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цьому під дискурсивною компетенцією розуміють «знання різних типів дис�
курсів і правил їх побудови, а також уміння їх створювати й розуміти з ураху�
ванням ситуації спілкування» [7]. У свою чергу, «дискурс» тепер розуміється
як складне комунікативне явище, що включає крім тексту ще й екстралінгв�
істичні фактори, необхідні як для створення, так і для розуміння тексту. Та�
ким чином, поняття дискурс є значно  ширшим, ніж текст.

Виклад основного матеріалу. Метою статті є визначення та аналіз прин�
ципів навчання дискурсивної компетенції студентів мовних спеціальностей.

Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, навчан�
ня іноземної мови, спираючись на загально дидактичні принципи, відрізняється
тим, що головною метою тут виступає не накопичення знань, а «оволодіння
студентами діяльністью іншомовного спілкування»[5]. Наступним кроком у
досліджені буде такій: аналіз принципів формування дискурсивної компе�
тенції, серед яких найбільш імовірними є такі: принцип інтеграції; принцип
імплікації; принцип другодомінантності; принцип ситуативної автентичності;
принцип міжкультурної діяльності; принцип домінуючої ролі вправ  у навчанні
іноземних мов; принцип урахування рідної мови; принцип взаємопов’язано�
го навчання всіх видів мовленнєвої діяльності; принцип апроксимації. Розг�
лянемо більш детально кожен із принципів.

Принцип інтеграції реалізується в дослідженні у вигляді особливого опису
методики формування дискурсивної компетенції студентів мовних спеціаль�
ностей з урахуванням взаємозв’язку виділених структурних і функціональ�
них компонентів, а також обґрунтуванні інтенції, в основі якої лежить внут�
рішня активність системи. Внутрішня активність формування дискурсивної
компетенції проявляється завдяки зміні будь�якого структурного або функц�
іонального компонента, що приводить до зміни всіх інших елементів і компо�
нентів, а властивості цілісної системи інтегруються властивостями елементів і
компонентів, які входять до її складу. Крім того, цей принцип передбачає вста�
новлення взаємозв’язку етапів формування дискурсивної компетенції на
змістово�цільовому, організаційному й операціонально�технологічному рівнях.

Принцип інтеграції в аспекті дослідженні передбачає також комбінацію
аспектного аналізу цього процесу із багатоаспектністю, а також багатоплано�
ву інтерпретацію його результатів.

. Процес імплікації не тільки нерозривно пов’язаний з інтеграцією, але й
доповнює її. Під імплікацією розуміємо взаємодію і взаємодоповнюваність
компонентів та етапів формування дискурсивної компетенції студентів мов�
них спеціальностей, а також  вплив формуючої системи на формовану, який
націлений на їх гармонізацію. Процес імплікації не тільки нерозривно пов’я�
заний з інтеграцією, але й   доповнює її.

Імплікація компонентів і етапів формування дискурсивної компетенції є
основною умовою цілеспрямованості цього процесу й підвищення його ефек�
тивності на основі гармонізації його етапів (плавності переходу закінчення
одного етапу,  початок іншого; наступності методичних дії викладача при пе�
реході з етапу на етап; референціювання в процесі формування дискурсивної
компетенції на певному етапі (повернення до підсумків попереднього етапу)
тощо.), а також універсалізації його компонентів (узагальненості їх змісту,
розширення спектра застосування, взаємодоповнення та ін.).
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Постановка проблеми. У відповідності до Національної доктрини роз�
витку освіти в Україні система безперервної мовної освіти має забезпечити
можливість практичного володіння хоча б однією іноземною мовою. Як відо�
мо, мова – це спілкування. Одним із шляхів реалізації процесу іншомовного
спілкування є формування іншомовної дискурсивної компетенції, яка перед�
бачає знання різних типів дискурсів, та правил їх побудови, а також уміння
створювати їх та розуміти, враховуючи різноманітні ситуації спілкування.
Формування зазначеного феномену в навчанні іноземної мови, що відобра�
жає процесуально�результативну єдність мовленнєвої діяльності в сукупності
її мовних, немовних складових, сприяло перегляду принципів навчання іншо�
мовної дискурсивної компетенції.

Аналіз останніх досліджень. Проблемі принципів навчання присвятили
свої наукові роботи  С.Ю. Ніколаєва, Н. О. Бражник, С.В. Гапонова, Т.В.
Олійник, Н.К. Скляренко, Л.П. Смєлякова. Важливість дискурсивної ком�
петенції для повноцінної міжкультурної комунікації відзначається багатьма
вітчизняними й зарубіжними вченими (Н. Boyer; М. Canale; J.A. van Ek; S.
Moirand; S. Savignon; J. Sheils; M. Swain; H.G. Widdowson; H.B. Єлухіна,
О.І. Кучеренко, О.Г. Поляків, Ю.А. Синиця, Є.В. Тихомирова й ін.). При
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також максимальну співвіднесеність типів дискурсу з реаліями і нормами ав�
тентичної іншомовної комунікації.

Реалізація цього принципу може здійснюватись у двох моделях: у роботі з
автентичними текстами, а також  при моделюванні автентичних завдань, які
передбачають реагування в нашому випадку на усні повідомлення в режимі
природніх ситуацій спілкування.

Принцип міжкультурної діяльності спирається на специфіку процесів ко�
мунікації, які детермінуються в сучасних умовах культурними традиціями
суспільства, соціуму, окремих співтовариств, а також реальному мульти�
культурному середовищі. Виходячи з такого розуміння принципу міжкуль�
турної діяльності, форми й методи навчання студентів у вузі повинні відпо�
відати статусу суб’єктів освітнього процесу як носіїв різних культур і суб�
культур.

Виділений принцип міжкультурної діяльності студентів має на меті наси�
чення освітніх засобів культурним змістом, використання культурних норм,
співвіднесення навчальної діяльності з культурними цінностями й завдання�
ми, створення нових артефактів. Міжкультурна діяльність повинна сприяти
процесам соціалізації студентів, їх залученню до культурних стандартів краї�
ни, мову якої вони вивчають. Найбільш ефективними у зв’язку з вищевикла�
деними положеннями є такі форми й методи міжкультурної діяльності: кому�
нікативно�зорієнтований метод як магістральний напрям у підготовці студентів
мовних спеціальностей до реального практичного спілкування; рольове й дис�
кусійне спілкування як форми організації навчання міжкультурної комуні�
кації; навчання мовній взаємодії на основі максимальної реалізації творчого
задуму викладача та ін.

Для реалізації цього принципу було виділено такі моделі міжкультурної
діяльності при формуванні дискурсивної компетенції студентів, які включа�
ють:

а) інформаційно�культурне забезпечення, яке полягає у реформуванні,
впорядкуванні й структуруванні необхідної інформації, що включає культу�
рологічні відомості, тезаурус, знання про культурні норми та норми поведін�
ки, культурні зразки та ін.;

б) урахування особливостей реального мультикультурного середовища й
спрямованість спільної культуротворчої діяльності на збереження й множен�
ня всього різноманіття культурних цінностей, норм, зразків поведінки й форм
діяльності в освітніх системах, у встановленні культурної ідентичності сту�
дентів, на розуміння ними культурної різноманітності сучасних співтовариств;

в) концептуалізацію пріоритетів іншомовної культури,  яку ми розуміємо
як систему фонових знань, мовних і мовленнєвих одиниць, норм поведінки
носіїв мови, а також культурно�історичні й соціальні умови, в яких функціо�
нує іноземна мова. Навчання іншомовної і міжкультурної комунікації
здійснюється на основі спільної міжкультурної діяльності студентів у рамках
різних дискурсів, представлених і реалізованих в офіційному, неофіційному,
професійному й соціокультурному аспектах;

г) досвід культурних і субкультурных практик студентів, до якого нале�
жать уміння і навички реалізації комунікативних інтенцій у певному куль�
турному і субкультурному середовищі, аналіз комунікативного статусу співроз�

Імплікація припускає також вплив формуючої системи на сформовану,
націлена на їх гармонізацію. Для реалізації означеного принципу необхідний
уніфікований відбір складових формуючої системи – інфраструктури проце�
су формування дискурсивної компетенції, його умов, інформаційного мак�
ро� і мікросередовища, а також урахування основних параметрів формова�
ної системи – об’єкта формування досліджуваного виду мовленнєвої компе�
тенції. Тільки в цьому випадку інформаційний вплив формуючої системи на
формовану буде характеризуватися цілеспрямованістю, універсальністю, ди�
намічністю, послідовністю.

В основі принципу другодомінантності лежить прийняття студентами
суб’єкт� суб’єктної позиції, вибір і реалізація мовленнєвих дій у цьому ре�
жимі, діалогова форма спілкування зі створенням ситуацій відкритості, парт�
нерства для здійснення спільної культуротворчої діяльності. Суб’єкт�суб�
’єктна позиція характеризується орієнтацією на іншого, модифікуванням
спільних дій.

При визначенні специфіки цього принципу для дослідження визначимо
основні положення, за яких формування дискурсивної компетенції студентів
мовних спеціальностей буде протікати в суб’єкт�суб’єктному режимі, з по�
зицій «другодомінантності». Досліджуваний процес буде відповідати названим
характеристикам, якщо:

� він сприяє культурному й субкультурному самовизначенню та культурної
ідентифікації студентів мовних спеціальностей в умовах діалогу культур �
рідної та іноземної мови на основі відкритості й співробітництва з виклада�
чем;

� забезпечує систему культурних функцій, у тому числі функцію транс�
ляції міжкультурного досвіду в діалоговому режимі студентів з викладачем;

� сприяє розкриттю особистісної культури кожного студента та підвищен�
ня її рівня на основі процесів іншокультурації та акультурації в результаті
спільної навчальної діяльності.

Другодомінантність розглядається з позицій культурології освіти як прин�
цип, згідно з яким студенти мовних спеціальностей опановують технологію
іншомовного спілкування,  комунікативні стратегії, способи організації іншо�
мовної мовленнєвої діяльності. Тому реалізація принципу другодомінантності
в досліджуваному процесі припускає різноманітні, варіативні культурні мо�
делі утворення і їх опанування студентами.

Принцип ситуативної автентичності розглядається як один з основних прин�
ципів комунікативного навчання на основі ситуації, під якою розуміється
динамічна система соціально�статусних, рольових, діяльнісних і моральних
взаємовідносин і яка є універсальною формою реалізації процесу навчання
міжкультурної комунікації. Ситуативність припускає співвіднесення мовних
висловлювань з тими взаєминами, у які вступають комуніканти. Автентичність
розглядається в сучасній методичній науці як неадаптованість, природність
запропонованих ситуацій, їх наближеність до реальних іншомовних  комуні�
кативних ситуацій.

У формуванні дискурсивної компетенції принцип ситуативної автентич�
ності передбачає відбір і моделювання комунікативних ситуацій, адекватних
досвіду культурних практик студентів в аспекті міжкультурної комунікації, а
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також максимальну співвіднесеність типів дискурсу з реаліями і нормами ав�
тентичної іншомовної комунікації.

Реалізація цього принципу може здійснюватись у двох моделях: у роботі з
автентичними текстами, а також  при моделюванні автентичних завдань, які
передбачають реагування в нашому випадку на усні повідомлення в режимі
природніх ситуацій спілкування.

Принцип міжкультурної діяльності спирається на специфіку процесів ко�
мунікації, які детермінуються в сучасних умовах культурними традиціями
суспільства, соціуму, окремих співтовариств, а також реальному мульти�
культурному середовищі. Виходячи з такого розуміння принципу міжкуль�
турної діяльності, форми й методи навчання студентів у вузі повинні відпо�
відати статусу суб’єктів освітнього процесу як носіїв різних культур і суб�
культур.

Виділений принцип міжкультурної діяльності студентів має на меті наси�
чення освітніх засобів культурним змістом, використання культурних норм,
співвіднесення навчальної діяльності з культурними цінностями й завдання�
ми, створення нових артефактів. Міжкультурна діяльність повинна сприяти
процесам соціалізації студентів, їх залученню до культурних стандартів краї�
ни, мову якої вони вивчають. Найбільш ефективними у зв’язку з вищевикла�
деними положеннями є такі форми й методи міжкультурної діяльності: кому�
нікативно�зорієнтований метод як магістральний напрям у підготовці студентів
мовних спеціальностей до реального практичного спілкування; рольове й дис�
кусійне спілкування як форми організації навчання міжкультурної комуні�
кації; навчання мовній взаємодії на основі максимальної реалізації творчого
задуму викладача та ін.

Для реалізації цього принципу було виділено такі моделі міжкультурної
діяльності при формуванні дискурсивної компетенції студентів, які включа�
ють:

а) інформаційно�культурне забезпечення, яке полягає у реформуванні,
впорядкуванні й структуруванні необхідної інформації, що включає культу�
рологічні відомості, тезаурус, знання про культурні норми та норми поведін�
ки, культурні зразки та ін.;

б) урахування особливостей реального мультикультурного середовища й
спрямованість спільної культуротворчої діяльності на збереження й множен�
ня всього різноманіття культурних цінностей, норм, зразків поведінки й форм
діяльності в освітніх системах, у встановленні культурної ідентичності сту�
дентів, на розуміння ними культурної різноманітності сучасних співтовариств;

в) концептуалізацію пріоритетів іншомовної культури,  яку ми розуміємо
як систему фонових знань, мовних і мовленнєвих одиниць, норм поведінки
носіїв мови, а також культурно�історичні й соціальні умови, в яких функціо�
нує іноземна мова. Навчання іншомовної і міжкультурної комунікації
здійснюється на основі спільної міжкультурної діяльності студентів у рамках
різних дискурсів, представлених і реалізованих в офіційному, неофіційному,
професійному й соціокультурному аспектах;

г) досвід культурних і субкультурных практик студентів, до якого нале�
жать уміння і навички реалізації комунікативних інтенцій у певному куль�
турному і субкультурному середовищі, аналіз комунікативного статусу співроз�

Імплікація припускає також вплив формуючої системи на сформовану,
націлена на їх гармонізацію. Для реалізації означеного принципу необхідний
уніфікований відбір складових формуючої системи – інфраструктури проце�
су формування дискурсивної компетенції, його умов, інформаційного мак�
ро� і мікросередовища, а також урахування основних параметрів формова�
ної системи – об’єкта формування досліджуваного виду мовленнєвої компе�
тенції. Тільки в цьому випадку інформаційний вплив формуючої системи на
формовану буде характеризуватися цілеспрямованістю, універсальністю, ди�
намічністю, послідовністю.

В основі принципу другодомінантності лежить прийняття студентами
суб’єкт� суб’єктної позиції, вибір і реалізація мовленнєвих дій у цьому ре�
жимі, діалогова форма спілкування зі створенням ситуацій відкритості, парт�
нерства для здійснення спільної культуротворчої діяльності. Суб’єкт�суб�
’єктна позиція характеризується орієнтацією на іншого, модифікуванням
спільних дій.

При визначенні специфіки цього принципу для дослідження визначимо
основні положення, за яких формування дискурсивної компетенції студентів
мовних спеціальностей буде протікати в суб’єкт�суб’єктному режимі, з по�
зицій «другодомінантності». Досліджуваний процес буде відповідати названим
характеристикам, якщо:

� він сприяє культурному й субкультурному самовизначенню та культурної
ідентифікації студентів мовних спеціальностей в умовах діалогу культур �
рідної та іноземної мови на основі відкритості й співробітництва з виклада�
чем;

� забезпечує систему культурних функцій, у тому числі функцію транс�
ляції міжкультурного досвіду в діалоговому режимі студентів з викладачем;

� сприяє розкриттю особистісної культури кожного студента та підвищен�
ня її рівня на основі процесів іншокультурації та акультурації в результаті
спільної навчальної діяльності.

Другодомінантність розглядається з позицій культурології освіти як прин�
цип, згідно з яким студенти мовних спеціальностей опановують технологію
іншомовного спілкування,  комунікативні стратегії, способи організації іншо�
мовної мовленнєвої діяльності. Тому реалізація принципу другодомінантності
в досліджуваному процесі припускає різноманітні, варіативні культурні мо�
делі утворення і їх опанування студентами.

Принцип ситуативної автентичності розглядається як один з основних прин�
ципів комунікативного навчання на основі ситуації, під якою розуміється
динамічна система соціально�статусних, рольових, діяльнісних і моральних
взаємовідносин і яка є універсальною формою реалізації процесу навчання
міжкультурної комунікації. Ситуативність припускає співвіднесення мовних
висловлювань з тими взаєминами, у які вступають комуніканти. Автентичність
розглядається в сучасній методичній науці як неадаптованість, природність
запропонованих ситуацій, їх наближеність до реальних іншомовних  комуні�
кативних ситуацій.

У формуванні дискурсивної компетенції принцип ситуативної автентич�
ності передбачає відбір і моделювання комунікативних ситуацій, адекватних
досвіду культурних практик студентів в аспекті міжкультурної комунікації, а
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щоб, у студентів під час виконання вправ з читання водночас формувалися
механізми інших видів мовленнєвої діяльності. Виконуючи зі студентами впра�
ви на формування граматичних навичок, викладач повинен подавати вправи
на сприймання мовних зразків із певною структурою і на слух, і для розпізна�
вання їх під час читання. Уже на етапі формування граматичної навички зак�
ладаються взаємопов’язані механізми говоріння, аудіювання, читання, на
основі яких формується дискурсивна компетеннція студентів.

Іншомовне мовлення студентів повинно наближатися до еталона літера�
турної мови. Однак воно може містити незначні помилки, оскільки носії мови
також часто порушують норми мови та мовлення, що не заважає вза�
єморозумінню комунікантів. У зв’язку з цим під час оцінювання мовленнєвої
діяльності студентів викладач має право ігнорувати фонетичні, граматичні,
лексичні помилки, які не впливають на смисл висловлювання і не перешко�
джають розумінню. Терпимість викладача до помилок знімає мовні бар’єри у
студентів, підвищує їх мовленнєву активність і робить спілкування на занятті
вільнішим, а це інтенсифікує процес формування дискурсивної компетенції
студентів мовних спеціальностей.

Висновки. Методика формування дискурсивної компетенції ґрунтується
на знанні принципів навчання та розумінні механізмів процесу навчання.
Завдяки їм можливо визначити правила, які дають змогу передбачити алго�
ритми дій, умови навчання, вимоги до діяльності студентів:

� використання різних типів дискурсів на матеріалі автентичних текстів
забезпечить об’єктивність інформації та створить умови для розуміння сту�
дентами  спільних і відмінних ознак національної культури та культури краї�
ни, мову якої вивчають;

� будь�яка навчальна, трудова діяльність студента може бути результатив�
ною лише за умови її реалізації на основі його потреб та намірів;

� для забезпечення іншомовного середовища заняття з іноземної мови  має
вестися іноземною мовою; для сприйняття і розуміння іншомовного дискурсу
слова чи фрази слід підкріплювати мімікою та жестами, демонстрацією рухів,
дій, малюнків, предметів.
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мовника, актуалізація норм культурної поведінки в ситуаціях дискурсивного
режиму спілкування.

Принцип міжкультурної діяльності означає максимальну реалізацію кре�
ативної здатності студентів у різних видах вербальної комунікації, створення
нових артефактів, розвиток умінь інтерактивного й перцептивного спілку�
вання. Реалізувати ці завдання може принцип домінуючої ролі вправ у на�
вчанні іноземних мов, завдяки якому для успішного оволодіння  навичками
та вміннями усного дискурсу в різних сферах і на різну тематику потрібна
інтенсивна практика в усному мовленні. Цей принцип передбачає, що найб�
ільше часу на заняттях з іноземної мови відводять на тренування  іншомовно�
го матеріалу і мовленнєву практику користування іноземною мовою у різних
комунікативних ситуаціях. Вправи мають займати до 85% заняття, а будь�
яке пояснення мовного матеріалу слід завершувати вправами, оскільки тільки
під час виконання вправ студенти розуміють, як мовне явище функціонує у
мовленні.

Згідно з принципом комунікативної спрямованості більшість вправ, які
студенти виконують на занятті, мають репродуктивний, умовно�комунікатив�
ний і комунікативний характер.

Викладаючи іноземну мову як засіб спілкування, слід пам’ятати, що сту�
денти вже володіють таким інструментарієм стосовно рідної мови. У зв’язку з
цим найраціональнішим  у формуванні дискурсивної компетенції є підхід із
включенням рідної мови у процес навчання. В методиці відомі спроби побу�
дувати навчальний процес у такий спосіб, щоб примусити студентів на дея�
кий час немовби «забути» рідну мову. Ці спроби  виявились невдалими: рідну
мову можна усунути з процесу навчання, але неможливо позбутися її у свідо�
мості студентів. Якщо студенти володіють дискурсивною компетенцією в рід�
ній мові, то вони можуть опиратися на перенесення навичок з рідної мови на
іноземну. В іншому разі навички рідної мови можуть утруднювати процес
сприйняття, відтворення та продукування іноземною мовою дискурсів різно�
го типу. Студенти повинні усвідомити, що в іноземній мові певне явище офор�
мляється інакше, ніж у рідній, таким чином у процесі тренувальних вправ
подолати негативний інтерферуючий (лат. inter – поміж, між і ferentis – який
несе) вплив рідної мови.

Механізми навчання всіх видів іншомовного мовленнєвого спілкування
мають як різні, так і спільні ознаки. Слід відзначити, що процес формування
усної дискурсивної компетенції студентів передбачає оволодіння усним мов�
ленням: діалогічним і монологічним. У свою чергу цей вид мовленнєвої діяль�
ності формується на основі   рецептивних видів мовлення – читання та аудію�
вання. Створюючи дискурс на основі сприйняття  змісту тексту при слуханні
або читанні, із пам’яті вибирають внутрішні образи мовних знаків (слів, сло�
восполучень, граматичних ознак), що в різних видах мовлення здійснюється
неоднаково, під впливом різних стимулів. Так, при говорінні мовні знаки до�
бирають, виходячи зі змісту думок, які потрібно висловити. При аудіюванні,
читанні звертаються до психологічних образів, які існують у довготривалій
пам’яті, тих мовних одиниць, які на той момент сприймають слуховим або
зоровим рецептором. Навчаючи одного виду мовленнєвої діяльності, розви�
вають механізми іншого. Процес навчання потрібно будувати таким чином,
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щоб, у студентів під час виконання вправ з читання водночас формувалися
механізми інших видів мовленнєвої діяльності. Виконуючи зі студентами впра�
ви на формування граматичних навичок, викладач повинен подавати вправи
на сприймання мовних зразків із певною структурою і на слух, і для розпізна�
вання їх під час читання. Уже на етапі формування граматичної навички зак�
ладаються взаємопов’язані механізми говоріння, аудіювання, читання, на
основі яких формується дискурсивна компетеннція студентів.

Іншомовне мовлення студентів повинно наближатися до еталона літера�
турної мови. Однак воно може містити незначні помилки, оскільки носії мови
також часто порушують норми мови та мовлення, що не заважає вза�
єморозумінню комунікантів. У зв’язку з цим під час оцінювання мовленнєвої
діяльності студентів викладач має право ігнорувати фонетичні, граматичні,
лексичні помилки, які не впливають на смисл висловлювання і не перешко�
джають розумінню. Терпимість викладача до помилок знімає мовні бар’єри у
студентів, підвищує їх мовленнєву активність і робить спілкування на занятті
вільнішим, а це інтенсифікує процес формування дискурсивної компетенції
студентів мовних спеціальностей.

Висновки. Методика формування дискурсивної компетенції ґрунтується
на знанні принципів навчання та розумінні механізмів процесу навчання.
Завдяки їм можливо визначити правила, які дають змогу передбачити алго�
ритми дій, умови навчання, вимоги до діяльності студентів:

� використання різних типів дискурсів на матеріалі автентичних текстів
забезпечить об’єктивність інформації та створить умови для розуміння сту�
дентами  спільних і відмінних ознак національної культури та культури краї�
ни, мову якої вивчають;

� будь�яка навчальна, трудова діяльність студента може бути результатив�
ною лише за умови її реалізації на основі його потреб та намірів;

� для забезпечення іншомовного середовища заняття з іноземної мови  має
вестися іноземною мовою; для сприйняття і розуміння іншомовного дискурсу
слова чи фрази слід підкріплювати мімікою та жестами, демонстрацією рухів,
дій, малюнків, предметів.
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Цветовые ощущения многообразны и возникают при различных психо�
физиологических состояниях восприятия цвета. Цвет присущ световой волне
и проявляется при определенных условиях ее взаимодействия с окружающей
средой. Есть взаимодействие – есть цвет, нет взаимодействия – цвет отсут�
ствует. Световая волна содержит в себе цвет, который возникает при ее рас�
сеивании и отражении от объекта. С физической точки зрения свет это элек�
тромагнитное колебание определенной амплитуды, частоты, фазы и поляри�
зации. Поляризация естественного белого света не определена, т.е. хаотичес�
кая. И как только мы выделяем с помощью поляроидов определенный цвет
или всю гамму цветов, мы тем самым выделяем определенную поляризацию,
присущую данному цвету. Определенному спектру присуща своя поляриза�
ция и свой цвет. Это относится и к источникам излучения. Отсюда можно
дать определение цвета как свойство цветовой волны определенной поляриза�
ции, проявляющееся при ее взаимодействии со средой в которой она распро�
страняется и органами зрения различных субъектов. Есть световая волна и
среда, но есть и наблюдатель со своим психофизическим приемником света.
Влияние цвета на эмоциональное состояние человека с научной точки зрения
начал исследовать И.В. Гете, который в 1910 году написал свое «Учение о
цвете». Сегодня с учетом результатов научных исследований многих ученых в
различных странах мира доказано, что различные цвета и их сочетания могут
вызывать у человека определенные эмоции [1,2]. Один цвет угнетает, раз�
дражает, вызывает депрессию, другой – оказывает успокаивающее действие,
третий – придает энергию и радость жизни, четвертый – смирение и отказ от
земных радостей. Определение характера воздействия различных цветов и их
сочетаний на психологическое состояние человека является важным направ�
ление  научной психологии. Особая роль отводится исследованию воздействия
цвета на физиологию и психологию студентов художественных специальнос�
тей учебных заведений. Цвета картины, создаваемые художником, определя�
ются тем спектральным составом, той поляризацией световой волны, кото�
рые от нее отражаются, так как остальные цвета поглощаются. Освещая крас�
ную бумагу зеленым светом, мы увидим ее черной, так как в зеленом цвете
отсутствует красный цвет. Если объект не отражает свет и не является его
источником, то он не обладает и цветом.

Трехкомпонентная теория цветового зрения до настоящего времени явля�
ется основополагающей, т.к. позволяет определить любой цвет относитель�
ными количествами трех, заранее выбранных линейно независимых цветов.
Художники�живописцы используют при написании картины или три основ�
ных цвета – красный, синий, желтый или так называемый живописный ряд
– цвета радуги без голубого цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
синий и фиолетовый. Смешение соседних трех основных цветов дает оранже�
вый, зеленый и фиолетовый цвет, а смешение шести соседних цветов дает
красно�оранжевый, оранжево�желтый, желто�зеленый, сине�зеленый, сине�
фиолетовый и фиолетово�красный. С точки зрения цветоведения, процесс
восприятия и различения цвета основывается на физической теории цвета,
сведениях физиологии и психологии. Физиология восприятия цвета до насто�
ящего времени детально никем не доказана. Исследование физики и психоло�
гии цветового восприятия является актуальной задачей. Каждый цвет обла�
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ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ПРИНЦИП РАСПОЗНАВАНИЯ ЦВЕТА
УДК: 535.5+543.47

Корбан Ю.В.
У статті  показана  можливість  представлення  кольору на

сфері Пуанкаре. Надано визначення кольору з урахуванням поля)
ризаційного стану електромагнітної хвилі при її взаємодії з об)
’єктом. Перевагою поляризаційного методу представлення коль)
ору є обґрунтована фізична інтерпретація стану білого кольору,
як неполяризованої хвилі, в якій відсутня переважна орієнтація
електричного вектора і поява кольорів при певних видах поляри)
зації – від лінійної до еліптичної.

Ключові слова: колір, світлова хвиля, поляризація, сфера
Пуанкаре, колірні відчуття, спектральний склад, психологія ко)
льору.

В статье показана возможность представления цвета на сфе)
ре Пуанкаре. Дано определение цвета с учетом поляризационного
состояния электромагнитной волны при ее взаимодействии с
объектом. Преимуществом поляризационного метода представ)
ления цвета является обоснованная физическая интерпретация
состояния белого цвета, как неполяризованной волны, в которой
отсутствует преимущественная ориентация электрического век)
тора и появление цветов при определенных видах поляризации  )
от  линейной  до  эллиптической.

Ключевые слова: цвет, световая волна, поляризация, сфера
Пуанкаре, цветовые ощущения, спектральный состав, психоло)
гия цвета.

The article shows the possibility of color representation on the Poincare
sphere. The definition of the color with light polarization state of an
electromagnetic wave in its interaction with the object. The advantage of
the polarization method of color representation is to establish a physical
interpretation of the state is white, as unpolarized wave in which there is
no preferred orientation of the electric vector and the appearance of colors
in certain types of polarization ) from linear to elliptical.

Key words: the color, the light wave, the polarization, the scope of
Poincare, color sensations, spectral composition, color psychology.




