of target language and a
translator sometimes does not even think about checking the actual meanings of such words: the phonic and
graphic similarity of words existing in two languages is
like a pitfall for a translator, reminding him or her not
to rely on such similarity and to be very attentive.
There are some fields in which thorough analysis
of false friends is significant: translation studies (as
pseudo-equivalents cause challenges for translators);
language teaching (knowledge of various aspects of
both native and foreign languages is significant in order
to teach students to be aware of false friends in various
situations); analysis of various ways in which people of
different languages comprehend the real world employing words or phrases that had the same meaning years
ago; analysis of different figurative networks and
chains which speakers of different languages use to
comprehend reality; pragmatics of cross-linguistic understanding and misunderstanding. It is essential to
learn, teach or speak a foreign language with an awareness that pseudo-equivalents can be met everywhere
and we have to recognize them.
There are different classifications of false friends.
The most abstract is presented by Sheen [4, 97] who
claims that pseudo-equivalents can be of two kinds:
grammatical and lexical. Dominguez and Nerlich [2,
1836] point out two more kinds: chance false friends
and semantic false friends: “chance false friends are
those words that are similar or equivalent (graphically
and/or phonetically) in two or more given languages,
but without there being any semantic or etymological
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reason for this overlap. Semantic false friends, by contrast, are words that are graphically and/or phonetically
similar in various languages, but their meanings have
diverged.”
Semantic false friends, the same like lexical false
friends, can be further divided into: full false friends
(meanings of such words are totally different in various
languages) and partial false friends (words that have
few meanings but only some of them are the same in
different languages). Sheen [4, 101] divides lexical
false friends into two groups: absolute lexical pseudoequivalents (words that do not share any meaning) and
partial lexical pseudo-equivalents (words that have one
or a few different and one or few common meanings).
Partial lexical pseudo equivalents can be further subdivided into separate groups: words in the pair (source
language vs. target language) share at least one meaning but the target language word is more polysemous;
words in the pair share at least one meaning but source
language word is more polysemous; words in the pair
share some meanings and have a number of different
meanings.
One of the sources of absolute or partial false
friends is borrowings: in the target language borrowed
words can be restricted to only one of the possible
meanings of a polysemous word in the source language;
the borrowed words can develop polysemies which
were absent in the original language; the meaning of
borrowed words can deviate from the meaning of the
source language because they have been used figuratively. Borrowings may occupy a prominent place in a
target language. Some become part of people’s speech
and they do not think about them, others can be used
when people want to sound more scientific, and sometimes, when they do not know the right translation but
have a similarly sounding word in their own language
and automatically adopt it without realizing the difference of meanings. After a translator selected all lexical
pseudo-equivalents, indicated by grammatical differences between word-pairs, he or she may continue the
analysis and employ other classifications for a further
examination. Classification of false friends is not extensive. The most important thing for a translator is to
recognize all pseudo-equivalents in the text and to
translate them in a right way. In order to do this, the
main task of a translator is to choose the best bilingual
or monolingual dictionaries in order to get all possible
meanings and to compare them in both languages. A
thorough and attentive analysis of a text and all the
items in it can ensure a correct and equivalent translation.
Now dictionaries of translator’s false friends have
been published for different combinations of languages. For example, English-Russian and RussianEnglish dictionary by Akulenko V.V., German-Russian
and Russian-German dictionary by Gotlib K.G., Russian-French dictionary compiled by Muravyev V.A.,
etc. These dictionaries mainly contain only one specific
lexical category, which makes the process of translation
and foreign languages study easier: learners can find
words similar in form in both languages, however, different in meaning. In definitions the dictionaries follow
the tradition of unilateral bilingual dictionaries which
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consider the meanings of a word of one language in
terms of meaning of the other language. The meanings
are described, mostly, as brief explanations and as
equivalents existing in the target language.
In the dictionaries the words are presented as few
categories: formally (graphically or by sound) similar
and semantically different, for example, accurate, decade, formal. Words which have another meaning in the
plural: difference – differences, development – developments, security – securities.
Differences in lexical combinability make considerable difficulties in the process of language teaching
and translation. For example, collocations of the word
“accurate” with the words “description”, “information”, “translation”, “timing”, “watch”; the word
“familiar” is compatible with “sight” and “face”; the
word “general” can be seen in collocations with “education”, “meeting”, “usage”, “reader”, “impression”,
“terms”, “idea”. The word “dramatic” should be rendered into other languages differently as the content of
the original word can be distorted. When repeating the
form of an international word a translator can forget
that complete identification rarely exists on the level of
content and may give a false equivalent. Identical examples can easily be multiplied: the words “actual” in
collocation with “fact”, “number”, “investment”, “exports”; “address” (opening address, formal address, address on current problems); “audience” (to delight
one’s audience, to interest one’s audience, wide audience, large audience); “meeting” (meeting of powers,
private meeting, meeting in camera, plenary meeting);
“popular” (popular government, popular election, popular opinion, popular will, popular opposition, popular
ballot); “service” (diplomatic service, bus service, security service, financial service, secret service)
None of the various translation models can be
fully applicable to such a translation phenomenon as
translator’s false friends. Thus, it should be emphasized
that in the process of teaching translation false friends
should be considered as a specific category, they are to
be classified and streamed, and learned in collocations.
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Аннотация
Рассматриваются проблемы литературных связей и влияний как фактор межкультурного диалога. Исследуются особенности межкультурного диалога в диалектическом единстве национального и международного развития. Отмечается, что диалогичность – это открытость сознания и поведения человека окружающей реальности. Установлено, что доминирующим началом человеческого существования является
межличностная коммуникация.
Abstract
The article discusses the problems of literature links and influences as a factor of intercultural dialogue. It is
dealt with intercultural dialogue peculiarities through a dialeсtical union of national and international development.
It is noted, that conversational ability means openness of mind and behavior of the person to the surrounding world.
It is established, that interpersonal communication forms the main basis of human existence.
Ключевые слова: межкультурный диалог, заимствования, интерпретация, культурный феномен, европеизация, диалогичность, диалогичные отношения.
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Плодотворные влияния и заимствования
«извне» являют собой созидательно-творческий
контакт разных, во многом не похожих друг на
друга литератур. Для мировой художественной литературы насущны широкие и многоплановые контакты между литературами разных стран и народов,
но вместе с тем неблагоприятен «культурный гегемонизм» литератур, имеющих репутацию всемирно
значимых.
Культура человечества, включая ее художественную сторону, не унитарна, не однокачественно-космополитична, не «унисонна». Она
имеет «симфонический характер»: каждой национальной культуре с ее самобытными чертами принадлежит роль определенного инструмента, необходимого для полноценного звучания оркестра. [6,
с.427]
Все это обуславливает специфичность эволюции литератур разных народов, стран, регионов. За-

падная Европа и Россия (каждая по-своему) на протяжении последних пяти-шести столетий обнаружили беспрецедентный в истории человечества динамизм культурно-художественной жизни; эволюция других регионов сопряжена со значительно
большей стабильностью. Как отмечают Алентьева
М.А. и Читао Л.Р., «…взаимосвязи между отдельными литературами существовали издавна, но
именно в XIX в. они начинают восприниматься как
осознанно необходимые» [1, с.143]. История творческого восприятия зарубежных писателей в русской литературе по-своему показательна. Формы
этого восприятия неоднородны и разнообразны. В
них и через их посредство раскрываются закономерности русского историко- литературного процесса. Они включают в себя едва ли не все разнообразие типов литературных взаимосвязей. Самые
ранние опыты русской прозы связаны с переработкой гофмановских сюжетов и тем. Затем вступают
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в действие типологические связи, усиленные непосредственным знакомством с творчеством немецкого художника. Полемические формы соседствуют с усвоением традиции, порой образуя диалектическое
единство
творческой
индивидуальности.
Начала сущностной близости между литературами разных стран и эпох именуют типологическими схождениями. Наряду с последними объединяющую роль в литературном процессе играют
международные литературные связи (контакты:
влияния и заимствования), а также явления художественного перевода.
Влиянием принято называть воздействие на
литературное творчество предшествующих мировоззрений, идей, художественных принципов по
преимуществу (идейное влияние Руссо на Л.Н. Толстого), преломление жанрово-стилевых особенностей (байроновских поэм в романтических поэмах
А.С. Пушкина). Заимствование же – это использование писателем единичных сюжетов, мотивов,
текстовых фрагментов, речевых оборотов (в одних
случаях – пассивное и механическое, в других –
творчески-инициативное) и т.п.
Воздействие на писателей литературного
опыта других стран и народов, как отмечал А.Н. Веселовский (полемизируя с традиционной компаративистикой), «предполагает в воспринимающем не
пустое место, а встречные течения, сходное направление мышления, аналогические образы фантазии». [2, с.115]
Едва ли не самое масштабное явление в области международных литературных связей Нового
времени - интенсивное воздействие западноевропейского опыта на иные регионы (Восточная Европа и неевропейские страны и народы). Этот всемирно значимый культурный феномен, именуемый
европеизацией, или вестернизацией, или модернизацией, истолковывается и оценивается по-разному, становясь предметом нескончаемых дискуссий и споров.
Современные ученые обращают пристальное
внимание как на кризисные и даже негативные стороны европеизации, так и на ее позитивную значимость для «незападноевропейских» культур и литератур. В этой связи весьма представительна статья
«Некоторые особенности литературного процесса
на Востоке» (1972) Г.С. Померанца, одного из ярких современных культурологов. По словам ученого, привычные для западноевропейских стран
представления на «неевропейской почве» деформируются; в результате копирования чужого опыта
возникает «духовный хаос».
Следствием модернизации является «анклавность» (очаговость) культуры: упрочиваются «островки» нового по чужому образцу, контрастирующие с традиционным и устойчивым миром большинства, так что нация и государство рискуют
утратить цельность. И в связи со всем этим происходит раскол в области общественной мысли: возникает противостояние западников (вестернизаторов - просветителей) и этнофилов (почвенников -
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романтиков) – хранителей отечественных традиций, которые вынуждены защищаться от размывания национальной жизни «бесцветным космополитизмом». Во многом сходные мысли значительно
ранее (и с большей мерой критичности к европоцентризму) были высказаны в книге известного филолога и культуролога Н.С. Трубецкого «Европа и
человечество» (1920). Отдавая дань уважения романо-германской культуре и, отмечая ее всемирное
значение, ученый вместе с тем подчеркивал, что
она далеко не тождественна культуре всего человечества, что полное приобщение целого народа к
культуре, созданной другим народом, - дело в принципе невозможное, а потому установка на смесь
культур опасна.
Европеизация, с тревогой отмечал Трубецкой,
идет сверху вниз и затрагивает лишь часть народа,
а потому в ее результате культурные слои обособляются друг от друга и усиливается классовая
борьба. В связи с этим приобщение народов к европейской культуре осуществляется поспешно: скачущая эволюция «растрачивает национальные
силы». И делался жесткий вывод: «Одним из самых
тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение
национального тела народа». [7, с.93] Однако,
налицо и другая позитивная сторона приобщения
ряда регионов к западноевропейской культуре: перспектива органического соединения начал исконных, почвенных – и усвоение извне. Это учел Г.Д.
Гачев. В истории западноевропейских литератур,
отмечал он, имели место моменты и этапы, когда
осуществлялось их «энергичное, порой насильственное подтягивание под современный европейский образ жизни, что на первых порах не могло не
привести к известной денационализации жизни и
литературы». Но со временем испытавшая сильное
иноземное влияние культура, как правило, «обнаруживает свою национальную содержательность,
упругость, сознательное, критическое отношение и
отбор чужеземного материала». [5, с.158]
О такого рода культурном синтезе применительно к России XIX века писал Н.С. Арсеньев:
освоение западноевропейского опыта шло здесь по
нарастающей, «рука об руку с необычайным подъемом национального самосознания, с кипением
творческих сил, поднимавшихся из глубин народной жизни. Лучшее в русской культурной и духовной жизни родилось отсюда». [2, с.152] Высший результат культурного синтеза ученый усматривает в
творчестве Пушкина и Тютчева, Л.Н. Толстого и
А.К. Толстого. Международные связи (культурно –
художественные и собственно литературные) составляют (наряду с типологическими схождениями) важнейший фактор становления и упрочения
симфонического единства региональных и национальных литератур.
Прямое отношение к этому приобрело оригинальное обсуждение проблем взаимовлияния литератур, значительно повлиявшее на современную гуманитарную мысль (не только отечественную),
предпринятое М.М. Бахтиным, разработавшим по-
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нятие диалогичности. Диалогичность – это открытость сознания и поведения человека окружающей
реальности, его готовность к общению «на равных», дар живого отклика на позиции, суждения,
мнения других людей, а также способность вызывать отклик на собственные высказывания и действия.
Доминирующим началом человеческого существования, полагал Бахтин, является межличностная коммуникация между отдельными Людьми и
их сообществами, народами, культурными эпохами.
Диалогические отношения знаменуют возникновение (рождение) новых замыслов, которые «не
остаются стабильными (раз и навсегда завершенными)» и «всегда будут меняться (обновляясь)».
Бахтин подчеркивает, что диалогические отношения неправомерно сводить к противоречию и
спору, что это – прежде всего форма духовного обогащения людей и их единения: «Согласие – одна из
важнейших форм диалогических отношений. Согласие очень богато разновидностями и оттенками». В диалоге (духовной встрече) с автором читатель, по Бахтину, преодолевает «чуждость чужого», стремится «добраться, углубиться до
творческого ядра личности» создателя произведения, при этом духовно обогащаясь.
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Характеризуя науку и искусство в аспекте теории общения, Бахтин утверждал, что диалогичность составляет основу гуманитарных дисциплин
и художественного творчества. Здесь высказывания (тексты, произведения) направлены на другое
полноправное сознание и имеет место «активность
воплощающая, провоцирующая, отвечающая, соглашающаяся,
возражающая
и т.п.» [3, с.373] В гуманитарной сфере постигается
«говорящее бытие», имеющее личностный характер.
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