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PEDAGOGICAL SCIENCES
THE SOCIAL INTELLEGENCE AS THE IMPORTANT COMPONENT OF SOCIAL COMPETENCE
FOR THE STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Sharov S.
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Abstract
The article analyzes the features of social intelligence, which is an integral part of future teachers' social
competence. Social intelligence is embodied in the ability to understand oneself and others with appropriate respond to the received information. The development of social intelligence in the students of pedagogical universities will help in the professional activity to form a close connection between teacher and students, facilitate the
transfer of social experience, prepare young people for adulthood. The types of emotional intelligence, which is
an integral part of social intelligence, are analyzed.
Keywords: social competence, social intelligence, emotional intelligence, students of pedagogical university,
future teachers.
The formation of a harmonious personality with
quick adaptation and learning abilities throughout life
becomes relevant in the context of social, political and
economic changes. In these conditions, it’s very important to improve “soft skill”, in particular communicative and social competences. Future specialists with
their developed ability for communication and social
interaction can effectively carry out educational activities, constructively communicate with teachers, classmates and administration of the institution.
The development of social competence is an important factor in teachers’ professional development according to specific nature of teaching. Also, the teacher
should understand the students, take into account their
emotional state, and adequately respond to their behavior while communicating with students. Social intelligence, which is an integral part of social competence
and responsible for effective interaction with others
based on the analysis of their behavior.
The study of social and emotional intelligences is
devoted to a considerable number of foreign scientists’
works such as (P. Salovey, J. Mayer, S. Luthar,
E. Zigler, S. Mavroveli). P. Marquez, R. Martin, M.
Brackett researched students' emotional intelligence.
Among domestic scientists these issues were proposed
by O. Helever, S. Sytnik, L. Liakhovets (social intelligence of future psychologists), O. Kotykova (social intelligence of future lawyers), N. Alokhina (social intelligence of pharmacy specialists), S. Kozhushko (social
intelligence future specialists in commercial activity),
K. Lukianova (social intellect of the future social educator), etc. The study of emotional intelligence is carried out in the writings of E. Nosenko, T. Povovoi and
other scientists. At the same time, attention should be
paid to the features of social and emotional intelligence
as one of the most important components of future
teachers' social competence.
Nowadays there is a tendency to reform the content of education in accordance with current conditions.
They include the introduction of innovative educational
methods [6, p. 210], information and communication

technologies in the educational process, taking into account the experience of leading foreign paradigms of
education, the introduction of competent and personality-oriented approaches in the training of modern specialists. At the same time, the effectiveness of educational activities often depends on the quality of interaction of all participants in the educational process. It is
especially important for the interaction between the
teacher and the students, who, under the present conditions, must be partners within the educational process
[13, p. 262], to interact with each other to solve their
educational tasks.
Social competence is responsible for the constructive interaction of the individual, in particular students
of the pedagogical university, with other people, society and community. It can be seen as a complex ability
of a person who has an internal structure and effective
interaction with the environment. Socially developed
personality has academic success, personal success,
prosocial behavior [12, p. 353], and other positive qualities.
It should be noted that social competence is one of
the components in the professional training of a modern
specialist, where he or she interacts with other people
(teacher, psychologist, lawyer, journalist, etc.). In addition to advanced communication skills and qualified
professional training, representatives of such professions must understand, evaluate, and respond appropriately to their own behavior, as well as to take into account the behavior of others. This ability is responsible
for social intelligence, which is a structural unit of social competence.
Social intelligence can be seen as the ability to resolve conflicts, to anticipate possible barriers to communication, to adequately assess communication partners, to understand oneself, one's own behavior and
other people's behavior [10, p. 202]; adaptation to
changing social conditions; correct assessment of the
situation [3, p. 129]; crisis and stress management related to interpersonal interaction [5, p. 53].
It should be noted that there are various definitions
of social intelligence in modern literature, namely:
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 a complex dynamic personality structure that
determines the effectiveness of predicting the interpersonal relationships course, the ability to understand
other people and the relationship between them, understanding himself or herself [5, p. 56];
 integral intellectual ability to recognize social
reality [3, p. 130];
 multicomponent characterization of personality, which determines the effectiveness of social relations and social adaptation [1, p. 11].
The analysis of the above concepts allows us to
highlight common moments in definitions and form our
own interpretation of social intelligence. We usually
understand the system of intellectual abilities by social
intelligence, which allows the individual to understand
themselves and other people, to predict their behavior,
to form possible ways of adequate response according
to the situation.
The level of social intelligence development influences such qualities of personality as self-confidence,
ability to influence other people, self-esteem, creativity, moral attitudes, ability to self-regulation [8, p. 354].
People with high levels of social intelligence successfully predict people's behavior, interact with them, they
are friendly and have many friends [14]. At the same
time, the lowest level of social intelligence leads to the
emergence of such qualities as shyness, internal conflict, loneliness, isolation from other people, even aggression [8, p. 354]. A person with a low level of social
intelligence has difficulties in understanding and predicting people, it can be characterized by a low level of
social adaptation [14].
Consequently, social intelligence is a necessary
component of their vocational training for representatives including their communicative professions, which
are characterized by high intensity of professional interaction with different categories of people [3, p. 128].
In our opinion, the high level of future teachers’
social intelligence is a condition for successful implementation of social and pedagogical activities in the future work. Students of pedagogical university must be
able to adapt successfully and interact effectively with
each other. They must have high-level communication
competence to ensure quality communication [2, p. 72].
During training and production practices, they must
master the ability to empathize, to understand other
people, to take an individualized approach for solving
their tasks, to treat students as a full-fledged personality
that has its own characteristics.
Social competence and social intelligence are
closely related to the concept of emotional intelligence,
which implies the ability to understand one's own emotions and those of others.
Foreign scientists P. Salovey and J. Mayer define
emotional intelligence as the ability of the individual to
understand their own and others' feelings and emotions,
to analyze them, to be able to control their thoughts and
actions on the basis of the obtained information [11, p.
187]. In the research of domestic scientists, social intelligence is defined as the ability of the individual to
make differentiation between positive and negative
feelings, control their emotions, their manifestation in
accordance with the situation [1, p. 11]; recognizing
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and controlling one's own and others' emotions to
achieve vital purposes [9, p. 65].
According to E. Nosenko, a person with emotional
intelligence has the following abilities:
 awareness of one's own emotions is the main
ability that is the part of the structure of emotional intelligence. According to the author, it is better to cope
with the expressed and clear emotions;
 emotion regulation, which implies a transition
from a state of anxiety to a state of rest;
 adjusting one's own emotions for a certain activity, ability to self-control;
 understanding of other people's emotions, often realized in the form of empathy;
 friendly relations with others [7, p. 103].
Studies of P. Marquez and R. Martin R. show that
students with high levels of emotional intelligence have
high performance and prosocial behavior [4, p. 118].
On the other hand, emotional ignorance can lead to interpersonal conflicts, cases of depression and cruelty
[9, p. 65].
We believe that the development of emotional intelligence in the context of the students’ social competence development is necessary in pedagogical university. This can be done through appropriate training, educational work with students, integration into the
teaching of the humanities profile of technologies to assess their own emotions, feelings, as well as emotions
of other people. Such systematic work will allow students to develop emotional and value orientations towards themselves, their environment, and society as a
whole.
Therefore, modern specialists, in particular students of pedagogical universities, should carry out educational activities qualitatively and interact constructively with the environment. Social competence helps
effectively interact with others to solve socially important tasks. Social competence includes social intelligence, which provides the understanding of oneself
and others including the formation of adequate behavior on this basis. Emotional intelligence, which involves understanding one's own and other's emotions
and feelings, also plays an important role in constructive interaction.
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Аннотация
Цель исследования состоит в разработке целостной функционально полной системы методических
основ формировования и развития информационно – образовательной среды ВУЗа в условиях
использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Abstract
The aim of the study is to develop a complete functional system of methodological foundations for the
formation and development of information and educational environment of the University in terms of using
information and telecommunication technologies.
Ключевые слова: Исследования, управление, организация, технология, компьютер, устройства,
аудитория, вычесительная техника, разработка, учебный процесс.
Keyword: Research, management, organization, technology, computer, devices, audience, computing
technology, development, educational process.
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Учебный процесс в высшем учебном заведении (ВУЗ), научные исследования, проводимые в
нём, управление учебным процессом и управление
ВУЗом как организацией, а также множество других информационных процессов принято относить
к информационно – образовательной среде (ИОС)
ВУЗа.
В настоящее время происходит активное ведение информационных и телекоммуникационных
технологий (ИКТ) в сферу высшего образования.
Компьютер становится доступным и мобильным
устройством, обеспечивающим выполнение учебной работы и в аудиториях, и вне стен учебного заведения. Это приводит к глобальным изменениям
условий функционирования, ВУЗов, вызывающим
необходимость пересмотра многих традиционных
подходов к организации их работы и используемых
образовательных технологий. Основой этого процесса становится содержательное и технологического развития ИОС ВУЗа, предполагающее в условиях использования ИКТ: постоянную модернизацию программного и технического обеспечения
имеющийся вычислительной техники, регулярное
повышения квалификации преподавателей и специалистов ВУЗа, в области разработки и использования ИКТ в учебном процессе, совершенствования
управления учебным процессом и ВУЗом в целом.
В ВУЗе фомируется его электронная информационная образовательная среда (ЭИОС). Она представляет собой интегрированную среду информационно – образовательных ресурсов, программно технических и телекоммуникационных средств,
правил ее поддержки, администрирования и использования, обеспечивающих едиными технологическими средствами информационную поддержку, организацию и управление учебным процессом,
научными
исследованиями
и
профессинальное консультирование. Все это и совокупности способствует повышению качества
обучения и научных исследовании и их интенсификации [1].
В настоящее время в научной литература появляется большое количество публикаций, посвещённых проблемам создания, развития и функционирования информационно – образовательной среды в
высшем учебном заведении. Примечателен и тот
факт, что многие ВУЗы занимаются разработкой и
внедрением ЭИОС для собственных условий. Известны попытки реализации межвузовских проектов, имеющих региональное, республиканское и
даже международное значение. Все это свидетельствует о том, что в нашей стране постепенно складываются как отдельные аспекты теории, так и
практика разработки и эксплуатации ЭИОС для
высших учебных заведении.
Однако за пределами интереса исследователей
остается ряд фундаментальных методических проблем развития ИОС ВУЗа в условиях активного использования ИКТ. Важнейшими из них являются:
- выявление подходов к структуризации
ИОС ВУЗа как единой системы, определение
наиболее важных направлений её дальнейшего развития, исследование пренципов соответствыя ее
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структуры информационным потокам и дидактическим процессом в ВУЗе;
- изучения влияния ЭИОС на возможности
реализации методической системы обучения различеным предметам, изучаемым в ВУЗе, и отдельных
её компонентов в условиях активного использование ИКТ;
- изучение влияния специфики к профиля
ВУЗа на функционирование в нем ЭИОС;
- формирование критериев готовности ВУЗа
к созданию и использованию ЭИОС на практике.
Проблема исследования вытекает из анализа
современного состояния и тенденций развития
ИКТ в сфере образования, осознания все возрастающей роли и значимости разработки методических
основ создания и развития ИОС ВУЗа в условиях
активного использования ИКТ [3].
Таким образом, проблема исследования обусловлена противоречием между потребностью в
разработке общих концептуальных и методических
подходов к формированию ЭИОС ВУЗа, позволяющей гибко реагировать на новые возможности ИКТ,
учитывающей специфические особежности ВУЗа,
создающей условия для реализации методической
системы обучения различным предметам, изучаеным в данном ВУЗе, с одной стороны, и отсутствием целостной и полной системы методических
принципов и технологий формирования, использования и развития информационно – образовательной среды ВУЗа, с другой стороны.
В основе создания ЭИОС ВУЗа находятся следующие принципы реализации системы:
1) ЭИОС и ее компоненты соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов и общим психолого – педагогическим, методическим и технологическим критериям учебно –
методических и информационных ресурсов;
2) Формирование фонда информационных и
иных ресурсов информационно – образовательных
сред осуществляется как на принципах экономической заинтересованности в размещение своего ресурса в этой среде.
3) Создаваемая таким образом среда является
распреленной и имеет единые средства навигации,
обеспечивающие
пользователю
возможность
быстро и простыми средствами найти любой информационный ресурс, зарегистрированный в
среде, независимо от места его физического нахождения;
4) Используется или создаются типовые средства интерфейса и системы управления информационными ресурсами, обеспечивающими взаимодействие с региональной образовательной средой.
Исходя из указанных принципов сформирована глобальная цель ЭИОС, состоящая в повышении доступность качества и эффективности образования, продвижения на рынке информационно-консалтинговых услуг научного и профессионального
потенциала сотрудников ВУЗа.
Существенной особенностью сформулированной глобальной цели является то, что ЭИОС рассматривается то, что не только с точки зрения ее образовательного компонента, но и с точкой зрения

The scientific heritage No 42 (2019)
участия в трансфере знаний с другими. ВУЗами и
организациями. Именно эта особенность обеспечивает рентабельность ЭИОС, посокольку она становится статьей дохода ВУЗа [2].
Исходя из глобальной цели, сформулированы
основные задачи развития ЭИОС ВУЗа:
1) Использование в учебном процессе современных и телекоммуникационных технологий в соответствии с реальными требованиями к профессиональному образованию;
2) Исследование и реализация современных
технологических и методических подходов представления информации в сочетании с традиционными методами обучения;
3) Обеспечения доступности учебно - методических материалов;
4) Интенсификация учебного процесса и формирование знаний и умений обучаемых, что является основой повышения качества знаний;
5) Развитие дидактических возможностей
ЭИОС ВУЗа на основе использования ИКТ;
6) Использование современных инвормационных технологий в консалтинговых услугах и
обеспечении трудоустройства студентов.
Эти задачи определили и функции ЭИОС
ВУЗа. Подсистема дополнительного образования
содержит виртуальные представительства кафедр,
работающих в дополнительном образовании и консалтинговой сфере.
На практике одна и та же кафедра может вести
занятия и для дополнительного, и для классического образования. Таким образом, кафедрой реализуются различные методические системы, и она
получает в ЭИОС ВУЗа различные виртуальные
представительства [4].
Каждое представительства, независимо от
назначения, имеет задачу, состоящую в подготовке
определенной совокупности электронных документов. В частности, виртуальные предстваительства
кафедр занимаются разработкой учебно-методических комплексов (УМК), а научное представительства формирует научную информацию, отражающую результаты исследований, администрация разрабатывает комплекс пирказов, инструкций и
нормативных документов, реализующих работу
ВУЗа.
Одним из принципов построения электронной
информационно-образовательной среды является
принцип унификации.
В отличие от кафедр в работе научной часть
ВУЗа можно выделить основных обьекта деятельности:
1) Научные конференции, конгрессы, симпозиумы, семинары и т.п.;
2) Сборники научных трудов, вестники, журналы;
3) Научно-исследовательские работы, которые обычно продолжаются в течеине нескольких
лет.
Основные элементы, присутсвующие в виртуальном научным представительстве, аналогичны
элементам, используемым виртуальными представительствами кафедр:
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- материал-диссертации, авторефераты, статьи, тезисы, отчеты по НИР;
- автор;
- вопрос/ответ;
- чат.
Таким образом, структура виртуальных представительств в ЭИОС может быть посторена на основе одинаковых, унифицированных структурных
элементов. Этот вывод может быть применен в процессе формирования ЭИОС ВУЗа.
В качестве базового подхода к программной
организации структуры ЭИОС был выбран модульный принцип, позволяющий собирать среду из «кубиков» отдельных ресурсов, модулей, которые
легко интегрируется между собой.
В настояшее время комплекс програмных
средств, для организации и сопровождения процесса обучения состоит из следующих ресурсов.
Общесистемные ресурсы:
- административные ресурсы;
- общесистемные ресурсы;
- ресурсы поддержки учебного процесса;
- ресурсы профессионального общения;
- кафедральные ресурсы.
Модуль «Электронный магазин» предназначен
для распространения учебных материалов на различных носителях. Тем самым он позволяет обеспечить поддержку учебного процесса при дистанционном обучении. Всеми необходимыми дополнительными
материалами,
представляя
пользователям информацию о них с возможностью
организации процессов заказа [1].
Модуль «Виртуальная служба занятости»
предназначен для предложения определенного
набора услуг: база данных, информационные материалы по теме и конечно возможность размещения
резюме. Акцент делается прежде всего, на обьеме
вакансии: большой выбор всегда привлекают пользователей. Но здесь есть и другая сторона. Посетителям приходится «отфильтровывать» повторяющиеся или устаревшие сообщения.
Поэтому необходимо рассмотреть и второй вариант: количество вакансии сознательно ограничивается, нужно соответсвовать определенным требованиям. Можно вести раздел «Эксклюзивные вакансии» с его помощью находят работу люди с
редкими специальностями.
Консалтинговый центр предназначен для проведения платных консалтинговых услуг преподавателями и специальностями ВУЗа для предприятий
и организаций региона.
Виртуальный деканат обеспечивает административный контроль над процессом открытого дистанционного обучения по следующим направлениям:
- сбор информации, поступающий от лиц,
вовлеченных в процесс обучения;
- контроль успеваемости слушателей ОДО;
- контроль над работой преподавателей,
участвующих в процессе обучения;
- подготовка документации необходимой
для сопровождения учебного процесса.
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Модуль «Электронные расписание» является одним из наиболее интересных модулей. Информации о расписании необходима как студентам,
так и преподавателям, а также всем категориями
пользователей, связанных с учебным процессом.
Единица расписания представляет собой обьект, обьединяющий в себе следующую информацию:
- место проведения занятия;
- время проведения занятия;
- дисциплину;
- преподавателя, который проводит занятия.
Модуль «Электронная библиотека». В настоящее время определение «Электронная библиотека»
представляет собой набор положений по использованию новых технологий в области обработки, хранения и поиска документов. Это набор электронных материалов и каталогов. Современные технологии обработки и передачи информации
позволяют расширить определение элекутронной
библиотеки и представить ее как составную часть
единого информационного пространства ВУЗа.
Электронная библиотека, построенная по этому
принципу, представляет пользователю свободный
доступ к мировым информационным ресурсам и в
свою очередь, имеет возможность свободно распространять свои материалы. На практике это означает, что электронная библиотека определена лишь
как составная часть системы электронных библиотек, поддерживающих информационный обмен,
как между собой так и с внешним миром. Схема
хранения информации удовлетворяет следующим
требованиям:
- надежность - электронные документы
надежно защищены от несанкцанированного доступа, а также обеспечена их сохранность;
- быстрый доступ - пользователь имеет возможность провести поиск и оперативно получить
необходимую информацию;
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- возможность редактирования – ряд электронных документов могут требовать редактирования
или изменения, причем с большой вероятностью
такие изменения могут вноситься неквалифицированными пользователями;
- компактность - при наличии большого объема документов вопросы компактного хранения документов могут стать актуальными.
Модуль «Система тестирования» позволяет
проводить тестирование обучаемых и вести базу
данных. В системе тестирования использованы различные способы диагностики знаний. Любой тест
на оценку знаний может быть представлен как тестовое задание и эталонные ответы.
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Аннотация
В статье рассматриваются роль и место математики и математической подготовки в системе высшего,
в том числе военного образования в современное время.
Abstract
The article discusses the role and place of mathematics and mathematical training in the system of higher
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Современный этап развития общества характеризуется быстрыми изменениями во многих сферах
человеческой деятельности. Это касается геополитических вопросов, науки, технологий. В системе
образования происходят реформы, направленные
на воспитание и обучение человека, подготовку высококвалифицированного специалиста обладающего определенным объемом «знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта и компетенций» [1]. Под компетенцией понимается «динамическая комбинация знаний и умений, способность
их применения для успешной профессиональной
деятельности» [7].
Успешная профессиональная деятельность, в
том числе решение профессиональных задач не может рассматриваться вне самого умения «решать
задачи». В общем случае (см. рис. 1) множество

профессиональных задач можно свести к набору
характерных типовых задач, отличающимися друг
от друга незначительными особенностями, как результат их группировки по основным характеристикам. В образовательных учреждениях системы
образования, в том числе в системе военного образования, решение типовых задач при изучении различных учебных дисциплин сводится к решению
каких-либо учебных задач и позволяет на основе
полученных знаний выработать умения, в последствии – навыки, а в итоге сформировать компетенции. Как правило, эффективное решение учебных
задач любой учебной дисциплины невозможно без
твердых навыков решения соответствующих абстрактных задач.

10

The scientific heritage No 42 (2019)

Рис. 1. Математика в решении задач профессиональной и образовательной деятельности.
Переход от профессиональных задач к типовым, а затем к учебным и абстрактным требует на
каждом этапе определенного абстрагирования – отвлечения от несущественных сторон объекта, выделения главных свойств рассматриваемого объекта,
отличающих его от всех других видов объектов.
Наиболее развитой системой абстракций обладает
математика, как наука.
Решение абстрактных задач, методы, подходы,
алгоритмы, применяемые при этом используются
при решении задач менее абстрактных, лежат в основе их решений. Без умения решать задачи абстрактные, а затем учебные невозможно научиться
решать типовые и профессиональные задачи, выполнять профессиональные функции.
Высшее образование имеет целью обеспечение
подготовки высококвалифицированных кадров по
всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, углублении и расширении
образования, научно-педагогической квалификации [1].
Выпускник военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, осваивавший программу специалитета в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, например по специальности 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности» [2] должен обладать компетенциями, среди которых:
 способностью понимать и анализировать
мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;

 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
России, её место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития
патриотизма;
 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах;
 способностью к логическому мышлению,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии;
 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения;
 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации.
Интеллектуальное, культурное и нравственное
развитие предполагает гармоничное сочетание изучения естественных, гуманитарных и математических учебных дисциплин.
Естественные науки — разделы науки, отвечающие за изучение внешних по отношению к человеку природных (естественных — от «естество»,
природа) явлений. В них изучаются законы природы, вне законов, вводимых человеком, то есть,
исключая произвол человеческой воли. Естествознание – наука о природе, совокупность естественных наук [5, 6]. К естественнонаучным дисциплинам как правило относят физику, биологию, химию, географию, астрономию и другие.
Гуманитарные науки (от humanus— человеческий, homo— человек)— науки, специализирующиеся на человеке и его жизнедеятельности в обществе. Возникли они как логическое продолжение
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схоластики. Иногда вместе с гуманитарными рассматриваются общественные науки. Гуманитарные
и общественные науки: юриспруденция, экономика, филология, лингвистика, риторика, социология, история, политология, педагогика, культурология и другие.
Математика, наука о структурах, порядке и отношениях [5, 6], изучает воображаемые, идеальные
объекты и соотношения между ними, используя
формальный язык. В общем случае математические
понятия и теоремы не обязательно имеют соответствие чему-либо в физическом мире [5, 6]. Главная
задача прикладного раздела математики— создать
математическую модель, достаточно адекватную
исследуемому реальному объекту. Модель объекта
учитывает не все его черты, а только самые необходимые для целей изучения (идеализированные).
Обучение решению реальных профессиональных задач, задач реальной жизни, для офицера
войск национальной гвардии – как повседневных,
так и служебно-боевых в реальных обстановке и
условиях, таким образом сводиться последовательному выполнению следующих операций (см. рис.
1):
1. Создание учебной задачи - модели реальной задачи с определенными условиями и допусками.
2. Процесс решения учебной задачи и получение результата - решения учебной задачи.
3. Прогнозирование с учетом принятых условий и допусков решения учебной задачи на решение реальной задачи в профессиональной деятельности.
В процессе обучения математические учебные
дисциплины формируют и развивают способности
будущего офицера, как и многих других специалистов, строить модель профессиональной задачи,
применять математические методы в процессе решения учебной задачи и прогнозировать процесс
решения учебной задачи на решение задачи реальной. Важность математических учебных дисциплин при этом, заключается не столько в применении математических методов при решении учебной
задачи, сколько в умении смоделировать, построить эту задачу, и спрогнозировать процесс её решения на профессиональную задачу. Навык, приобретаемый при этом, лежит в основе навыка решения
реальных профессиональных задач, а в последующем необходим для решения задач более высокого
уровня, обеспечивая непрерывность образования.
Насколько будущий офицер войск национальной гвардии Российской Федерации усвоит необходимые знания и получит и закрепит навыки решения учебных задач, настолько грамотно он может
применять решение учебных задач к решению задач реальных, т.е. выполнять задачи профессиональной деятельности.
Вопросы математической подготовки, роль
математики, «математизации» военных институтов
в том числе войск национальной гвардии Российской Федерации рассматриваются многими авто-
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рами [3-4]. Анализируя эти и другие работы целесообразно, на наш взгляд, сделать несколько выводов:
1. Для подготовки высококвалифицированного специалиста (в том числе офицера войск национальной гвардии) необходимо гармоничное сочетание в образовательной деятельности учебных
дисциплин трех основных разделов науки: естественнонаучных, гуманитарных и математических.
2. Каждый из трех основных разделов науки
должен быть представлен определенным объемом
учебных дисциплин. Объем изучения учебных дисциплин каждого из разделов науки носит вариативный характер и должен меняться в зависимости от
конкретной специальности и направления подготовки.
3. Учебные дисциплины каждого из трех основных разделов науки должны изучаться на протяжении всего срока обучения. Организация образовательного процесса должна предусматривать не
только гармоничное для конкретной специальности
сочетание учебных дисциплин, но и комплексный и
интегративный характер.
4. При подготовке высококвалифицированного специалиста любой специальности математические учебные дисциплины должны включать изучение как теоретических разделов, например аксиоматических методов, так и более практических,
например элементы математической статистики,
теории вероятностей. Кроме этого, каждая специальность должна включать изучение тех или иных
разделов математики, непосредственно связанных
с профессиональной деятельностью.
Математическая подготовка позволяет вооружить курсанта военного института оружием учения, без которого мы получим неспособного решать задачи офицера, задачи не математические, а
реальные задачи его профессиональной деятельности.
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Аннотация
В связи с модернизацией образования в Российской Федерации, остро встают вопросы обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.
Одна из наиболее сложных категорий таких детей - дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В рамках статьи проводится анализ особенностей формирования компонента
жизненных компетенций у таких детей, обучающихся в условиях специальной школы и в условиях
инклюзивного образования.
Abstract
In connection with the modernization of education in the Russian Federation, the issues of education and
upbringing of children with disabilities in conditions of inclusive education are acute. One of the most difficult
categories of such children is children with mental retardation (intellectual disabilities). The article analyses
the peculiarities of the formation of a component of life competences in such children studying in special
school and inclusive education.
Ключевые слова: Интеллектуальные нарушения, дети младшего школьного возраста, жизненные
компетенции, социальные навыки.
Keywords: Intellectual impairment, children of primary school, life competences, social skills.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта «Исследование особенностей
социализации обучающихся с интеллектуальными нарушениями в условиях инклюзивного образования» (№ 18-013-00861)
Дети с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют обширную группу среди обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. Выявление особых образовательных потребностей этой группы школьников, создание особых условий образовательной
среды с целью удовлетворения этих потребностей
помогает смягчить негативное влияние особенностей их психического развития [2].
Центральная проблема детей с интеллектуальной недостаточностью сводится к утрате их связи с

соцумом, в ограниченной мобильности, недостаточности контактов со сверстниками и взрослыми,
в ограничении общения с природой. Алгоритм социализации школьников с умственной отсталостью
затруднен, поскольку у обучающихся снижена способность к обобщению и присвоению общественного опыта. Важным направлением работы с этими
детьми должна стать практическая подготовка детей к самостоятельной жизни. Поэтому содержание
воспитания строится с учетом следующих принципов: жизненная значимость; практическая необходимость [1].
Для повышения качества жизни ребенка с умственной отсталостью первостепенное значение
приобретают именно жизненные компетенции.
Жизненные компетенции – это те навыки, знания и
умения, а также способы их применения, которые
необходимы человеку для максимально возмож-
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ного независимого и самостоятельного функционирования. Для некоторых детей с тяжелым интеллектуальным недоразвитием такими навыками являются самостоятельное одевание или прием пищи.
Для других – умение пользоваться общественным
транспортом, самостоятельно переходить дорогу
или разрешать конфликтные ситуации.
В рамках разработки Концепции специального
образовательного стандарта для детей с ОВЗ Институтом коррекционной педагогики РАО были
определены необходимые направления коррекционной помощи в сфере жизненной компетенции,
общие для всех детей с нарушениями развития [4]:
• развитие у ребенка адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях;
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
• овладение навыками коммуникации;
• дифференциация и осмысление картины
мира и ее временно-пространственной организации;
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы
ценностей и социальных ролей.
Эти направления, по мнению разработчиков
Концепции, образуют структуру Программы коррекционной работы, дополняющей основную общеобразовательную программу, и реализуются
учителем и дополнительно привлекаемыми специалистами (педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, социальным педагогом). При том, что направления коррекционной помощи для всех категорий детей с ОВЗ едины,
содержание работы с каждой из них имеет ярко выраженную специфику [1].
В рамках проекта РФФИ (№18-013-00861)
нами было проведено исследование особенностей
социализации младших школьников с интеллектуальной недостаточностью, обучающихся в различных образовательных учреждениях [2]. Среди учреждений мы отобрали следующие: специальные
школы для воспитанников с умственной отсталостью, специальные классы в общеобразовательной
школе, отдельные обучающиеся в инклюзивной системе обучения.
Для оценки уровня сформированности жизненных компетенций у обучающегося с умственной отсталостью в своем исследовании мы использовали «Лист оценки жизненных компетенций» [5],
включающий в себя следующие блоки: самообслуживание; навыки личной безопасности и принятия
решений, бытовые навыки, социальные навыки,
навыки организации домашнего досуга и др.
Навыки самообслуживания оказались достаточно сформированными практически у всех детей,
участвовавших в исследовании. Как и предполагалось, легкая умственная отсталость, не является существенным препятствием в формировании представленных навыков, но более высокие результаты
показали дети, обучающиеся в условиях специальных школ, поскольку воспитатели, работающие с
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детьми в таких школах, по-видимому, уделяют достаточное внимание формированию данных навыков у своих воспитанников.
В плане сформированности навыков заботы о
собственном здоровье, представленных в группе
навыков самообслуживания, в приоритете оказываются дети инклюзивного образования, 60% таких
испытуемых показали адекватное отношение к медицинским процедурам, среди детей, обучающихся
в специальной школе таковых не оказалось. 70%
детей специальных школ, участвующих в нашем
исследовании, не могут пожаловаться на состояние
своего здоровья взрослым, таких детей среди обучающихся в условиях инклюзивной формы обучения много меньше, а именно - 5%. Возможно, дети
специальных школ, среди таковых значительное
число представлено школами интернатного типа,
медицинский персонал следит за состоянием здоровья детей, и внешние признаки нездоровья выявляются не ребенком, а специалистами.
При оценке блока навыков личной безопасности и принятия решений значимые различия обнаружены при анализе данных, свидетельствующих о
том, насколько ребенок может определить и/ или
использовать источник помощи. У 30% испытуемых, обучающихся в условиях инклюзии навык
сформирован полностью, среди обучающихся в
условиях специального образования таких детей
20,4 %. У 78,9% этих детей навык сформирован частично. В специальном образовании не обнаружено
детей с отсутствующим данным навыком. Среди
детей инклюзивной группы таковых 15%.
Около половины (55%) детей массовой школы
могут определить альтернативы при принятии решений, в специальном образовании таких детей
20,4%. Это демонстрирует доступность более сложных форм поведения детей массовой школы в сложной ситуации принятия решений в различных бытовых ситуациях.
Особый интерес в рамках тематики нашего исследования представляет блок изучения социальных навыков. Блок раскрывается большой группой
показателей. Так, умения имитировать выражение
лица и действия другого человека в большей степени сформированы у обучающихся, находящихся
в условиях инклюзивного образования. Имеется
значительная часть детей с хорошо выраженными
показателями этих действий (20%), в специальной
школе число таких детей невелико (3,7%). В обеих
формах обучения около половины детей владеют
такими действиями с использованием помощи
взрослого (45и 50%). Процент детей, не владеющих
такими умениями значителен (35 и 45%). Социальные навыки, используемые в игровой деятельности
приблизительно в равных пропорциях представлены группами детей, достаточно уверенно владеющих навыками, испытывающим трудности без
помощи взрослых и практически не владеющих
этими социальными действиями в обеих формах
обучения.
Использование копинг-стратегий поведения
сформировано у 55% детей массовой школы, в специальной школе таковых наблюдается лишь 15,1%.
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Но значительная часть воспитанников специальной
школы (79,2%) пытается использовать копинг-стратегии с помощью взрослого. приблизительно равное число (5,7 и 5%) детей не умеют обращаться в
сложных жизненных ситуациях к использованию
копинг-стратегий. У 35% детей инклюзивной
формы обучения уверенно сформирован навык выражать отказ в приемлемой форме, у большинства
(94,3%) воспитанников специальной школы этот
навык находится в стадии формирования. Схожая
картина наблюдается и в анализе умения выходить
из конфликтных ситуаций социально приемлемым
образом. Показатели детей, воспитанников массовой школы, почти равномерно распределяются по
всем трем группам показателей (достаточный, формируемый и отсутствующий уровни), в то время
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как данные учащихся специальной формы обучения, находятся в первой и второй группе (9,4;
88,7%).
Значительная часть детей массовой школы
(60%) не научились приемлемо вести себя в общественных местах, обучающиеся специальной
школы представлены в этой группе меньшим количеством (35,8%). Подобное соотношение наблюдается в подгруппе детей с частично сформированным навыком поведения в общественно значимых
местах: 30% детей массовой школы и 62,3% детей
специальной школы. Но среди детей инклюзивной
формы образования 10% детей показали практически сформированный навык такого поведения. Детей другой формы обучения в этой подгруппе
много меньше (1,9%). Результаты представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Средние значения диагностируемых показателей в группах обучающихся в условиях инклюзивного и
специального образования (в таблице приведены только значимые различия)
группа 1 (ингруппа 2
Показатели социальные навыки
клюзивное
(специальное
р
образование) образование)
Помогает другим
1,4
1,59
0,05
Играет вместе с другими детьми
1,25
1,4
0,015
Разрешает конфликтные ситуации приемлемым способом
0,7
0,9
0,0002
Адекватно реагирует на чувства и действия других
0,95
0,92
0,007
Соблюдает правила безопасности во время совместных игр
0,95
1,1
0,009
Действует совместно с другими детьми
1,3
1,1
0,005
Приемлемым образом выражает и негативные, и позитив1
0,9
0,00015
ные чувства
Использует копинг-стратегии, если испытывает тревогу,
расстроен, сердится, слишком взволнован или не может
0,5
0,9
0,002
себя контролировать (например, рассказывает другу или
близкому взрослому о том, что сильно расстроен)
Умеет приемлемым образом выражать отказ от участия в
опасных для здоровья видах деятельности (например, демонстрирует твердый отказ и сообщает близкому взрос0,8
0,98
0,00005
лому о ситуациях, когда кто-то настойчиво предлагает играть со спичками)

Таким образом, по результатам проведенного
исследования особенностей формирования жизненных компетенций у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью, можно констатировать следующее:
1. Количество методических разработок, рассматривающих программы формирования, активизации жизненных компетенций ребенка с умственной отсталостью, крайне ограниченно, представленные
в
современном
информационном
пространстве, не позволяют четко представить технологию их развития.
2. Наблюдаются значимые различия показателей процесса формирования жизненных компетенций у детей с интеллектуальной недостаточностью, обучающихся в разных условиях обучения
(инклюзивное образование, специальное образование.
3. Навыки самообслуживания, другие бытовые навыки у детей с легкой умственной отсталостью оказываются достаточно сформированными.

4. В подгруппе жизненных компетенций,
обозначаемых в нашем исследовании как «социальные навыки», значимые различия между воспитанниками разных форм обучения проявляются, как
правило, в том, что у значительного числа воспитанников специальной школы навыки находятся в
процессе формирования, не достигают на данном
этапе характеристик самостоятельного использования. Показатели детей инклюзивной формы образования широко варьируются, но характерно наличие
части детей с практически сформированными
навыками, но и меньшее в сравнении со специальной школой число воспитанников, у которых обозначенные навыки находятся в процессе активного
формирования. Возможно предположить, что такие
различия зависят от особенностей обучения воспитанников общеобразовательной школы (надомное
обучение части детей с низкими показателями).
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Анотація
У статті проаналізовано методичні особливості формування риторичної компетентності майбутніх
психологів у закладах вищої освіти. Зазначено, що методика риторичної підготовки базується на застосуванні сучасних інтерактивних методів навчання. Обґрунтовано доцільність поєднання різних видів навчання, зокрема елементів колективного, кооперативного, тренінгового та професійно-ситуативного навчання, що сприятиме ефективному формуванню риторичної компетентності студентів-психологів відповідно до особливостей професійного спрямування.
Abstract
The article describes the methodological of future psychologists’ rhetorical competence formation at higher
schools. It is stated that methodology of rhetorical training is based on the use of modern interactive teaching
methods. It is stated that in the methodology of rhetorical training at higher schools it is advisable to combine
various types of education, namely: collective, cooperative, training and professionally situational ones. The use
of these types of education in rhetoric classes ensures the effective formation of rhetorical competence according
to professional orientation.
Ключові слова: риторична компетентність, риторична підготовка, колективне навчання, кооперативне навчання, тренінгове навчання, професійно ситуативне навчання.
Keywords: rhetorical competence, rhetorical classes, collective, cooperative, training, professional situational education.
Вагомим аспектом професійного становлення
нині є розвиток міжособистісної комунікації, тому
в системі сучасної освіти постає питання забезпечення ефективної риторичної підготовки майбутніх
фахівців у закладі вищої освіти (ЗВО). Одним з аспектів риторичної підготовки у ЗВО є розроблення
та впровадження ефективної методики формування
риторичної компетентності із застосуванням сучасних методів і технологій навчання.
Питання методики формування риторичної
компетентності розглядали й досліджували низка

науковців, зокрема Н. Голуб, О. Залюбівська,
В. Нищета, А. Первушина, Є. Тягнирядно та ін. Незважаючи на численні напрацювання, вважаємо, що
є потреба виявити та проаналізувати методичні особливості риторичної підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти з урахуванням особливостей їхньої подальшої професійної діяльності.
Мета статті – виявити та проаналізувати методичні особливості формування риторичної компетентності майбутніх психологів у закладах вищої
освіти.
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Методику в науково-педагогічних дослідженнях розглядають як систему, що охоплює суб’єкти
й об’єкти освітнього процесу та містить відповідні
комплекси: сукупність елементів, зміст, сукупність
взаємопов’язаних методів, цілей та зв’язків
[7, с. 154]. Зазначають, що цілісність методики забезпечується узгодженням її складників, а завданням є досягнення оптимального поєднання теоретичної та практичної підготовки, послідовність цього
процесу відповідно до певного професійного спрямування [11, с. 192].
Ґрунтуючись на розглянутих положеннях, методику формування та розвитку риторичної компетентності майбутніх психологів у ЗВО ми розробляли відповідно до запропонованої нами моделі [8].
На наш погляд, структурними компонентами риторичної компетентності психологів є: мотиваційноціннісний, інформаційно-когнітивний, функціонально-діяльнісний, професійно-адаптивний. Тобто
методика ґрунтується на авторській моделі, обґрунтованих умовах і спрямована на розвиток риторичної компетентності з урахуванням професійного
спрямування. Вважаємо, що ефективне формування риторичної компетентності майбутніх психологів вимагає впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій і відповідних сучасних методів розвитку риторичних знань, умінь і
навичок у процесі риторичної підготовки у ЗВО
відповідно до професійного спрямування.
Потреба забезпечити цілісне, неперервне й
ефективне формування риторичної компетентності
зумовлює необхідність розроблення поетапної системи її вивчення [11, 217]. Тобто, на наш погляд,
процес формування риторичної компетентності
майбутніх психологів у ЗВО доцільно розглядати
відповідно до визначених у ході дослідження етапів
риторичної підготовки: усвідомлення, розвитку, актуалізації та реалізації. Етапи виокремлюємо відповідно до структурних компонентів риторичної
компетентності, з урахуванням завдань професійної діяльності майбутніх психологів, а також необхідних і достатніх педагогічних умов [8].
Зазначимо, що методика спрямована на цілісне
формування та розвиток риторичної особистості
майбутнього фахівця, а її поетапність дасть змогу
забезпечити взаємозалежність і взаємозумовленість структурних компонентів риторичної компетентності, динаміку їх становлення і внутрішні взаємозв’язки, а також відобразити багатогранність
риторичної підготовленості як особистісного утворення [11, с. 217].
Відповідно до визначених етапів, вважаємо,
що в методиці риторичної підготовки у ЗВО доцільно поєднувати різні види навчання. Отже, пропонуємо використовувати і поєднувати на заняттях
риторики елементи колективного, кооперативного,
тренінгового та професійно ситуативного навчання відповідно до теми і мети заняття. Вважаємо,
що саме ці види навчання сприяють формуванню
риторичної компетентності студентів-психологів
відповідно до мети підготовки психолога (практичного психолога).
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Вся сукупність видів та відповідних їм методів, засобів і прийомів навчання риторики визначалася також з урахуванням інтерактивності, зорієнтованої на розвиток риторичних знань, умінь і навичок, а також професійної спрямованості
майбутніх психологів. Інтерактивні методи відповідних видів навчання ми добирали з урахуванням
специфіки риторики як навчальної дисципліни, власної практики викладання дисципліни й особливостей навчання студентів-психологів у закладах вищої освіти відповідно до їхнього професійного
спрямування.
Розглянемо особливості кожного із зазначених
видів навчання, їхню специфіку та важливість у риторичній підготовці, основні їх елементи і відповідні їм методи риторичної підготовки. Передусім,
охарактеризуємо новітні методи розвитку риторичних знань, вмінь і навичок на заняттях риторики під
час професійної підготовки майбутніх психологів у
ЗВО, які, на нашу думку, найбільш результативні та
відповідають викликам суспільства, враховують зацікавлення студентства та потреби майбутньої професійної діяльності, професійної реалізації та становленню висококваліфікованого фахівця в галузі
практичної психології. Запропоновані методи кожного виду навчання також зазнають трансформації
відповідно до конкретних цілей риторичної підготовки і риторичної ситуації в освітньому процесі.
Колективне навчання. На нашу думку, риторична підготовка передусім має ґрунтуватися на усвідомленні важливості та потреби риторичної підготовки для особистого розвитку та майбутньої професійної діяльності студентів-психологів. На
основі розробленої структури та запропонованих
етапів формування мотиваційно-ціннісного компоненту риторичної компетентності доцільно здійснювати шляхом застосування колективного навчання та відповідних йому методів.
Осмисливши результати досліджень і практичний досвід, вчені характеризують методику колективного навчання як важливий компонент, який
допомагає реалізувати можливості студентів шляхом суб’єкт-суб’єктної взаємодії [5, с. 125]. Вважаємо, що в контексті формування риторичної компетентності колективне навчання є одним зі способів
реалізації інтерактивної взаємодії в освітньому процесі. Для риторичної підготовки важливо, що колективне навчання залучає до діяльності кожного
учасника студентського колективу, орієнтуючись
на спільну мету студентів та викладачів, а складовими є діяльність і творчість [2, c. 513-514].
У контексті риторичної підготовки колективне
навчання визначаємо як організацію освітнього
процесу шляхом застосування комплексу методів,
засобів, прийомів, які спрямовані на розвиток самостійного, творчого та креативного мислення, мисленнєво-мовленнєвої активності шляхом взаємонавчання та розвиток міжособистісної комунікативної взаємодії.
Зазначимо, що важливим аспектом у риторичній підготовці є переосмислення ролі викладача від
носія інформації до активного учасника комуніка-
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ції, коли педагог використовує для розвитку риторичних навичок різноманітні форми діалогу, тобто
проведення бесід, дискусій, диспутів, консультацій,
обговорень. Саме діалогічні форми викладання забезпечать якісне спілкування та зворотній зв’язок із
різноманітною аудиторією. Погоджуємося з думкою, що необхідно віддавати перевагу викладенню
навчального матеріалу в таких формах: заняття-діалог, заняття за участю студентів, заняття з постановкою проблеми, заняття з елементами дискусії,
заняття-конференція, заняття-консультація, заняття-візуалізація тощо. Ці форми роботи дають
змогу викладачеві активізувати роботу студентів,
використовувати закони риторики щодо проведення ефективного публічного виступу, зокрема:
пригадування основних положень і доповнення змісту попередньої теми, активізація уваги студентів
до змісту, створення проблемних ситуацій, вирішення проблемних питань за допомогою запитань і
відповідей на них, моделювання теми і структури
заняття, формулювання блоку запитань з теми, уточнення певних фактів, явищ, обмін думками тощо
[4, с. 32].
Інтерактивними методами формування риторичної компетентності у ЗВО в контексті колективного навчання вважаємо відомі методи формування
навичок спілкування, зокрема: «відкритий мікрофон», «мозковий штурм», «незакінчені речення»,
«навчаючи-вчуся», «дерево рішень» тощо. Важливим елементом колективного навчання у риторичній підготовці є також є навчальна дискусія (групова, проблемно-орієнтовна, панельна, дискусія
«apгумeнт – кoнтpapгумeнт» тощо), виступи-імпровізації, публічні виступи та їх колективне обговорення тощо.
Педагогічний досвід риторики свідчить, що колективне навчання в риторичній підготовці сприяє
розвитку та формуванню таких важливих аспектів:
– розвивається самостійне, творче, критичне
мислення;
– відбувається безпосередня взаємодія студентів один з одним і з викладачем;
– формується повага до поглядів інших;
– розвивається вміння спільного навчання,
вміння не критикувати, а допомагати у навчанні;
– набувається вміння висловлювати свої думки, відстоювати погляди, доносити їх до колективу;
– виникає рефлексивний аспект спілкування.
Кооперативне навчання. З огляду на те, що
другий етап передбачає розвиток риторичних
знань, умінь і навичок, спрямований на розвиток інтелектуальної риторичної особистості, якій властиво діяти креативно, самостійно, відкрито, а інформаційно-когнітивний компонент формування
риторичної компетентності передбачає гнучкість,
критичність і самокритичність мислення, розвиток
уяви й асоціативного мислення, вважаємо, що актуально використовувати у риторичній підготовці
елементи кооперативного навчання.
Кооперативне навчання передбачає співпрацю
в малих групах і застосування новітніх методів. Ко-
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оперативне навчання розуміють як спеціально організовану навчально-пізнавальну діяльність, що
має виражену комунікативну й соціальну спрямованість, певний порядок комунікативної взаємодії
між суб’єктом/суб’єктами освітнього процесу. Ефективна робота кооперативної групи залежить від
вміння взаємодіяти, співпрацювати, тому у кооперативній групі передбачено певний розподіл
обов’язків і ролей: спікер, аналітик, презентатор,
тайм-менеджер, секретар, координатор [12].
В контексті формування риторичної компетентності впровадження та використання кооперативного навчання на заняттях риторики сприяє розвиткові навичок спілкування в команді, вмінню комунікувати протягом тривалого часу, вмінню
досягати порозуміння у кооперативній групі завдяки міжособистісному спілкуванню, тобто формуванню риторичної особистості, яка володітиме
навичками якісної міжособистісної взаємодії в колективі шляхом ефективної вербальної та розуміння невербальної комунікації.
Відомими інтерактивними методами кооперативного навчання є «коло ідей», пошуково-дослідницькі проекти, метод проектування тощо.
Кооперативне навчання в контексті риторичної підготовки дає змогу:
 залучати до спілкування всіх студентів в
межах кооперативної групи;
 навчитися доносити свої думки швидко,
доступно, зрозуміло;
 аргументувати свої ідеї, доводити і переконувати у їхній значимості;
 вміти слухати і поважати думки учасників
групи тощо;
 створює атмосферу творчого, креативного
спілкування у кооперативній групі.
Тренінгове навчання. Третій етап методики формування риторичної компетентності відповідно до
функціонально-діяльнісного компоненту риторичної компетентності, передбачає актуалізацію набутих знань на практиці. Одним із основних видів навчання, яке сприяє ефективному розвиткові практичних риторичних навичок є, безперечно,
тренінгове. Тренінгове навчання в середовищі неформальної освіти переважно застосовується для
навчання ораторської майстерності з метою особистісного розвитку фахівців і їхньої професійної реалізації. Воно активно впроваджується у професійну підготовку фахівців різних спеціальностей у
ЗВО, проте для майбутніх психологів цей вид навчання є особливо важливим як у процесі риторичної підготовки, так і професійної.
Вважають, що тренінг розвитку риторичної
компетентності є одним із різновидів психологічного тренінгу, який спрямований на допомогу людині в усвідомленні власних недоліків у розвитку
риторичних умінь, виявленні й оцінюванні потенційних можливостей, реалізації отриманих знань на
практиці [3, с. 104]. Тренінг також дає змогу зруйнувати стереотипні способи поведінки і мислення,
вирішувати особистісні проблеми учасників і тому
наголошується на необхідності проведення тренінгів під час професійної підготовки у ЗВО, оскільки
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окремі професійно важливі вміння можна сформувати і «відшліфувати» лише за їх допомогою, а
упровадження у практику навчання риторики
сприяє більш активному здобуттю знань, ефективному розвитку риторичних умінь і навичок і набуттю професійних якостей тощо [4, с. 34].
Тренінг розвитку риторичної компетентності
розглядаємо найефективнішим інтерактивним методом практичного навчання риторики у ЗВО, що
сприяє напрацюванню риторичних умінь і навичок
шляхом практичного розвитку міжособистісної комунікації як вербальної, так і невербальної. Використання елементів тренінгового навчання забезпечує ефективне формування риторичної компетентності відповідно до професійного спрямування у
вищій школі, а для студентів-психологів ще й має
значний професійний контекст.
Відповідно до законів і завдань риторики виділяють такі групи тренінгів: розвиток правильної вимови, культури мовлення, розвитку голосу, інтонації, дикції, техніки дихання, удосконалення невербальної комунікації (міміка та жести), набуття
мистецтва публічного виступу, декламування, імпровізації, самопрезентації та ділових переговорів,
різних видів суперечки (дебати диспути) тощо.
Вважаємо, що в межах освітнього діяльності у
процесі риторичної підготовки доцільно використовувати елементи тренінгового навчання на кожному практичному занятті як обов’язкові та регулярні. Тренінги розвитку риторичних умінь вимагають поєднання різних способів педагогічної
взаємодії, проте тренінгове заняття має бути націлене на актуалізацію набутих знань на практиці,
формування професійно спрямованих риторичних
навичок. Отже, під час їх проведення доцільно подавати мінімум теорії, а більше уваги приділяти
саме практичним аспектам, що застосовуватимуться в подальшій професійній діяльності.
Науковці подають специфічні ознаки й особливості, які відрізняють тренінгове навчання від інших видів професійної підготовки. В контексті формування риторичної компетентності найважливіші, на нашу думку, такі:
 особлива мета (орієнтоване на запитання та
пошук відповіді, набуття досвіду, допомогу учасникам в саморозвитку тощо),
 поєднання різних засобів і прийомів навчання (подання інформації відповідно до індивідуальних особливостей сприймання учасників),
 колективна та групова організація навчання (додержання принципів групової роботи, надання можливості кожному учаснику ідентифікувати себе з іншими та набути нового досвіду),
 активність усіх учасників (вільне висловлювання своїх думок, взаємодія між викладачем і
групою, а також між учасниками),
 принцип роботи «тут і тепер» (акцент на відносинах між учасниками групи, які розвиваються
та аналізуються під час вирішення проблемних реальних ситуацій),
 неформальна співпраця (визначена просторова орієнтація, атмосфера відвертості та свободи
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спілкування між учасниками, психологічної безпеки, що сприяє комунікативному, емоційному та
інтелектуальному зворотному зв’язкові, рефлексії)
[3, с. 104; 6, с. 137-138].
Професійно-ситуативне навчання. Перед сучасною наукою й освітою постають нові виклики
щодо організації процесу навчання відповідно до
потреб формування професійно орієнтованої риторичної компетентності. Відповідно до складових
професійно-адаптивного компоненту структури
формування риторичної компетентності та етапу
реалізації набутих знань, умінь і навичок, важливим аспектом є інтегрування риторичної й професійної компетентностей, що можливе шляхом розроблення та застосування елементів професійноситуативного навчання.
У педагогічній науці активно впроваджується
проблемно-ситуативне навчання, яке передбачає
занурення студентів у певну ситуацію, де вони можуть знаходити практичне застосування своїх
знань [10]. Нині система вищої освіти має забезпечувати високий професіоналізм випускників усіх
спеціальностей, тому дисципліни всіх блоків навчального плану мають бути професійно спрямованими. Ми акцентуємо увагу на формуванні риторичної компетентності відповідно до професійного
спрямування, тобто розроблені методики професійно-ситуативного навчання.
Професійно-ситуативне навчання в риторичній підготовці розуміємо як навчання, що занурює
студентів у проблемну ситуацію професійного
спрямування, де вони застосовують свої набуті
знання у практиці й одночасно розвивають свої
професійно-риторичні навички.
Для формування професійної риторичної компетентності варто моделювати ситуації відповідно
до майбутньої діяльності психолога, розподіляти
ролі та відтворювати певну проблемну ситуацію на
занятті: елементи (ситуації) психологічного консультування, роботи із дітьми, проблемними сім’ями,
роботи в надзвичайних ситуаціях тощо. Входити в
роль психолога під час моделювання професійних
ситуацій допоможе зрозуміти всю важливість розвитку професійного спілкування та його особливості, як потрібно діяти у різноманітних проблемних
ситуаціях. Використання ігрових методів навчання,
моделювання на заняттях професійних проблемних
ситуацій сприятиме не лише вдосконаленню риторичної компетентності, а й забезпечить професійний розвиток.
Професійно-ситуативне навчання в контексті
риторично підготовки майбутніх психологів передбачає застосування таких методів навчання як ділова гра, професійна гра, розв’язування ситуативних професійних завдань, кейс-метод, метод інциденту тощо. Важливим завданням є також
проведення студентами-психологами елементів
психологічних тренінгів, публічних виступів з висвітленням різноманітних тем з психології. Це можуть бути короткі повідомлення, доповіді, а також
захист індивідуальної роботи на обрану самостійно
чи запропоновану викладачем тему професійного
спрямування.
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Обов’язковим елементом професійно ситуативного навчання вважаємо обговорення змодельованої ситуації, адже рефлексія допомагає зрозуміти
змодельовану ситуацію, визначити й обговорити
складні моменти у спілкуванні й зрозуміти, які навички необхідно відпрацьовувати надалі. Усне обговорення можна проводити за такими запитаннями: З якою метою ми робили цю вправу? Які думки вона у Вас викликала? Які почуття? Чого Ви
особисто навчились? Чого ще хотіли б навчитись,
що вдосконалити надалі?
Таким чином, у контексті риторичної підготовки психологи розширюють й удосконалюють риторичні навички та адаптують їх до майбутньої
професійної діяльності. Адже практичний психолог
має володіти різноманітними алгоритмами (методами, прийомами) і вміти поєднувати ці алгоритми
в найрізноманітніших варіантах залежно від професійних ситуацій в його діяльності. Проте психолог
повинен бути готовим і до іншого розвитку подій,
змінити певний алгоритм і вміти імпровізувати [1].
На наш погляд, професійно-ситуативне навчання риторики сприятиме:
– підвищенню зацікавленості та мотивації
студентів до розвитку риторичної компетентності
щодо формування професійної компетентності;
– розвитку уяви, критичного мислення, імпровізації мовлення та здатності приймати рішення;
– вдосконаленню навичок риторичної професійної діяльності;
– інтегрованому розвиткові риторичних
умінь і навичок;
– можливості зануритись у мовне середовище та виробити риторичну модель поведінки у
певній професійній ситуації;
– подоланню невпевненості та психологічного бар’єру професійного спілкування;
– покращенню міжособистісних стосунків у
групі [9, с. 56].
Отже, результати формування риторичної компетентності у ЗВО залежить від обґрунтованого добору змісту навчання, застосування ефективної методики риторичної підготовки, оптимального вибору сучасних методів навчання, реалізація яких
забезпечує розвиток актуальних риторичних знань,
умінь і навичок. Вважаємо, що поєднання різних
видів навчання в практиці риторичної підготовки у
ЗВО, зокрема елементів колективного, кооперативного, тренінгового та професійно ситуативного
навчання сприятиме формуванню належної риторичної та професійної компетентності студентів-психологів відповідно до особливостей подальшої професійної діяльності, міжнародних стандартів і вимог
суспільства
до
висококваліфікованих
психологів.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены теоретические аспекты проблемы индивидуализации обучения в условиях общеобразовательной школы, раскрыта сущность понятия «индивидуализация обучения», выявлены
педагогические условия индивидуализации обучения.
Abstract
This article discusses the theoretical aspects of the problem of individualization of education in a comprehensive school, the essence of the concept of «individualization of education» is revealed, the pedagogical conditions
of individualization of education are revealed.
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Проблема индивидуализации школьного обучения всегда была одной из актуальных в педагогике. В настоящее время, когда учащиеся рассматриваются как субъекты педагогического процесса
ясно, что для успешного выполнения образовательных задач необходим качественно иной подход к
взаимодействию учеников и педагогов. Теоретическая разработка и внедрение эффективных путей и
методов индивидуализации обучения - один из возможных путей повышения результативности образовательного процесса в современной школе.
Анализ психолого-педагогической литературы
по интересующей нас проблеме показывает, что с
начала 1960-х годов индивидуализацию стали исследовать в контексте разработки проблем самостоятельной работы учащихся.
В исследовании Е.С. Рабунского [6] рассматривалась индивидуализация домашних заданий. Задания давались учащимся, исходя из успеваемости,
познавательной самостоятельности и интереса к
учению. Однако в этой работе при обосновании
необходимости индивидуального подхода к учащимся недостаточно привлекались данные об индивидуально-психологических особенностях детей.
А.А. Бударный [2] главное внимание уделял
ликвидации неуспеваемости учащихся на основе
учета их индивидуальных особенностей.
Важность и необходимость индивидуализации
обучения неоднократно доказывалось работами нескольких поколений психологов, педагогов, методистов и учителей-практиков, среди которых следует назвать Е.А. Аршанского, Е.В. Батаеву, В.П.
Беспалько, Н.Н. Буринскую, А.А. Грабецкого, И.Л.
Дрижуна, А.П. Ершова, Д.П. Ерыгина, А.А. Жу-

рина, В.В. Загорского, Л.С. Зазнобину, Р.Г. Иванову, В.А. Извозчикова, М.В. Кларина, Н.Е.Кузнецову, Е.Е. Минченкова, В.М. Монахова, П.А. Оржековского, В.С. Полосина, Н.Н. Суртаеву, Н.Ф. Талызину, Г.Н. Фадеева, Г.М. Чернобельскую, М.А.
Чошанова, Т.И. Шамову, М.А. Шаталова, С.Г. Шаповаленко, Г.И. Шелинского, И.Э.Унта.
Г.А. Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. Климов,
B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева, И.С. Якиманская и др.
наряду с понятием «индивидуальный образовательный маршрут» рассматривают понятие «индивидуальная образовательная траектория». В их трактовке понятие «индивидуальная образовательная
траектория» имеет более широкое значение, чем
«индивидуальный образовательный маршрут» и
предполагает несколько направлений реализации:
содержательный (вариативные учебные планы и
образовательные программы, определяющие индивидуальный образовательный маршрут); деятельностный (специальные педагогические технологии); процессуальный (организационный аспект).
Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации (технологии организации
образовательного процесса).
Однако, несмотря на очевидную важность и
необходимость смены ориентиров образования, вопросам разработки индивидуальной образовательной траектории, определению индивидуального образовательного маршрута в практике функционирования
педагогического
процесса
общеобразовательной школы не уделяется должного внимания.
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То есть, становится возможным выделить объективно существующее противоречие:
-между потребностью учащихся основной
школы в удовлетворении индивидуальных образовательных интересов и потребностей и не возможностью это осуществить при массовом характере
организации педагогического процесса;
-между потребностью в практической реализации индивидуализации обучения, и недостаточным
организационно-дидактическим
обеспечением
этого процесса в основной школе.
Мы считаем, что данное противоречие возможно устранить, если совместно со школьником
разработать и реализовать индивидуальный образовательный маршрут, предполагающий единство:
-содержательного (вариативные учебные
планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный образовательный маршрут);
-деятельностного (специальные педагогические технологии);
-процессуального (организационный аспект)
компонентов педагогического процесса, что обеспечивает учащемуся позициию субъекта выбора
цели, содержания, способов его усвоения и самоконтроль образовательных результатов.
Традиционно в педагогике элементами обучения считают два вида отличающейся, но взаимосвязанной деятельности - преподавание и учение, а
также содержание образования, функционирующие
в определённых формах и условиях, с необходимыми средствами [4].
В аспекте нашей темы это означает, что при
рассмотрении индивидуализации обучения предметом анализа должен стать не столько сам ученик с
его индивидуальными особенностями, сколько деятельность учителя по управлению учением ученика, соответствие этого управления его индивидуальным особенностям.
Преимущественно индивидуализация обучения трактуется как «учёт в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех его
формах и методах, независимо от того, какие особенности и в какой мере учитываются» (И.Э.
Унт)[7]. Далее мы будем придерживаться этой
точки зрения.
Подробнее остановимся на относительности
индивидуализации обучения в аспекте способов её
реализации. Обращение к работам Е.А. Александровой, М.А. Балабана, A.M. Гольдина, Э.Г. Гельфман, Н.Б. Крыловой, П.И. Третьякова, А.Н. Тубельского, И.Э. Унт, В.Д. Щадрикова, Т.И. Шамовой,
А.А. Ярулова позволяет нам обобщённо представить способы индивидуализации обучения:
- групповая дифференциация обучения: внешняя или внутренняя (внутри классная). Внешняя
дифференциация может быть связана с формированием постоянных по составу групп учащихся или
переменных;
- дифференциация обучения на индивидуальной основе, когда ученик определяет темп и уровень изучения учебного материала. В в данном подходе нет общего фронта и акцент делается на уровнях развёртывания учебной деятельности (ученики
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изучают одни и те же темы, но в рамках выбранного
уровня организации усвоения);
- объединение учащихся в группы, формируемые на основе совместимых индивидуальных учебных программ. В отличие от первых двух вариантов, здесь учебная программа не задана извне;
- объединение учащихся во временные микрогруппы на основе индивидуальных программ. В отличие от предыдущего варианта, здесь те или иные
учащиеся объединяются только на время реализации фрагмента своей индивидуальной программы;
- прохождение учебного курса в индивидуально различном темпе, высокая доля самостоятельной работы, как например в Дальтон-плане;
- индивидуальные занятия с одарёнными
детьми по индивидуальному плану;
- самоопределение школьника в разнообразии
образовательных пространств (учебного, художественно-творческого, игрового, «свободного», трудовой и социальной практики): выбор учителя, содержания, способов работы, темпа и др. (А.Н. Тубельский, М.А. Балабан). В отличие от всех
предыдущих вариантов, в данном подходе образовательное пространство представлено не только
учебным;
- индивидуальные маршруты в индивидуальных исследовательских и творческих проектах, т.е.
за рамками общих учебных занятий;
- «продуктивное» обучение - учёба на основе
индивидуального плана; самостоятельный выбор
учеником содержания и форм своего образования;
групповые, студийного типа занятия и самостоятельное учение на основе собственных интересов;
- образование (обучение) по индивидуальным
программам (траекториям), не предусматривающим жёсткой привязки обучающегося к какимлибо группам.
Полагаем, что следует отнести к методам индивидуализации обучения самостоятельную работу
учащегося с рабочими тетрадями и другими носителями информации в целях выполнения им индивидуальных учебных заданий (И.Э. Унт); использование разноуровневых дидактических материалов в
рамках классно-урочной системы (Э.Г. Гельфман);
применение модульных программ, благодаря которым есть возможность индивидуализировать работу с отдельными учениками (Т.И. Шамова, П.И.
Третьяков, И.Б. Сенновский).
Это, безусловно, важные вопросы, но они не
должны принимать ведущий характер, поскольку
индивидуализация обучения - это такая организация учебного процесса, при которой выбор способов, приёмов, темпа обучения учитывает индивидуальные различия учащихся, позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных
возможностей каждого ученика [2].
Всесторонне рассматривая проблему индивидуализации мы можем утверждать, что обучение
применительно к каждому отдельному учащемуся
будет индивидуальным в том случае, если:
1) приспособить обучение к уровню развития
данного ученика;
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2) исходить из достигнутого уровня, для чего
нужно выявлять этот уровень у каждого ученика;
3) сохранять индивидуализацию в течение
всего периода обучения, а не рассматривать только
как исходный момент развития (поскольку развивающее обучение не ведет к нивелировке уровней
развития учащихся);
4) обеспечить соответствующими средствами
обучения.
Учитывая результаты теоретического анализа
литературных источников по интересующей нас
проблеме, можно сформулировать комплекс педагогических условий, необходимых для обеспечения
индивидуализации обучения, разделив их условно
на три группы:
- процессуальные условия - персональный
темп прохождения учебного материала; завершённость обучения на каждом его этапе; рациональное
сочетание коллективных и индивидуальных форм
работы учащихся; подвижный состав учебных
групп;
- содержательные условия - разнообразие и вариативность образовательной среды, разнообразие
форм взаимоотношений учащихся; вариативное построение учебной программы, позволяющей формировать каждому учащемуся свою траекторию
обучения, включая последовательность изучения
тем; дифференциация учебного материала по уровням и способам его освоения учащимися;
- управленческие условия - сопровождение индивидуализации обучения комплексным мониторингом; ориентация на достигнутый уровень каждого ученика; корректно поставленная и диагностичная дидактическая задача; готовность учителей
к осуществлению индивидуализации обучения;
включение учащихся в процедуру совместной с педагогами разработки и реализации индивидуальных образовательных (учебных) траекторий.
Мы считаем, что главная причина, сдерживающая индивидуализацию обучения, - наличие общего содержательного и процессуального подхода
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при организации учебных занятий [6]. В результате,
даже владея данными об индивидуальных особенностях учащихся, учитель испытывает затруднения
в их использовании при проведении учебных занятий.
Следовательно, ориентация образования на
индивидуализацию обучения требует существенных изменений в организации и технологиях образовательного процесса в школе.
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Abstract
The article provides a theoretical ground for the necessity introduction of educational work with students of
medical schools program of artistic and aesthetic education. Authors point out to the importance of formation of
personality of a future doctor spiritual, humane qualities, necessary for successful practice with patients and the
fact that association with art will promote their progress.
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In all ages and times, the most important values
for man was his life and health. On guard of the latter
is a doctor - in essence - an ordinary person, with his
fears, vices, interests, and views. He, like everyone
else, learns his craft, comprehending many sciences.
But is that enough? After all, the development of his
spiritual culture is no less important.
So, medicine deals with the preservation of health,
that is, the most expensive that a person has. Often,
complex, ambiguous situations arise here, which even
an experienced specialist is difficult to understand, not
to mention the recent graduates of medical universities
[2]. Therefore, the “humanization” of medical education is of particular importance, and such sciences and
disciplines as philosophy, bioethics, medical psychology are designed to help the student become a real doctor, capable of empathy, able to listen and understand
the patient, showing compassion and compassion. No
wonder they say that “that doctor is bad after communication with which the patient did not feel better” [3].
We take the liberty to say: medicine is a “human
science”, not only its anatomical, physiological and biological components, but also its socio-psychological.
Such dualism in understanding the “nature of man” did
not play a role in the medical education system, especially if we talk about domestic experience, where the
natural-science model still dominates. As a result, there
was a situation when a modern medical graduate is not
“taught” to see a MAN, and not a diseased organ, or
illness. Is this a problem ?! Of course! The patient does
not come to the doctor for medical services (as is commonly believed in jurisprudence), but for medical
HELP! The difference is very obvious. The patient is
much more willing to turn to a more “sweet” doctor
who knows how to listen and show his participation,
even if his competence and professional competence
are inferior to a more competent, but less “friendly”
doctor [4].
Another important factor is the doctor’s speech
culture, the ability to correctly ask questions, which is
most relevant in pediatrics and geriatrics, where patients (special age groups) are extremely vulnerable and
require special attention and approach [1]. In addition,

it is important to be able to maintain a conversation
(and, on different topics, depending on the interests and
competencies of the patient), gaining trust from the patient, this will determine the indicators of his compliance and, ultimately, the success of the upcoming treatment [1, 4] . Do they teach this at a medical university?
In part. Nevertheless, it is thought that this is not
enough.
On the other hand, communication between a doctor and a patient should not be turned into a reception
by a psychoanalyst. Otherwise, the clinical component
of medical care will suffer. It is necessary to observe
the measure, to find a certain middle ground. Of course,
everyone has her own, but in order to determine her, the
doctor needs experience in communicating with people
and a worthy theoretical base in the humanities and disciplines that were written about earlier.
A special situation is developing in the “branches”
of medicine, which, earlier than others, embarked on a
commercial development path (for example, in dentistry) [3]. And here again the dilemma of the relationship
between “service” and “help” arises. On the one hand,
a dentist is a doctor who treats, on the other, a specialist
who provides services. The trouble is that often, the patient position themselves exclusively by the CLIENT.
The customer is always right. A client can “order music” because he pays.
But dentistry was, is and will be a MEDICAL discipline, therefore, the mechanisms inherent, for example, in a hairdressing salon, do not work here. The patient cannot dictate which technique, in what volumes
should be performed. Something similar can be observed in plastic surgery. Hence the numerous complaints and lawsuits. Both parties (providing and receiving services), in fact, speak different languages.
Why? The answer is simple: it is about HEALTH, and
any substitution of concepts leads to a bias in understanding the problem. Therefore, the doctor must be a
good psychologist, to a certain extent - a humanitarian,
able to convince, demonstrating his competence, literacy and erudition. Of course, humanitarian subjects
should not replace medical ones, nor should they over-
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load an already saturated program. But they can complement it, forming among medical students the competencies that are so necessary in their future practice.
How can a new approach to the educational process be implemented? It seems that a special role should
be played by educational work with students, carried
out, inter alia, by curators of academic groups. Aesthetic education of students will be very effective.
However, it is important that it be not random in nature,
but be structured and systematized (for example, in the
form of a program). It is necessary to gradually “introduce” the student to the world of art. Another important
point is the consistency and continuity of the implemented artistic and aesthetic competencies.
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Анотація
У статті розглянуто різновиди творчих завдань, в яких формуються типові для діяльності вчителя музики навички й уміння, а також педагогічні умови їх формування в музично-освітньому процесі
Abstract
The article describes the creative types of tasks in which the skills and abilities characteristic of the activity
of a music teacher are formed, as well as the pedagogical conditions for their formation in the musical educational
process.
Ключові слова: вчитель музики, творчі навички й уміння, педагогічні умови.
Keywords: teacher of music, creative skills and knowledge, pedagogical skills.
Інформаційно-технологічний вибух, зрушення
у соціально-комунікативній сфері, що стали важливою ознакою розвитку сучасного суспільства, потребують від учителя розвиненого почуття особистої відповідальності за якість і результати своєї
професійної діяльності, удосконалення можливостей педагогічного впливу на виховання й освіту
школярів нової генерації, володіння творчими формами їх духовного та інтелектуального зростання.
Особливої значущості набуває проблема виховання творчої особистості викладачів у галузі художньої освіти: адже мистецька сфера діяльності є
творчою за своєю сутністю, яка проявляється в специфіці художньо-образного змісту мистецьких творів, суб’єктивно-емоційному характері сприйняття
і естетично-оціночного ставлення, потребі в розвитку відповідного типу мислення, активізації асоціа-

тивних уявлень і переживань. Зрозуміло, що мистецькі види діяльності не вступають у протиріччя з
логічним мисленням і уявленням, а своєрідно перетворюються в них у різних формах творчої музично-освітньої та фахово-практичної діяльності.
Питання творчого розвитку особистості досліджувались такими науковцями, як Г. Айзенк, А.
Брушлінський, Л. Виготський, Я. Пономарьов та
ін.); закономірності творчих проявів в галузі музичного мистецтва розглядались Е. Абдулліним, Л.
Бочкарьовим, Б. Тепловим, В. Ражніковим, Г. Ципіним а ін. науковцями. Широко висвітлюються в сучасній літературі також особливості застосування
сучасних
інформаційно-комунікативних,
комп’ютерних технологій з метою формування музично-творчих навичок, питання методики формування навичок самостійно-творчого характеру на
заняттях музично-теоретичного циклу, зокрема – в
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працях В. Бєлунцова [1], Е. Бондаренка [2], У. Б.
Деміра [3], Л. Зарі [4] та ін. науковців.
Узагальнення даних зазначених праць дозволило дійти висновку щодо того, що якість формування навичок і вмінь творчого типу в майбутніх
учителів музичного мистецтва залежить від комплексу різних чинників, зокрема – від педагогічних
умов, забезпечення яких дозволить досягти бажаного й очікуваного результату.
У обґрунтуванні першої педагогічної умови
успішного формування творчих умінь у майбутніх
учителів музичного мистецтва виходимо з того, що
творче становлення особистості протікає в результаті взаємовпливу середовища як джерела, що організує формувально-творчий процес, а також індивідуальних задатків кожного студента, що позначається на темпі та якості розвитку їхніх музичнотворчих здібностей, формуванні вмінь музичнотворчого і педагогічно-творчого характеру. Отже,
забезпечення цього впливу потребує створення відповідного освітньо-творчого середовища, його
спрямованості на розвиток індивідуально-творчих
властивостей майбутніх фахівців та їх успішного
оволодіння тими творчими вміннями, яких потребує практика викладання уроків музичного мистецтва.
До характерних особливостей освітнього середовища, сприятливого для формування творчих
вмінь у студентів, відносимо:
‒ психологічний клімат, в якому мають забезпечуватися атмосфера художніх вражень і переживань, стимулювання емоційно-художніх проявів
студентів та їх особистісної активності;
‒ панування творчо-діалогічного стилю педагогічного спілкування, суб’єктно-суб’єктної взаємодії викладачів та студентів (А. Козир);
‒ наявності організаційно-методичного забезпечення формування творчих умінь студентів,
яке втілюється в систематизованому й послідовному впровадженні навчальних завдань, поетапному формуванні практичних музичних та музично-педагогічних навичок і вмінь – від репродуктивних до самостійних і творчих; від первинних
слухових уявлень до здатності оперування ними та
творчого варіювання; забезпечення індивідуального підходу до процесу формування творчих навичок у студентів;
‒ поєднання логічно-комбінаторних та інтуїтивно-імпровізаційних видів музично-продуктивної творчості (Пен Юй);
‒ стимуляції самодіяльно-творчої активності
студентів, в якій викладачі виконують роль радників, менторів, менеджерів тощо.
У обґрунтуванні другої педагогічної умови ми
враховуємо, що творчі види діяльності та вміння,
якими мають володіти вчителі музики, є комплексними, а їх формування відбувається в освітньому
процесі на різних дисциплінах, у різних формах та
в різний навчальний період. Отже, студент має набути здатності до їх застосування в різноманітних
контекстах. Таким чином, оперування засвоєними
знаннями і вміннями має набувати інтегративного
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характеру і забезпечується налагодженими міжпредметними зв’язками та міждисциплінарною координацією (Б. Демір [3], Н. Кьон [5]).
Визначення способів і змісту міжпредметних
зв’язків визначається особливостями і сутнісними
характеристиками видів творчої діяльності, якими
має володіти вчитель музики. Розглянемо комплекс
цих навичок, володіння якими потрібне вчителям
музики. В їх ідентифікації виходимо з того що, за
даними науковців, творчих потенції в різних видах
музичної діяльності реалізуються у всіх її різновидах – сприйнятті, виконавстві, продуктивному творенні.
У галузі сприйняття творчий характер цього
виду музичної діяльності виражається у виробленні
майбутнім фахівцем власного становлення до художньо-образного змісту творів та в інтерпретаційнотворчих вміннях, виражених у здатності до вербальної (вербально-педагогічної) форми їх інтерпретації. Ці навички формуються безпосередньо на заняттях з історії музичного мистецтва та аналізу музичних творів, а опосередковано – на всіх
дисциплінах музично-виконавського спрямування,
на яких студенти мають усвідомлювати й інтерпретувати сутність художньо-образного змісту репертуару, який вони опановують, на семінарах з методики музичного виховання та в процесі педагогічної практики, де навчальні навички стають основою
методично-творчої та викладацької діяльності.
Головні різновиди виконавсько-творчого характеру, якими мають опановувати майбутні вчителі
музики, полягають:
– у варіюванні-імпровізації, що здійснюється
у музикуванні – ритмовій, ладово-мелодичній, фактурній; жанровій, стильовій; художньо-образній;
виконавсько-концертній, цілеспрямовано-педагогічній тощо;
– добір за слуховими уявленнями, а також –
функціонально-цифровими позначеннями акомпанементу до пісенного твору;
– фактурні варіації акомпанементу до пісенного твору;
– гра-імпровізація акомпанементу до твору з
його подальшим транспонуванням;
– гра моделюючих секвенцій як основа для
проведення розспівування;
– аранжування й виконання акордових блоків у різних фактурних варіантах;
– імпровізація мелодії на блок акордових послідовностей;
– колективна (ансамблева) форма імпровізації.
Формування цих навичок на музично-теоретичних заняттях має координуватися з процесом удосконалення інструментально-виконавських та вокально-виконавських навичок. Серед інструментальних навичок, які формуються на заняттях
інструментально-виконавського спрямування – володіння акордовою технікою, навичками арпеджованої фігурації, аплікатурно-імпровізаційною технікою. Навички, на засадах яких відбувається вокальна імпровізація – це розвинені ладовий та
гармонічний слух, міцні внутрішні слухові образи
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та здатність вільно оперувати ними на засадах розвинутих слухових уявлень.
Потреба у цілеспрямованій координації пояснюється тим, що в освітньому процесі ці навички
формуються як на групових (лекційних і семінарських), так і на індивідуальних заняттях. Природно,
що процес набуття творчих навичок протікає в кожного студента своєрідно, відповідно розвитку
його індивідуальних музичних здібностей, особливостям попередньої музичної освіти та виконавської підготовки. Врахування цих факторів, а також
засвоюваного кожним з них репертуару з його жанрово-стилістичними особливостями. Врахування
цих факторів є важливим для реалізації міжпредметного зв’язку між дисциплінами музично-теоретичного та виконавського циклів: з одного боку, це надає можливість викладачам сольфеджіо, гармонії,
аналізу музичних творів враховувати інтонаційні
особливості репертуару студентів, використовувати їх матеріал для аналізу, постановки самостійних творчих завдань. З іншого боку, поінформованість викладачів з виконавських дисциплін щодо
музично-теоретичної обізнаності студентів на певному етапі дозволить більш широко їх застосовувати з метою аналізу структурно-інтонаційних особливостей музичного тексту засвоюваних творів і
сприятиме більш швидкому, свідомому і якісному
їх розучуванню та запам’ятовуванню.
У визначенні наступної педагогічної умов виходимо з особливостей способів пізнавальної (зокрема – і музично-пізнавальної) діяльності, типових
для сучасної молоді, які реалізуються у застосуванні інноваційних технологій електронних і мультимедійних навчальних
засобів, серед яких –
електронні
підручники
і
посібники,
навчальні
комп’ютерні та мультимедійні
електронні
програми, цифрові освітні ресурси,
електронні
освітні
ресурси, апаратні та програмні контролери MIDI, а також вміння працювати
з програмними синтезаторами, педагогічними
програмними засобами та гаджетами. Їх цінність
вбачаємо в тому, що інтеграція традиційних мето-
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дик музичної освіти та інноваційних мультимедійних технологій і різноманітних технік сприяє підвищенню активності студентів, ефективності процесу оволодіння й інтеграції знань, отриманих з різних джерел, генеруванню нових методичних ідей
та посиленню творчого характеру своєї діяльності.
Оволодіння представленим вище комплексом
навичок обробки музичних прикладів складає підґрунтя підвищення ефективності формування творчих умінь у майбутніх учителів музичного мистецтва на музично-теоретичних заняттях.
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Анотація
У статті досліджується питання сутності та змісту інформаційної культури вчителя математики. Інформаційна культура трактується як складова загальної культури, яка передбачає здатність сприймати та
аналізувати нову інформацію, вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному середовищі та готовність
до застосування сучасних інформаційних технологій у процесі педагогічної діяльності. Складовими інформаційної культури педагога визначено загальноосвітню, світоглядну і професійну.
Abstract
The article explores the nature and content of the information culture of a teacher of mathematics. Information
culture is interpreted as a component of the general culture, which implies the ability to perceive and analyze new
information, to be free to navigate in the modern information environment and to be ready to use modern information technologies in the process of pedagogical activity. It is determined that the components of the information
culture of the teacher are general, outlook and professional.
Ключові слова: культура, інформаційна культура, вчитель математики, інформаційні технології, програмні засоби.
Keywords: culture, information culture, teacher of mathematics, information technologies, software.
Динамічні зміни, які відбуваються в системі
сучасної професійної освіти зумовлюють необхідність пошуку і реалізації умов формування особистісного і професійного розвитку майбутніх фахівців. З урахуванням тенденцій соціально-економічного розвитку суспільства, мотивів і потреб, які
спонукають молодь до активної професійно-особистісної самореалізації, проблема формування інформаційної культури майбутнього фахівця стає одним з найважливіших завдань вітчизняної системи
фахової освіти.

Сьогодні школа потребує компетентного вчителя, здатного вирішувати професійні завдання відповідно до вимог нової освітньої парадигми, педагога, який може реалізувати в освітньому процесі
індивідуальний стиль професійної діяльності на основі інтеграції особистісних і професійних якостей.
Високі вимоги до діяльності вчителя обумовлюються такими тенденціями, як інтеграція науки і виробництва, технологізація та інформатизація всіх
сфер життя людей. Інформаційна культура (ІК) в
цьому процесі стає визначальною характеристикою
вчителя математики, оскільки саме він є ключовою
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фігурою втілення в життя ідеології сучасних інформаційних технологій (ІТ), інформатизації освітнього процесу, формування інформаційної культури учнів, підготовки підростаючого покоління до
повноцінної життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
Питанням інформаційної культури фахівців різних професійних сфер присвячено низку наукових
праць як вітчизняних, так і зарубіжних учених
(М. Близнюк, О. Данильчук, М. Жалдак, М. Лапчик,
Г. Михалін, Н. Морзе, Є. Полат, І. Роберт, Ю. Рамський, А. Столяревська, Ю. Триус). Водночас потребує ґрунтовного дослідження питання формування інформаційної культури вчителя математики
в контексті становлення конкурентоспроможного
фахівця.
Підкреслимо, що конкурентоспроможність
учителя математики в сучасних умовах визначається низкою передумов. Так, перша група передумов визначається проблемою становлення інформаційного суспільства. Професійний потенціал учителя
може
ефективно
формуватися
і
реалізовуватися завдяки застосуванню в конкурентному середовищі нових інформаційних технологій, які зумовлюють гнучкість діяльності при виконанні низки фахових завдань. Друга група передумов передбачає наявність у фахівця високого рівня
професійної компетентності, яка окреслює фахові
(предметні) компетенції, внутрішні мотиваційні характеристики, що пов’язані з системою особистих
цінностей, а також такі компетенції, як ініціатива,
прагнення до вдосконалення педагогічної діяльності та ін. Третя група передумов пов’язана з творчою діяльністю педагога, оскільки остання дозволяє по-новому оцінити певну життєву ситуацію,
сприяє системному баченню, підсиленню мотивації, пошуку нестандартного вирішення проблем та
спрямовує на інновації. Отже, важливою структурною складовою конкурентоспроможності вчителя є
сформованість у нього високого рівня інформаційної культури.
Оскільки інформаційна культура є одним із видів людської культури, у контексті нашого дослідження важливим є визначення поняття культури
особистості. Так, на думку дослідника Т. Ойзермана, «культурою є те, що робить людину людиною». В його розумінні культура особистості – це
результуюча характеристика визначеного етапу розвитку індивіда, його гармонійного руху в різних,
але взаємопов’язаних між собою галузях життєдіяльності. Зауважимо, що слово «рух» підкреслює
можливість досягнення найвищих рівнів культури.
Такої ж думки дотримується П. Флоренський. Він
розглядає культуру як середовище, в якому виростає і живиться особистість, оскільки вона, творячи
культуру, творить саму себе як суб’єкта соціокультурного процесу [1]. Ця ідея підтримується і розвивається в сучасних дослідженнях, де культура особистості трактується як специфічна, генетична, не
спадкова сукупність засобів, способів, форм, взірців, орієнтирів взаємодії людини з середовищем існування; складне цілісне утворення, яке включає
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систему створення, засвоєння, збереження і поширення духовних, культурних цінностей, знань, ідей
та уявлень, взаєморозуміння людей у різних соціокультурних ситуаціях [2].
Погоджуючись із вищевказаним, зазначимо,
що культура особистості тут проявляється як єдність внутрішніх (цінності, знання, ідеї, взаєморозуміння) та зовнішніх (різноманітні соціокультурні
ситуації) складових. Але цілком очевидно, що сама
людина та її особистісні якості можуть проявлятися
і розвиватися тільки в діяльності і через діяльність.
Ця ідея знайшла своє відображення і при визначенні терміну культури особистості.
У філософській літературі зроблена спроба розкрити специфіку культури на основі функціонального підходу і визначити її як спосіб діяльності людей. У рамках цього підходу культура існує і розвивається як спосіб функціонування суспільства, як
основна форма здійснення специфічної людської
діяльності, залучення людей до взаємодії з зовнішнім світом та реалізації ними своїх потреб, інтересів, цілей.
Для нашого дослідження важливе значення мають твердження про те, що культура – не самостійна соціальна сфера, а наскрізна характеристика
всієї соціальної сфери; сутність культури проявляється, перш за все, в діяльності. Найбільш цікавою,
на нашу думку, є концепція В. Семенова, який вважає, що в культурній діяльності виражається соціальна сутність цивілізованої людини. Він виділяє
три основні форми прояву людської культури: поперше, культурну, культуротворчу діяльність; подруге, засвоєння культурної діяльності; по-третє,
особистісний прояв культури в безпосередній культурній реальності, тобто це є реалізація людини у
повсякденній діяльності, у стосунках, у поведінці, в
способі життя, у побуті засвоєних культурних досягнень, знань, умінь і навичок [3].
Отже, головною змістовною одиницею культури, її інтегрованим елементом і рушійною силою
є знання і вміння. У цій інтегрованості виявляється
глибокий зв’язок між рівнем знань і вмінь суспільства, з одного боку, та станом і якісною визначеністю цивілізації в культурі – з другого.
Щодо поняття інформаційної культури, то існує низка концептуальних підходів до осмислення
сутності цього феномену. Основними з них є: технологічний, культурологічний, особистісний підходи. При цьому найбільш поширеним є перший.
Як справедливо зауважує Ю. Рамський, інформаційна культура розуміється як інтегральний показник рівня досконалості вчителя в процесі інформаційної діяльності [4]. Прибічник цього ж підходу
С. Ілляш описує сутність інформаційної культури
формулою: бути культурним – це вміти користуватися засобами сучасних інформаційних технологій,
мати уявлення про все те, що створено людством у
цій галузі. На думку вченого, інформаційна культура – це вміння цілеспрямовано працювати з інформацією для її отримання, обробки і передачі, при
цьому використовувати комп'ютерні інформаційні
технології, сучасні технічні засоби і методи [5, с.
69].
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Прихильники культурологічного підходу зазначають, що ІК знаходиться на одному рівні з культурою праці, побуту, поведінки, мови, а також
професійною, моральною культурою тощо. Вона
своїми елементами включена у всі види цих культур. При цьому інформаційну культуру розглядають як якісну характеристику результату розвитку
суспільства і особистості в галузі виробництва, передачі, збереження і переробки інформації, а також
сам процес діяльності у названій сфері [1].
Щодо вимог цілеспрямованого впливу на формування культури особистості та її складової – світоглядної культури, то найбільше автори наполягають на важливості опрацювання проблеми включення в світогляд такої важливої на сьогоднішній
день його частки, як знання про феномени інформації та інформаційного суспільства. Не деталізуючи
проблему, вчені зазначають, що незадовільним є
обмеження контекстом техніко-технологічної діяльності чи контекстом ресурсної концепції, хоча
вони й дають досить змістовні уявлення про закономірності інформаційних процесів. Проте, як зазначають окремі дослідники, вони не можуть підмінити чи повно охарактеризувати загальний характер феномену інформації.
Світоглядне опанування феноменом інформації в будь-якому обсязі має не лише значення побудови певного теоретичного каркасу світобачення,
що є визнаною характеристикою духовної культури
особистості; воно має безпосередній зв’язок з інструментальними навичками, необхідними сучасній людині, створюючи підґрунтя розуміння того,
що людина вміє робити та робить. Тож можна констатувати, що світоглядна складова культури передбачає розвиток культури мислення.
Світоглядна культура передбачає уміння спілкуватися, що в наш час входить до числа провідних
характеристик культури особистості внаслідок
того, що комунікація постає визначальним чинником людського існування в інформаційному суспільстві. Проте, позитивні наслідки комунікації за допомогою інформаційних технологій поєднуються з
такими, які мають небажаний для людини та суспільства негативний вплив (наприклад, інтернет-залежність). Таким чином, така характеристика ІК як
культура спілкування має бути відповідною, тобто
Загальноосвітня складова
(знання, вміння та навички
ефективного використання інформації, основних напрямів
застосування ІТ в професійній
діяльності)
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передбачати формування навичок щодо запобіжних
заходів. У такому плані зростає ступінь свободи вибору, а сучасна людина, володіючи високою ІК, повинна вміти обирати з багатьох можливих варіантів
такі, які є безпечними для неї.
Тож, підсумовуючи здійснений аналіз складових ІК, можна дійти висновку, що в наявних характеристиках представлено два рівні розуміння основ
ІК. Один рівень розуміння пов’язаний з розкриттям
змісту сукупності знань, навичок, вмінь, що безпосередньо відповідають діяльності людини в інформаційному середовищі за допомогою новітніх технологій. Другий рівень розуміння пов’язаний з характеристикою необхідних змін світоглядної
культури особистості (світобачення, мислення, спілкування, співіснування з іншими людьми та ін.).
Зіставляючи точки зору щодо сутності інформаційної культури особистості (як комплексної характеристики особистісних та професійних якостей, які відповідають вимогам суспільної та професійної діяльності в умовах інформатизації
суспільства) і змісту інформаційної діяльності педагога, вважаємо, що зміст ІК вчителя математики
містить такі складові:
˗ загальноосвітню: знання та навички ефективного використання інформації; знання можливостей комп’ютерних інформаційних технологій;
знання та розуміння основних напрямків застосування інформаційних технологій в сучасному суспільстві та перспективи їх розвитку; володіння
практичними навичками застосування ІТ;
˗ світоглядну: розуміння сутності інформації та інформаційних процесів, їх ролі в процесі пізнання навколишньої дійсності; здатність людини
передбачати наслідки власних дій, вміння підкоряти свої інтереси тим нормам поведінки, яких необхідно дотримуватися в інтересах інформатизованого суспільства;
˗ професійну: розуміння цілей та напрямків
застосування інформаційних технологій у процесі
педагогічної діяльності; вміння та навички роботи з
ІТ, а також із програмним забезпеченням спеціального (педагогічного) призначення.
Відповідно до зазначеного, представимо модель інформаційної культури вчителя математики
(рис. 1).

Інформаційна культура вчителя математики

Світоглядна складова
(розуміння суті інформації та
інформаційних процесів, їхньої
ролі в пізнанні навколишньої
дійсності, передумов та наслідків інформатизації суспільства)

Професійна складова
(Стандартні ІКТ: Інтернет, офісні додатки, електронні навчальні матеріали, системи комп’ютерного тестування; Системи комп’ютерної математики: Maple, Mathematica, MatCad, MatLab, Sage;
Програми динамічної математики: Gran, DG, GeoGebra та ін.)
Рис. 1. Модель інформаційної культури вчителя математики.
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Враховуючи те, що ІК має особистісний аспект, логічно припустити, що в неї входять ті ж
компоненти. Таким чином, з урахуванням специфіки інформаційної культури, представимо її складові:
1) інтереси, схильності, потреби – їх сукупність визначає спрямованість особистості в процесі
використання ІТ;
2) знання, вміння, навички, досвід роботи з
інформаційними технологіями;
3) почуття, емоції, що виникають у процесі
застосування ІТ і сприяють формуванню моральності, розвитку алгоритмічного мислення;
4) біопсихічні властивості, до яких у нашому
випадку належать технічні, творчі, комунікативні
здібності [1].
Отже, ІК має яскраво виражений особистісноіндивідуальний характер, який виражає властивості
індивіда (здатність до оперування інформацією, запам’ятовування, логічного, алгоритмічного стилю
мислення, творчості та ін.).
Таким чином, здійснений аналіз наукової літератури дозволив визначити інформаційну культуру
вчителя математики як складову загальної культури, яка передбачає здатність сприймати та аналізувати нову інформацію, вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному середовищі та готовність
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до застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у процесі педагогічної діяльності.
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Анотація
В статті розглядаються питання важливої ролі іншомовного спілкування в різних сферах професійної
діяльності. Підкреслюється, що вміння іншомовного спілкування є важливою складовою професійної компетентності сучасного фахівця. Наголошується на необхідності формування вмінь іншомовного спілкування у процесі професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах.
Abstract
In this article the questions of the important role of foreign communication in the different fields of professional activity are considered. It is underlined that the skills of foreign communication are an essential part of
professional competence of modern specialists. The necessity of formation of foreign communication skills in the
process of professional training in the higher educational establishment has been discussed.
Ключові слова: спілкування, уміння професійного іншомовного спілкування, професійна діяльність,
фахівці.
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Сьогодні ми є свідками розширення міжнародних контактів, поглиблення міжнародного співробітництва у різних сферах, поступової інтеграції
України в світову спільноту, що ставить нові підвищені вимоги до підготовки фахівців, зокрема й іншомовної. Міжнародні контакти неможливо здійснювати без знання громадянами нашої країни іноземних мов.
В «Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти» [1, с. 3] підкреслюється, що оволодіння
вміннями іншомовного спілкування допоможе: підготувати усіх європейців до зростаючих потреб
міжнародної мобільності і тіснішої співпраці в галузі освіти, культури та науки, торгівлі і промисловості; сприяти взаємному розумінню і терпимості,
повазі до особистості і культурних відмінностей
шляхом більш ефективної міжнародної співпраці;
підтримувати і розвивати далі багатство і різноманітність європейського культурного життя шляхом
глибшого взаємного пізнання національних та регіональних мов, що вивчаються; попереджувати небезпеку, що може бути результатом маргіналізації
тих, у кого недостатньо розвинені вміння, необхідні
для успішного спілкування в інтерактивній Європі.
Як відзначає академік В.Кремінь, інтеграція
України у світову спільноту потребує досконалого
володіння іноземними мовами. Без таких знань долучитися до міжнародного співтовариства буде неможливо [2], з чим не можна не погодитися.
Очевидно, не буде помилковим твердження,
що сьогодні знання іноземних мов з особистої потреби переростає в потреби державного масштабу,
стає національним капіталом.
Сучасні євроінтеграційні процеси, розвиток
ринкових відносин, міжнародна конкуренція ставлять високі вимоги до професіоналізму вітчизняних
фахівців. Вважаємо, що володіння фахівцями уміннями іншомовного ділового спілкування є одним із
важливих показників їх професіоналізму і, відповідно, важливою складовою їх професійної підготовки. Справжній професіоналізм у будь-якій діяльності пов'язаний з інтенсивною та стійкою мотиваційно-емоційною спрямованістю людини на
досягнення значних результатів діяльності, що неможливо здійснити без високої професійної компетентності, яка передбачає наявність у людини відповідних знань, умінь і навичок. Безперечно, кожна
професія вимагає конкретних знань, спеціальних
умінь, проте для багатьох професій надзвичайно важливим є уміння спілкуватися, взаємодіяти з іншими людьми, що в значній мірі визначає високий
професіоналізм, професійну компетентність.
Безумовно, сучасний фахівець-професіонал
повинен володіти не тільки загальними і спеціальними знаннями й уміннями використовувати їх у
практичній професійній діяльності, але й уміннями
професійно-ділового спілкування, в тому числі й іншомовного, про що йде мова у працях М.Бабинець,
Н.Гайдук, І.Ключковскої, Н.Микитенко Л.Морської та ін.
Відомо, що на сьогоднішній день найбільш поширеною мовою ділового спілкування є англійська
мова. В зв’язку з інтенсивним розвитком світової
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економіки в умовах глобалізації, міжкультурної інтеграції і комунікації, англійська мова стала основною мовою міжнародного політичного, економічного, культурного співробітництва. Визнання англійської мови як офіційної в понад 60 країнах світу
дозволяють розглядати її як світову мову. Як правило, переважна більшість представників політики,
економіки, культури всіх європейських країн в тій
чи іншій мірі володіють англійською мовою, що дає
їм можливість спілкуватися без перекладачів. Відзначимо, що наприкінці 60-х років почав формуватися такий цікавий підхід до вивчення англійської
мови як «англійська мова для спеціальних цілей»,
зумовлений вузькою спеціалізацією професійної діяльності, що стосується лише певної фахової сфери
індивіда і передбачає усвідомлення потреби вивчення іноземної мови заради певної мети [3,
c.136].
Л. Морська підкреслює, що збільшення зарубіжних контактів нашої держави, активізація процесів європейської та світової інтеграції суттєво підвищує значущість іноземних мов у системі освіти,
саме тому в умовах сьогодення зростає значення
ефективного викладання іноземних мов, пошуків
нових, досконаліших підходів і технологій їх навчання, які забезпечили б досягнення високих результатів [4, с. 1].
Дійсно, на сучасному етапі розвитку людської
спільноти особливої актуальності набуває необхідність вивчення іноземної мови, яка є засобом міжкультурного спілкування у різних сферах людської
діяльності (політика, економіка, культура, соціальна сфера тощо), засобом взаєморозуміння народів, країн, соціальних систем і узагальнення досягнень національних культур у розвитку загальнолюдської культури, збагачення духовними
цінностями, створеними різними народами і людством у цілому, засобом міжкультурної взаємодії.
Слід відзначити, що іноземна мова – особливий предмет, який суттєво відрізняється від інших
предметів, які вивчаються у вищому навчальному
закладі. Кінцевим результатом процесу вивчення
іноземної мови є не тільки відповідні знання, але й
сформовані практичні уміння і навички усної і письмової мовленнєвої діяльності. Оволодіння іноземною мовою неможливе без ознайомлення з культурою країни, з менталітетом людей, тобто, майбутнім фахівцям необхідно засвоїти не тільки саму
мову, але й образ іншого світу, спосіб мислення людей, які живуть в цьому світі і використовують мову
для спілкування.
Вважаємо, що сьогодні змінилася роль іноземної мови в суспільстві, тому що з навчального предмета вона перетворилася у важливий елемент сучасної системи освіти, в засіб досягнення професійної реалізації особистості. На сучасному етапі
розвитку суспільства знання і володіння уміннями
іншомовного професійного і ділового спілкування
є якісною характеристикою фахівця.
Володіння вміннями іншомовного ділового
спілкування не тільки сприяє ефективному міжнаціональному спілкуванню і співробітництву на про-
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фесійному і особистісному рівнях, але відіграє позитивну роль у забезпеченні загального розвитку
фахівців, розширенні їх світогляду, поглибленні
знань про навколишній світ, про людей, які розмовляють даною іноземною мовою, їх звичаї, менталітет, особливості національної культури тощо, а
також сприяє розвитку всіх психічних процесів :
сприймання, уваги, уяви, мислення. У процесі вивчення іноземної мови відбувається виховання особистості майбутнього фахівця в цілому, а також формування окремих професійно-особистісних якостей, необхідних для професійного становлення
спеціаліста. Як відзначає Г.Бичкова, на сьогоднішній день в суспільстві позначилась тенденція важливості виховного впливу на молодь шляхом вивчення культури країн, мову якої вивчають. Все частіше можна почути іноземну мову по телебаченню
і радіо, люди, які виросли в одній національній культурі, засвоюють істотні факти, норми і цінності
іншої національної культури, тобто відбувається
процес «акультуризації». Формується позитивне
ставлення до країни, її народу. В цих умовах мова,
яка вивчається, є джерелом виховних цінностей. Разом із мовою можуть і повинні засвоюватися культурно-етичні норми поведінки, характерні для носіїв мови, правила і норми мовленнєвої поведінки
[5, c. 27].
І. Ключковська підкреслює, що підготовка фахівців до іншомовного спілкування особливо важливого значення набуває в контексті Болонського
процесу, оскільки володіння іноземною мовою є важливою умовою для налагодження міжнародних
ділових контактів, створення спільних підприємств, інтенсифікації взаємодії з закордонними колегами, а також для мобільності студентів, викладачів та дослідників з метою доступу до можливості
одержання освіти, проведення досліджень, викладання та стажування в Європейському регіоні. У
зв’язку з цим, знання іноземних мов набуває економічної цінності і розглядається як обов’язковий
компонент професійної підготовки майбутніх фахівців [6,с.1]
Крім розширення міжнародного співробітництва, що, безперечно, є позитивним фактом, у сьогоднішніх складних соціально-політичних та економічних умовах, характерних для світової спільноти
загалом, часто мають місце конфлікти і непорозуміння, які без досконалого володіння уміннями іншомовного спілкування важко було б вирішити. Зокрема, міжнародні переговори посідають унікальне
місце у вирішенні проблемних ситуацій та конфліктів. Це – один із дієвих способів міжнародного спілкування, мирного врегулювання та запобігання суперечок. Переговори у міжнародній сфері належать
до найдавніших видів міжнародних відносин. Вони
є формою офіційного спілкування між представниками урядів і народів, організацій і установ в сфері
політики, економіки, культури. Проведення таких
переговорів порівнюють з мистецтвом, а їх ефективний перебіг вважається одним із способів здійснення міжнародної політики. Переговори у сфері
міжнародних ділових відносин – це активний процес результативного спілкування та обговорення
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позицій учасників, які мають на меті узгодити спільні інтереси. Їх предметом можуть бути не тільки
актуальні спірні проблеми економічних відносин,
але й умови майбутньої взаємовигідної діяльності у
сфері бізнесу. Результати переговорів зазвичай фіксуються у формі двох та багатосторонніх угод,
протоколів, меморандумів. Офіційний характер більшості переговорів потребує особливої уваги до
протоколу, дипломатичного етикету. У переговорах ділове спілкування ведеться за певними правилами, згідно до вимог етикету. Склалася специфічна культура міжнародних переговорів, яка передбачає повагу до протилежної сторони (компанії,
організації, фірми). Все це, безперечно, вимагає володіння фахівцями уміннями іншомовного спілкування. Особливо важливими є знання й уміння спілкуватися англійською мовою, яка, як відзначалося
вище, сьогодні найбільш розповсюджена в діловому спілкуванні [7].
Ми солідарні з ученими, які наголошують на
важливості не тільки наявності у сучасних фахівців
умінь іншомовного спілкування, як однієї з важливих умов ефективності євроінтеграційних процесів,
але й культури іншомовного спілкування, яку науковці розглядають як єдність культури мовлення
(усного і письмового) і мовленнєвого етикету. І.
Шилінська підкреслює, що культура професійного
мовлення є не лише визначальною характеристикою професійної культури фахівця, але й чинником
особистого осмислення і продукування ним фахових знань. Мовна освіта майбутнього фахівця є
чинником готовності до активної інтелектуальної
діяльності у просторі різних семіотичних систем.
Культура мовлення важлива для фахівця будьякого профілю як представника держави, від імені
якої він виконує свої обов’язки. Він вирішує організаційні, вузькоспеціальні питання, спілкується з
колегами, з представниками ЗМІ, бере участь у переговорному процесі, презентаціях тощо [8].
Поняття «культура» в тлумачному словнику
української мови трактується як: 1) Сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії. 2) Рівень розвитку суспільства у певну епоху. 3) Те, що створюється для задоволення
духовних
потреб
людини.
4)
Освіченість, вихованість. 5) Рівень, ступінь досконалості якоїсь галузі господарської або розумової
діяльності [9, с. 202].
Л. Симонова розглядає це поняття як систему
цінностей, норм та знань, які склалися у суспільстві
та регулюють його життєдіяльність, спосіб пізнання навколишньої дійсності, установки і поведінка людини, сукупність знаків, в яких міститься соціальна інформація [10, с. 10-11].
Різноманітність ділової практики спричинила
виникнення відмінностей між нормативними базами професійних культур (етик), детермінованих
специфікою певної професії. Безперечно, культура
професійного спілкування в сфері медицини буде
відрізнятися від культури спілкування в сфері
освіти. Проте, як підкреслює І. Сайтарли [11, с.
140], існує загальний кодекс професійної етики, в
основі якого лежать універсальні правила: глибока
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повага до іншої людини; принцип достатньої поінформованості, який вимагає говорити не більше і не
менше, ніж це потрібно для справи; використання
правдивої інформації, оскільки від цього залежить
ступінь довіри між колегами. Довірливі стосунки
між співробітниками (керівником і співробітниками) виявляються також у їх спроможності надавати один одному професійну допомогу, підтримку; принцип доцільності у професійних відносинах, який означає вміння не відхилятися від теми
розмови і знаходити ефективні вирішення складних
питань; чітке і переконливе для співрозмовника висловлення думки, здатність уважно вислухати і адекватно сприйняти позицію співрозмовника.
Важливо підкреслити, що культура спілкування передбачає широке використання стандартних виразів, так званих «кліше». Відомо, що значній частині висловлювань в іншомовному спілкуванні притаманна певна стереотипізація, тобто
існують різні кліше, штампи, стандартні вирази, які
широко використовуються в діловому мовленні в
схожих ситуаціях. Мовленнєві стереотипи – це готові формули з точки зору їх морфолого-синтаксичної структури і лексичного наповнення у певній
мовленнєвій ситуації. Ці формули-кліше слугують
орієнтирами у взаємодії партнерів по спілкуванню
і обираються у відповідності з обстановкою і ситуацією спілкування. Мовленнєві кліше як стандартизовані, стереотипні мовленнєві формули в значній
мірі автоматично включаються співрозмовниками в
процес спілкування і тим самим сприяють економії
часу і енергії учасників комунікативної взаємодії,
оскільки немає необхідності постійно думати, як
сформулювати на іншій мові якусь фразу. І хоч
вони мають узагальнений характер і не відображають індивідуального стилю спілкування, проте мають величезне значення в оволодінні уміннями іншомовного спілкування. Саме тому кожен сучасний фахівець повинен володіти знаннями найбільш
поширених кліше, тобто стереотипних висловлювань при вітанні, знайомстві, висловлюванні подяки, прощанні, вибаченні тощо.
Використання кліше в іншомовному спілкуванні тісно зв'язано з конвенційністю, тобто відповідністю певним нормам, традиціям, правилам,
притаманним даній спільноті. Конвенційність в іншомовному спілкуванні передбачає дотримання певних норм і правил вербального і невербального
спілкування і співвідноситься з поняттям мовленнєвого етикету, який Н. Формановська визначає як
мікросистему національно-специфічних вербальних одиниць, прийнятих в даному суспільстві для
установлення контактів між співбесідниками, забезпечення спілкування в бажаній тональності [12,
c. 30].
Конвенційність передбачає відносини, які будуються на основі зафіксованих, задекларованих
загальновизнаних норм поведінки.
Отже, етикет регулює вибір тих чи інших вербальних і невербальних засобів в конкретній ситуації і обстановці для конкретного партнера по спілкуванню і представляє собою стилістичні формули-
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кліше, які дозволяють продуктивно вступати в мовленнєвий контакт і підтримувати розмову в потрібній тональності.
Структура мовленнєвого етикету складається
із стереотипів – типових конструкцій і кліше, які часто повторюються.
Безумовно, на сучасному етапі розвитку суспільства володіння іноземними мовами не може бути
відокремлено від того соціально-культурного контексту, в якому вони використовуються.
Іншими словами, сучасні фахівці повинні бути
ознайомлені з найбільш важливими аспектами щоденної і спеціальної (професійної) сфери, що орієнтує на підготовку фахівців не тільки на вузько профільному рівні, а передбачає розвиток їх загальнокультурного рівня, необхідного для об’єктивноадекватного і повноцінного спілкування в іншомовному середовищі. Це означає, що сучасний фахівець для повноцінного іншомовного спілкування
повинен володіти хоча б мінімумом так званих фонових знань.
Відомо, що фонові знання – це комплекс знань
про національні особливості, національну культуру
країни, мова якої вивчається, необхідних для здійснення результативного комунікативного акту.
Вважаємо, що фахівці будь-якого профілю повинні засвоїти фонові знання стосовно щоденної
комунікації і фонові спеціалізовані (професійні)
знання. У першому випадку під щоденною комунікацією розуміємо сукупність конкретних ситуацій,
які відображають картину світу як мікрокультуру
соціального спілкування типових носіїв даної мови.
Мікрокультура – це конвенційно встановлені норми і правила поведінки, прийняті в іншій лінгвокультурній спільноті. У другому випадку спеціалізовані фонові знання розглядаються нами в умовах,
максимально наближених до реального професійного спілкування.
У спілкуванні на іноземній мові взаємодія учасників і система їх відносин має стандартизований
національно-стереотипний характер. Вступаючи в
міжкультурну комунікацію, партнери є не тільки
представниками певної соціальної категорії, але і
носіями мови, культури конкретної країни, регіону.
Отже, оволодіння фахівцями будь-якого профілю уміннями іншомовного професійного спілкування є важливим чинником їх професійної компетентності, а культура іншомовного спілкування –
однією з умов ефективної професійної діяльності
сучасного фахівця.
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Аннотация
Статья посвящена описанию языковой мозаики «говорящих» имен и фамилий при использовании ее
в художественных текстах. В статье приводятся наглядные примеры использования и описания имен и
фамилий литературных героев в произведениях русских писателей XIX–XX вв., а также рассматриваются
научные проблемы при изучении имен собственных в перспективе дальнейшего развития литературнолингвистической ономастики в России. Ономастика до сих пор считается сравнительно молодой научной
дисциплиной и для изучения лингвистами она представляет большой интерес. Антропонимическая языковая мозаика отражает определенную эпоху, обладающую магическими свойствами, воскрешающими ее
видимые черты. Имя подсказывает картину прошлого, дает возможность активно воспринимать историческую информацию, так как в имени заложены условные знаки действий, событий или каких-то намеков
на них. В содержании статьи приводится исследовательское сравнение «говорящих» фамилий присутствующих в произведениях А.П. Чехова, А.С. Грибоедова и Н.В. Гоголя. В текстах этих авторов «говорящие»
фамилии оказываются основным ярким средством в создании портретов и характеров изображаемых персонажей, поэтому для писателя очень важно правильно репрезентировать своего персонажа с его эффектной и запоминающейся фамилией.
Abstract
The article is devoted to the description of the language mosaic of «speaking» names and surnames when
using it in literary texts. The article provides illustrative examples of the use and description of names and surnames of literary heroes in the works of Russian writers of the XIX-XX centuries, as well as discusses scientific
problems in the study of proper names in the future development of literary and linguistic onomastics in Russia.
Onomastics is still considered a relatively young scientific discipline and for the study of linguists it is of great
interest. Anthroponymic language mosaic reflects a certain era, which has magical properties that resurrect its
visible features. The name suggests a picture of the past, makes it possible to actively perceive historical information, since the name contains conventional signs of actions, events or some hints about them. The content of
the article presents a research comparison of the «speaking» surnames present in the works of A.P. Chekhov, A.S.
Griboyedov and N.V. Gogol. In the texts of these authors, «speaking» surnames are the main bright means in
creating portraits and characters of the depicted characters, so it is very important for the writer to correctly represent his character with his spectacular and memorable surname.
Ключевые слова: Антропоним, ономастика, антропонимия, классификация антропонимов, художественный текст, «говорящие» имена и фамилии.
Keywords: Anthroponym, onomastics, anthroponymy, classification of anthroponyms, literary text, «speaking» names and surnames.
Важную роль в художественных прозаических
текстах XIX и начала XX вв. для писателей-классиков играло создание индивидуально-авторских
образов героев с хорошо запоминающимися именами собственными, которым лингвисты «присвоили» статус «говорящих». Исследователи многократно предпринимали разнообразные попытки
проанализировать определенное имя собственное,
чтобы выяснить почему именно оно дано персонажу произведения того или иного автора-прозаика.

Антропонимы – неотъемлемая часть языкового лексикона, характерного для той или иной области человеческого сознания и деятельности. Собственное имя человека, вымышленное или реальное,
фольклорное
или
литературнохудожественное, в различные отрезки жизни его и
общества специализированно и наиболее полно отражает общественное сознание. При помощи антропонима, а точнее его формы, можно установить
к какой национальности принадлежит его носитель,
а также при отсутствии или наличии того или иного
отчества предоставляется возможность узнать социальное положение автора, уменьшительные или
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уничижительные варианты его имени, а также адресата исторического источника.
Существует необходимость в различении антропонимов, образованных на признаках человека,
являющихся первостепенными и объективными,
чтобы привлечь внимание к прозвищу, к чертам
внешнего облика и характера его носителя. Объективной основой предметного происхождения, принадлежности к какому-то сословию, деятельности,
должности является географическое, топонимическое или сословно-должностное прозвище. В каждом национальном языке имеется исторически сложившаяся система определенных антропонимов.
Компоненты этой системы имеют свойство взаимодействовать между собой по немногочисленным
историческим антропонимическим каналам, синхронизируя свои связи. Для описания антропонимов обычно прибегают к разнообразным классификациям к таким, как: предметно-логическая (этимологическое
значение
основы
фамилии);
лингвистическая (словообразовательный, фонетический, грамматический признаки); социально-историческая (выделяются сословно-исторические
типы фамилий), генетическая (выделяется тип исходного основного прозвища). С помощью этих
классификаций можно непосредственно выявить
«говорящие» имена и фамилии литературных персонажей, как носителей языка, в художественных
текстах писателей-прозаиков XIX–XX вв. и доказать что они являются одним из активных художественных языковых приёмов в творчестве русских
авторов-классиков.
Материалами исследования послужили тексты
произведений А.П. Чехова, А.С. Грибоедова и Н.В.
Гоголя, которые использовали антропонимы. Объектом стали «говорящие» имена и фамилии созданных ими образов. При исследовании использовались общеизвестные методы анализа художественных текстов (комплексный филологический
лексико-грамматический анализ повествовательного текста; единство формы и содержания; идейная нагрузка, осмысление и восприятие феномена
«говорящего» имени героя произведения и отношение к нему автора; трактовка личного авторского
представления мира отдельного человека). Необычные имя и фамилию можно считать кладезем
живой, достаточно интересной информации. Такие
имена собственные дают возможность понять
весьма разнообразную культурно-языковую компетенцию автора, его творческие художественно-эстетические принципы, авторский замысел, жанр и
сюжетно-композиционные индивидуальные особенности конкретного повествования.
Писатель А.П. Чехов является знатоком профессиональной русской речи и знатоком человеческой души, поэтому читатель легко и безошибочно
может узнать по его языку социальный статус и
профессию героя его произведения: врача, приказчика, монаха, солдата и т. Д. В рассказах А.П. Чехова антропонимика в виде «говорящих» имен и
фамилий используется как характеристика персонажа, часто с комическим эффектом. Самым «гово-
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рящим» рассказом можно считать «Хамелеон». Чеховские герои такие разные: вздорные, пошлые,
чумные, бешеные, корыстолюбивые, беспринципные, часто комические в своих разнообразных действиях. Фамилии у них действительно «говорящие»: комический, непредсказуемый Очумелов
(полицейский надзиратель), являясь главным действующим лицом рассказа, заражает толпу безумным хамелеонством. Синонимы к его фамилии
точно отражают сущность этого блюстителя правопорядка (безумство, отупение, одурение, отсутствие соображения в голове и т. П.). «Через базарную площадь идет (маленького или среднего роста)
полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели
(символ власти) и с узелком (символ корыстолюбия) в руке» [13, 98] – «говорящая» фамилия с точным комическим эффектом. «За ним шагает (значит высокий) рыжий городовой (Елдырин – елдыжничать,
ссориться)
с
решетом,
доверху
наполненным конфискованным крыжовником» [13,
98] – эта «говорящая» фамилия, как и первая, характеризует официальные лица, которые автор отстраняет от остальных персонажей рассказа. Елдырин –
вздорность, склочность, корысть и сварливость
[9,557]. Одной фамилией писатель дает всестороннюю характеристику этому жестокому персонажу.
Далее «Очумелов узнает золотых дел мастера
Хрюкина» [13, 99] (цигаркой для смеха прижег собачонке мордочку) – вздорный, с нечеловеческими
поступками человек с такой фамилией может быть
только в сатирическом рассказе. «Говорящая» фамилия Хрюкин, по ассоциации с хрюканьем свиньи,
образована от глагола «хрюкать».
В тексте также присутствует (персонаж
вне сцены) – Генерал Жигалов, слово «генерал»
указывается как часть его имени без отчества. Такая фамилия как Жигалов происходит от «жигало»
– поджигатель, зачинщик и т.п. [9, 578,582]. А вот
брат Жигалова имеет имя с отчеством, как человек,
обладающий высоким положением и привилегиями
в обществе – Жигалов Владимир Иванович. «Владимир Иваныч? – спрашивает Очумелов, и всё лицо
его заливается улыбкой умиления» [13, 101].
В основном «говорящие» имена и фамилии
дают читателю суплементарную характеристику
описания героя, показывая к нему авторское отношение и конкретизируя идейный и художественный смысл повествования. При этом автор не дает
развернутого значения имен собственных персонажей, давая читателю возможность самому пофантазировать над их толкованием.
Необычная «говорящая» фамилия Бризжалов
присутствует в рассказе А.П. Чехова «Смерть чиновника» и при произношении она ассоциируется с
глаголами «брызгать», «брезговать» или «брюзжать», «докучать», «надоедать» [9, 154], вызывая
неприятные чувства к генералу Бризжалову и одновременно к его характеру. «В старичке Червяков
(подобие бескостного ползающего животного червяка) узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения» [13, 25].
Иван Дмитрич Червяков с постоянно мучающим
его чувством «сомнения», затаённым «раскаянием»
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и «завистью», после чихания (обрызгал лысину недовольному, надоедливому, ворчливому генералу
Бризжалову) в театре становится «жертвой», не вызывающей сочувствия ни у генерала, ни у читателей, хотя в конце рассказа он умирает. Генерал
Бризжалов простил старика Червякова, но тот все
равно не может спокойно жить и «Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и… помер» [13, 27]. Он показан бездушным существом, молящим о прощении, но напоминающим
отвратительного червяка.
Из этого следует, что «говорящие» фамилии
исполняют одну из существенных ролей в процессе
создания текста литературно-художественного
произведения. А.П. Чехов мастерски владеет ономастикой. Искусственно сформированные «говорящие» имена и фамилии из разнообразных активных
слов являются одним из разрядов зубоскальства
(каламбура) и они могут служить изюминкой в создании сатирического текста.
Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» представляет большой интерес для исследования «говорящих» имен собственных, так как буквально
«напичкана» такими именами персонажей, которые
выражают субъективное отношение к ним (характер, сущность и тип личности, социально-низкий
интерес к сатирическому образу и т.д.). В комедии
присутствуют три типа фамилий:
1. С одной важной чертой персонажа (Тугоуховский – тугой на ухо; Сергей Сергеевич Скалозуб – зубоскальщик и пошляк, беспричинно хохочущий и не к месту острящий; почти бессловесный
и скрытный молчун незнатного происхождения
Молчалин – «Мне завещал отец: Во-первых, угождать всем людям без изъятья; Хозяину, где доведется жить, Начальнику, с кем буду я служить»
[7, 24]; Репетилов (фр. – повторять) – «Пожалуй
смейся надо мною, Что Репетилов врет, что Репетилов прост» [7, 20]; знаменитый и боящийся
молвы московский туз, управляющий в казенном
месте Павел Афанасьевич Фамусов – «Нет отдыха, мечусь как словно угорелый. По должности,
по службе хлопотня» [7, 2].
2. Вызывающие ассоциации (Александр Андреевич Чацкий (греч. – мужественный, храбрый) –
принадлежит к потомственному дворянству, указывает на прототип (Чаадаев) основного персонажа и
предсказывает прототипу судьбу): «Когда ж пространствуешь, воротишься домой, И дым Отечества нам сладок и приятен» [7, 5].
3. Фамилии, вызывающие оценку действий
(Загорецкий – «Отъявленный мошенник, плут: Антон Антоныч Загорецкий»; Хрюмина – бабушка,
графиня; свояченица Фамусова Хлёстова – «Над
старостью смеяться грех. Я помню, ты дитёй с
ним часто танцевала» [7, 16]; полковник Сергей
Сергеевич Скалозуб – «Да, чтоб чины добыть,
есть многие каналы; Об них как истинный философ я сужу; Мне только бы досталось в генералы»)
[7, 8].
Их имена собственные настраивают читателя
на комический лад, полностью соответствуют образам описанным автором, являются символическим
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ключом к осознанию совокупности проблем «Горя
от ума» (трудность общения с «помощью» глухоты
и непонимания).
Приступая к анализу текстов Н.В. Гоголя, хочется отметить, автор тщательно отобрал «говорящие» имена и фамилии, чтобы красочно, щедро и
понятно представить читателю смысл и характер
персонажей. «Говорящие» имена поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» (Чичиков, Коробочка, Манилов, Собакевич, Ноздрев, Плюшкин) можно отнести к наиболее известным именам многочисленных
героев русской классической литературы. А антропонимы из списка «мертвых душ» неоднородны и
вообще уникальны: плотник Степан Пробка, каретник Михеев, сапожник Максим Телятников, Еремей Сорокоплехин, Григорий Доезжай-не-доедешь,
Петр Савельев Неуважай Корыто, Иван Коровий
кирпич, Антон Волокита и Никита Волокита, Колесо Иван, Самосвистов, Красноносов, Кислоедов и
др.
«Говорящие» фамилии помещиков в поэме
представлены последовательно в соответствии с
художественно-аллегорической и философской
значимостью:
Манилов – от слова «манила» к фантазиям, к
обману, надежде, дурачить, «без своего задора» [9,
1059] – «Один Бог разве мог сказать, какой был характер Манилова. Есть род людей, известных под
именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан») [5, 363].
Коробочка – ассоциация со словом «короб» [9,
922], символом богатства и достатка, олицетворение накопительства, вещизма и скопидомства, одна
из тех «матушек, небольших помещиц, которые
плачутся на неурожаи, убытки и держат голову
несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов» и везде у нее летают
мухи, которые означают, что мир героя мертвый,
застывший [5, 390].
Ноздрев – от слова «ноздря» с отверстиями и
намеком на нравственную человеческую ущербность [9, 1334], «человек-дрянь, Ноздрев может
наврать, прибавить, распустить черт знает что»
[5, 411]. В нем всего много (хвастун, «охотник погулять», герой кутежей и пьянок).
Плюшкин – от слов «плюшка», «плюхать» [9,
1710], трагико-комический герой, «прореха на человечестве», раздавлен и расплющен жизнью, является символическим венцом человека-ничтожества,
духовно упавший (плюхнувшийся) герой: «Такой
скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он: всех людей переморил голодом [5, 425].
Собакевич – ассоциация со словом «собака»
(жадная и ко всему равнодушная) [9, 2413], «казалось, в этом теле совсем не было души, или она у
него была, но вовсе не там, где следует, а, как у
бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта
такою толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно ника-
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кого потрясения на поверхности», «одного чего-нибудь спросит, да уж зато всё съест, даже и подбавки потребует за ту же цену» [5, 425].
Чичиков – непонятная и по-птичьи звучащая
фамилия «Чи-чик» со смешным эффектом [9, 2783],
но этот человек является явным хищником, покупающим мертвые и живые души, «не красавец, но и не
дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж
и не так, чтобы слишком молод» [5, 350], он – ни
то, ни се, не глуп и не лишен совести.
Писатель Н.В. Гоголь с симпатией относится к
русскому простому народу, поэтому у них «говорящие» фамилии лиричны, наивны и душевны: крепостные и слуги – это симпатичные автору дядя
Митяй, дядя Миняй, кирпичник Милушкин и др.
Гоголевские «говорящие» имена и фамилии выступают как «заглавие» скрытого мира героев, сущности их характера. Эти имена обнажают душевные
болезни их носителей и всех людей, а чины и звания, которые вытесняют духовность, открывают
перед читателем пугающую пустоту ада.
В художественных произведениях авторы
обычно используют имена собственные из существующего ономастикона, а также и вновь придуманные. Поэтому надо различать «говорящие» (созданные) и «готовые» (реальные) имена собственные. В каждом достоверно художественном
сочинении не бывает случайных слов, лишенных
контекстуальной нагрузки и имеющих возможность без проблем заменяться другими словами. У
Н.В. Гоголя собственные имена особенно «говорящие» – это специфические особенности внутреннего мира характера героев, которые показывают
их духовные болезни, не дают возможности исказить правду жизни и представляют шанс поддержки
игры воображения в отношении действительности.
Да, это имена часто странные, непонятные, но раскрывающие незримые и неуловимые черты характера людей. Абрам Терц (Андрей Синявский) метко
заметил «»мертвые души» … всячески обыгрываются в ходе повествования, подробно обсуждаются, картинно демонстрируются. Как лес полон
щебета птиц, так и текст «Мертвых душ» изобилует
гомоном имен» [11, 221].
«Ревизор» Н.В. Гоголя – комедия комичного
города с комичными чиновниками-бюрократами и
их комичной жизнью. Персонажи комедии (с метакогнитивным искажением) как по эффекту Даннинга-Крюгера «лишены разумной формы существования и действия». Многие фамилии семантически сложного происхождения, многослойные и
представлены целым рядом характеристик героев,
например, Хлестаков – от слова «хлестать» со значением пустословить, врать бездумно и непроизвольно, в зависимости от обстоятельств в окружающем мире [9, 2728]. К Хлестакову можно отнести
следующие меткие определения «щеголь и повеса»,
«праздный шатун и нищий от тунеядства», «наглец,
нахал». Исходя из этих определений, лжеревизортунеядец с «говорящей» фамилией Хлестаков,
резво и быстро (хлестко) «проскакал» через жизненные просторы города N.
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В основном антропонимы характеризуют персонажи их социальным статусом. Жизнь городоNских чиновников, заключавшаяся в ревизиях и
не ревизиях мелькает во вранье и пустословстве, в
одинаковости бесполезной жизни его обитателей,
например: Антон Антонович Сквозник-Дмухановский (от слова «сквозь» и «напыщенность», сквозничать, пройдошить) [9, 2354] – городничий-чинопоклонник, «хитрый, зоркий умом», плут, опытный
пройдоха, «человек умный, не пропускающий того,
что плывет в руки», но легко обманутый мнимым
ревизором. В фамилии – все содержание этого героя комедии. Реплики городничего ничтожны и
глупы: «Вот смотрите, смотрите, весь мир, все
христианство, все смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу!» [6,
28]. Первоначально его фамилия была СквозникПрочуханский со значением «бестолочь и дурень»,
что точно подтверждается его «говорящей» фамилией.
Судья Аммос Фёдорович Ляпкин-Тяпкин (работа на «тяп-ляп»). В словаре Д. Н. Ушакова указано значение, что это «быстрая, но небрежная и
грубая работа» [4, 12, 853−854]. Службу ЛяпкинТяпкин несет согласно своей «говорящей» фамилии «тяп-ляп», то есть отвратительно, «человек,
прочитавший пять или шесть книг», взяточник: «Я
говорю всем открыто, что беру взятки, но чем
взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело»
[6, 3].
Попечитель городских богоугодных заведений
Артемий Филиппович Земляника (от нарицательного существительного, означающего род низкорослой травы со сладкой, ароматной ягодой) – толстый, неуклюжий, услужливый и суетливый проныра, главный городской подлец. «Говорящая»
фамилия показывает на его низкую, льстивую и
притворную натуру: «Могу сказать, что не жалею
ничего и ревностно исполняю службу» [6, 18]. У
него работает врач-немец с фамилией Гибнер, который не знает ни одного русского слова. Его фамилия «говорит» сама за себя. Оба они недалекие и
малообразованные люди.
В комедии нет ни одного положительного героя (Уховертов и Держиморда – произвол и тупая
жесткость; квартальный Кнут – форма насильственного наказания и произвола); Петр Иванович
Добчинский и Петр Иванович Бобчинский – от
«боб» [9, 118–119] «глупый бестолковый человек»,
они одинаковы и близки: «Оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи
друг на друга» [6, 2], «Сморчки короткобрюхие!»
[6, 29]; кроме единственного – разоблачительного
смеха. В каждой «говорящей» фамилии главным
действием персонажа является гротесковая ложь и
подлость, которые заостряют сатирические функции комедии (Земляника, Толстогуб, Яичница, Держиморда и др.).
Итак, при исследовании художественных
функций антропонимов, можно предположить, что
на первом месте в тексте произведения находятся
эстетическая и характеризующая функции. Точка
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зрения автора художественной литературы проявляется функцией перспективизации, раскрывающей существенную проблему литературоведения и
выражающуюся антропонимами. Многие «говорящие» фамилии играют немаловажную роль при создании текста произведения. Они составляющие
стиля, взгляда, а также языка автора, темы рассказа,
характеров персонажей и сути созданных образов.
Тексты произведений русских писателей-классиков XIX и начала XX вв. до сих пор скрывают
глубоко-философский смысл, который заставляет
задумываться не одно поколение людей разных
национальностей. Исследованные произведения
считаются бессмертным шедевром литературы на
все времена.
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Аннотация
Одной из актуальных тем в когнитивной лингвистике остается изучение концепта. В своих научных
трудах лингвисты часто акцентируют внимание на важности термина «концепт», исследуя его природу,
истинное значение и восприятие в той или иной языковой культуре. Как известно, с помощью концепта,
выраженного чаще всего лексемой, мы можем познать не только личностный опыт, психологию, уровень
образованности и направление деятельности одного индивида, но также его ментальность и этническую
принадлежность к конкретному народу мира. Об этом факте свидетельствуют исследования многих российских и советских учёных, таких как С.Ю. Степанова, В.А. Масловой, С.А. Аскольдова, Д.С. Лихачёва
и других. Существуют различные трактовки термина «концепт», предложенные в ходе научных работ
лингвистами, но важно отметить их единую суть: концепт – это некий ключ к основному источнику информации, который способен раскрыть внутренний мир человека, а с точки зрения лингвокультурологического подхода – заглянуть в отражение любой культуры. В данной статье кратко освещается проблема
восприятия концепта «честь» в современном русском языке в целом и на примерах материала исследования. Анализируется номинативное поле и понятийное ядро концепта в детективе «Женщина по средам»,
опубликованного В. Прониным в 1995 г. Ставятся и решаются следующие задачи: определить специфику
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выбранного концепта «честь» как в национальном сознании, так и в индивидуальном на примере героев
художественного произведения, а также составить описание когнитивных признаков.
Abstract
The study of the concept is one of the most relevant theme in cognitive linguistics. Linguists often accent the
importance of the term «concept» in their scientific works: exploring its nature, true meaning and perception in a
particular language culture. As we know, we can learn the personal experience, psychology, level of education and
direction of activity of one individual due to the concepts, which are often expressed by lexeme. Also, by this way,
we can note person`s mentality and ethnicity to a particular people of the world too. This fact is evidenced by the
studies of many Russian and Soviet scientists, such as S. Yu. Stepanov, V. A. Maslova, S. A. Askold, D. S. Likhachev and others. There are various interpretations of the term «concept» proposed in the scientific works of linguists, but we have to note their common essence: the concept is a key to the main source of information, which
is able to reveal the inner world of man, and to look at the reflection of any culture from the point of linguistics
view cultural approach. This article covers the problem of perception of the concept «honor» in modern Russian
at all and on the examples of the research material. We analyzed of the nominative field and the predicate of the
concept in «Woman on Wednesdays», published by V. Pronin in 1995. We raised and solved following tasks: to
determine the specificity of the concept «honor» in the national and the individual consciousness on the example
of the characters of this book and described cognitive indicators.
Ключевые слова: концепт, ядро, номинативное поле, когнитивная лингвистика, языковая картина
мира, когнитивные признаки.
Keywords: concept, predicate, cognitive linguistics, nominative field, language picture of the world, cognitive indicators.
Введение
Изучение термина «концепт» является одной
из самых актуальных тем в области когнитивной
лингвистики. Основная причина такого интереса
заключается в репрезентации и восприятии той
иной лексемы (концепта) в целом, она освещена в
научных трудах многих исследователей, таких как
Р.М. Фрумкиной, В.А. Масловой, А.Д. Шмелёва,
Ю.С. Степанова и др. Учёными поднимается ряд
вопросов, в частности о структуре и реальности
концептов, о возможностях и пределах концептуального объяснения языковых фактов, о реальности
толкования эмоциональных концептов, о необходимости семантических примитивов и т.д. Таким образом, важно знать о концептуальных особенностях
той или иной лексемы, которую мы задействуем в
речевой реализации, в нашем случае – лексемы
«честь» [5, с. 22].
Целью нашего исследования является выявление особенности репрезентации концепта «честь» в
художественном произведении В. Пронина «Женщина по средам». В соответствии с поставленной
целью в исследовательской работе ставятся и решаются следующие задачи:
- определить номинативное поле и ядро концепта «честь»;
- составить описание когнитивных признаков
концепта;
- выявить специфику концепта «честь» в русской картине мира на примере героев детектива В.
Пронина.
Актуальность: по мнению А. Вежбицкой, за
одной и той же лексической единицей «в сознании
разных людей могут стоять разные концепты» [3, с.
342]. В данной статье мы постараемся показать, что
восприятие концепта «честь» может поддаваться
искажению, интерпретации как в индивидуальном,
так и национальном сознании героев произведения,
несмотря на уже устоявшееся определение «чести»
историческим путём. Так как выбранный нами кон-

цепт - один из самых часто встречаемых в классической и современной литературе, то он может служить ярким примером отражения нашей культуры,
менталитета.
Основная часть. 1.1 Определение концепта
«честь»
В русском языке концепт «честь» имеет достаточно обширное номинативное поле. В его состав
входят лексические и фразеологические единицы,
они, в свою очередь, указывают на когнитивные
признаки самого концепта. Первым шагом к изучению концепта (понятийного компонента) стало обращение к ряду толковых словарей русского языка.
Мы остановились на «Толковом словаре русского
языка с включением сведений о происхождении
слов» Н.Ю. Шведовой и «Словаре русского языка»
С.И. Ожегова. Мы выделили следующие значения
лексемы «честь»: 1. Достойные уважения и гордости моральные качества человека, его соответствующие принципы. 2. Хорошая, незапятнанная
репутация, доброе имя. 3. Почёт, уважение. 4. Целомудрие, непорочность [9, с. 1090]. 1. Общественно-моральное достоинство, то, что вызывает чувство гордости. 2. Целомудрие. 3. Уважение, почёт [8, с. 863].
Согласно толкованию, концепт «честь» может
являться понятийным ядром, а вышеприведённые
лексемы - номинативным полем. Также, концепт
может обозначать следующие когнитивные признаки: нравственные качества личности и репутацию в обществе. Эти качества и приобретенная репутация имеют логическую, причинно-следственную связь понятие честь «отражает важную сферу
человеческое жизни, эксплицируя коллективное и
индивидуальное в мировидении человека. Анализируемый концепт относится к центральным гносеологическим концептам картины мира человека,
составляющим её фундамент» [1, с. 138], [2, с. 35].
Чувство уважения к человеку в нас зарождается,
если тот обладает положительными качествами, и
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наоборот, их отсутствие вызывает к человеку пренебрежение, некое «отторжение» на подсознательном уровне [4, с. 300].
1.2 Специфика и когнитивные признаки
концепта при анализе детектива
По мнению А. Вежбицкой, за одной и той же
лексической единицей «в сознании разных людей
могут стоять разные концепты» [3, с. 416]. Приступая к анализу произведения, мы должны отметить,
что концепт, используемый одним человеком, не
обязан являться абсолютным эквивалентом для
другого, что напрямую зависит от его личностного
опыта и ценностей. На материале нашего исследования мы не раз убедимся в том, что «честь» тот или
иной герой произведения понимает по-своему, но,
так или иначе, сохраняет общепринятую трактовку
концепта. Итак, приступим к анализу текста В.
Пронина.
Сюжет детектива В. Пронина «Женщина по
средам» знаком многим в отечественной культуре
и лёг в основу художественного фильма режиссёра
С. Говорухина «Ворошиловский стрелок» (1999 г.):
«Я был в то время председателем Комитета по культуре в Государственной думе, — рассказывает Станислав Говорухин «Московскому комсомольцу»,
— игровых картин не снимал уже много лет. А тут
подумал: что бы такое сделать, чтобы это вызвало
отклик в обществе? Очень жаль было стариков, у
которых все отняли: честь, достоинство, все их сбережения. Мне случайно попалась повесть Виктора
Пронина «Женщина по средам». За ее героя — человека, который может отстоять свое достоинство,
— я и ухватился…Старики оценили картину, они
ожили, почувствовали, что есть среди них люди,
которые могут отстоять их достоинство. Ульянову
приходили мешки писем. Он стал национальным
героем — таким маршалом Жуковым в мирное
время» [7].
Автор книги с первых страниц вводит читателя
в напряжение и даёт пищу для размышлений: «а как
бы поступил я на месте Ивана Фёдоровича?». Афонин Иван Фёдорович – главный герой произведения, мирный пенсионер, законопослушный гражданин, в прошлом механик, живёт с внучкой Катенькой, которой нет ещё и 20 лет. Катя и Иван
Федорович жили дружно в маленькой деревне:
внучка работала секретарём в конторе, ходила за
продуктами, дед занимался хозяйством, проводил
время во дворе с соседями, наблюдая, как те играют
в домино, помогал Катиным родителям в воспитании и содержании дочки (они постоянно отсутствовали в России из-за работы в сфере торговли), всегда и во всем поддерживал единственную и любимую внучку и встречал её по вечерам.
Но в одну злополучную среду, поздним вечером их размеренная и спокойная жизнь необратимо
изменилась. Трое молодых ребят: Вадим Пашутин,
Игорь Зворыгин и Борис Чуханов, воспользовались
доверием молоденькой девушки, когда та зашла к
ним после работы на пару минут под предлогом
«День рождения». Игорь лично убедил девушку
подняться в квартиру Вадима (только его Катя немного знала с детства, вместе росли в одном дворе)
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и составить им дружескую компанию, присоединиться к столу и просто поздравить именинника.
Чуть колеблясь, Катя соглашается, но при условии,
что зайдёт чисто из вежливости, и Игорь её вскоре
проводит до дома. Уже в квартире, отвлекая Катю
разговорами, новые знакомые подмешали ей в бокал крепкие напитки и, в итоге, совершили акт изнасилования над невинной девушкой, как бы та ни
сопротивлялась и ни пыталась бежать.
1. - «Не надо так, - Игорь погладил её по волосам. – Не надо… Не произошло ничего слишком
уж страшного… Всё это уже бывало с людьми,
опять будет… Так уж случилось, Катенька, что в
эту среду высшие силы послали нам именно тебя…
И ты ни в чём не виновата, и мы тоже не так
уж…» [10, с. 22].
После этих слов молодые люди отпускают
свою жертву домой и решают продолжать праздник, но вовсе не День рождения друга, а очередную,
«удачно» состоявшуюся среду. В данном примере
мы видим, что, по мнению преступников, надругательство над человеком против его воли – это
норма, и сожаления ребята не испытывают в течение всего допроса милицией и после. Для нас важно
отметить, что отсутствие совести за совершённое
преступление является неким показателем. Этот
пример демонстрирует отсутствие чести, поскольку моральные качества у данных персонажей
не вызывают у нас никакого уважения (иллюстрация анти-концепта «честь»).
Рассказав дедушке (Ивану Фёдоровичу) о случившемся, девушка убежала в ванную, пытаясь
очиститься. Главный герой детектива немедленно
обращается к знакомому участковому Алексею с
просьбой о помощи.
2. - «Лёша, - старик глянул из-под бровей
мокрыми синими глазами, - Лёша… Они не только
её… Понимаешь? Они и меня изнасиловали. Вот
сижу перед тобой, а у меня щёки горят… Я ведь
изнасилованный, Лёша, ты можешь это понять?!»
[10, с. 31].
Здесь мы понимаем, что автор подчёркивает
позор, настигнувший семью Афониных, очернение
репутации не только Кати, но и самого старика. В
этом случае мы наблюдаем один из когнитивных
признаков концепта, где «честь» человека может
напрямую зависеть от мнения других людей.
В тот же миг патрульная машина явилась на
место преступления с целью задержать преступников и передать их в руки правосудия. Только благодаря острому языку и напору со стороны капитана
Кошаева удаётся вывести негодяев-насильников на
чистую воду. Кошаев и весь наряд открыто презирают виновников, стараясь выбить признания:
3. «…Сунем на сутки в камеру к уголовникам,
им надо сказать, что, дескать, насильники, девочку изуродовали... Для уголовничков будет просто подарок. И главное – по закону, - с улыбкой ответил капитан. – И по справедливости. Ты должен
знать, что чувствовала девочка, когда вы удовольствие получали…» [10, с. 39].
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Кошаев знал Катю с детства, выросли в одном
подъезде. И то, что произошло в тот вечер, потрясло его ничуть не меньше, чем Ивана Федоровича.
Он остро ощутил душевную боль, будто и его самого лишили чести и достоинства. Наказание виновных, защита достоинства семьи Афониных
стало делом чести и для самого участкового. Таким
образом, капитан милиции демонстрирует нам моральные принципы не только в индивидуальном сознании, но и в национальном. Он – слуга и защитник народа, хранитель порядка, неравнодушен к истории Кати, он знает, что честь и достоинство семьи
Афониных опорочены, и виновники должны быть
наказаны по всей строгости закона и не только.
Этот пример ярко демонстрирует нам, что метод
искажения концепта «честь» порой уместен во
благо, для защиты достоинства истца. Герой детектива даёт оценку уровню нравственности преступников, что, также, является когнитивным признаком концепта.
Однако, справедливость не восторжествовала
даже при наличии весомых доказательств и понятых. Вадима, Игоря и Бориса спас от наказания отец
Вадима, он же полковник - Пашутин Николай Петрович, используя все свои связи, что показывает
нам злоупотребление властью. Он сделал всё возможное, чтобы и Катю унизить окончательно: следователь и окружной прокурор отказались открывать дело, заявив, что «она сама виновата и имела
злой умысел» (хотела так шантажировать честных парней, и всё было по доброму согласию) [10, С.
62]. В отсутствии Ивана Фёдоровича полковник
явился на порог дома жертвы и протянул конверт с
деньгами, чтобы та забыла о «недоразумении».
Узнав это, старик швырнул пачку денег в лицо Пашутина - старшего и, отчаявшись, решил самостоятельно совершить правосудие. Попытка откупить
родного сына и его друзей у полковника не увенчалась успехом.
4. «Проснулась и вышла из своей комнаты
Катя, и вскорости из ванной донёсся мягкий шум
воды. Старик уже не мог слышать этот шум,
сразу портилось настроение – не может нормальный человек вот так часами поливать себя из
лейки, не может. «Пытается очистить доброе
имя», - горестно подумал старик и вдруг без всякого перехода промолвил вслух: - Пора… От крови
отмываются не водой, а кровью…» [11, с. 153].
Анализируя данный пример, мы отмечаем
утрату непорочности и целомудрия. Таким образом, можем отметить следующий когнитивный
признак концепта, он определяет: «честь отождествляется с идеей чистоты и невинности» [15, с.
155].
Не мог Иван Афонин видеть страдания внучки,
не мог и принять то, что нет справедливости и
управы на тех, кто опорочил доброе имя Катеньки.
Продав приятелю дачу, Иван Фёдорович уехал на
пару дней в Одинцово и приобрёл итальянскую
винтовку и пули на чёрном рынке. Пенсионер был
решителен и непоколебим. Конечно, он понимал,
что ждёт его в случае задержания, что ему придётся
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ответить за сделанное и был к этому готов, но интересное для нас, и, наверняка, является весомым показателем, - старик не желал смерти молодым людям, он выбрал справедливый и честный путь, на
его взгляд [11, с. 142]. Афонин наказывал насильников внучки по очереди исключительно по средам, считая это тоже некой своей традицией. Он их
подстреливал, произнося при этом: «не бойся, потерпи, детка, будет немного больно», так как
именно с этих слов началось изнасилование Кати
[11, с. 149]. Мститель был убеждён, что только за
счёт страданий парней Катеньке и ему самому будет становиться легче. Таким образом, он защищал
честь любимой внучки, отстаивал её достоинство,
ничего при этом, не рассказав ей самой, совершая,
по его мнению, подвиг: «Сделаю я всё ради Катеньки, отвечу по заслугам, но её не подведу» [10,
с. 70].
Игорю старик отстрелил ногу, ровно через неделю Борису стрельнул в бензобак его вишнёвого
«опеля», так, что молодой человек получил многочисленные ожоги. Вадима и его отца Иван Фёдорович оставил «на десерт».
Рассмотрим ещё один яркий пример того, как
честь интерпретируется одним из персонажей детектива:
5. «Пашутин проработал в милиции всю
жизнь и хорошо себе представлял, на что имеет
право, чего не может делать ни при каких обстоятельствах, на какие нарушения может пойти с небольшим риском, на каких его репутация может
сгореть быстро и навсегда. Он был нетороплив,
сосредоточен, знал своё место. У него были большие возможности при условии, что пользоваться
ими он будет нечасто, осторожно, помня о необходимости быть благодарным. Нет, его не тревожила беззаконность того, что собирался совершить, он был достаточно испорчен, чтобы обращать на это внимания. Беспокоило простое
соображение – он собирался сделать со стариком
почти то же самое, что его сын сделал со стариковской внучкой. Этого ему не хотелось, но он не
видел другого выхода…» [11, с. 219-221].
Здесь мы наблюдаем, что национальное сознание тесно переплетено с индивидуальным. Полковник был уважаемым человеком, имел достойную
должность, но во имя родного сына, которого он на
протяжении всей истории сам ругал, бил и презирал
не меньше капитана Кошаева, не смог оставить его
в беде и заставить предстать перед честным судом.
Он уговаривал сына уехать и скрыться, хотя его
призвание, без сомнений, гласит: наказывать преступников. В очередной раз полковник воспользовался своим положением и почётом, но лично всё
понимал и знал обо всех злополучных средах. Пашутин - старший уже догадался: Афонин причастен
к несчастьям Игоря и Бориса, он и есть снайпер. И
сдаваться без боя полковник не собирался. Николай
Петрович незаконно организовал обыск в квартире
у подозреваемого. Оружие в доме подчинённые Пашутина не смогли найти, так как винтовка хранилась в квартире соседки, алиби старик также зара-
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нее продумал. Лишь одну деталь заметил непрошеный гость в доме Афониных – чёрный крест в календаре, отмечена следующая роковая среда. Николай Петрович вышел из себя и сломя голову побежал в квартиру Вадима. Полковник и его сосед
топором взломали дверь, а загнанный в угол преступник от ужаса и страха выстрелил по ошибке
отцу в живот из пистолета. Обезумевший Пашутин
- младший подумал, что и за ним пришёл мститель,
наступил его черёд платить.
Автор произведения, Виктор Пронин, оставил
развязку сюжета «незаконченной». На наш взгляд,
писатель позволил своему читателю самостоятельно решить судьбу героев. Много вопросов
осталось без ответов: «простила ли Катя насильников?», «наказали ли Ивана Фёдоровича по закону?», «признали ли свою вину все соучастники
преступления?», но главным вопросом остаётся тот
самый: «а как бы я поступил на месте Ивана Фёдоровича?». Мы уверены: каждому из нас есть о чём
задуматься. Однако нельзя забывать и о том, что
Афонин не собирался уклоняться от наказания, что
вызывает чувство сострадания, понимания и уважения.
Заключение
Пранализировав ряд примеров, мы убедились,
что концепт «честь» имеет богатое номинативное
поле: моральные принципы, репутация, уважение, справедливость, достоинство, почёт, целомудрие, непорочность. Для нас важно подчеркнуть, что не все персонажи одинаково оценивают
понятия «честь» и «достоинство». Лишь личностный опыт и их судьбы влияли на восприятие концепта [12, с. 45]. Но определённо, мы заметили, как
в силу своего желания и определенных обстоятельств герои детектива искажали честь, иллюстрируя
концепт «анти-честь».
Таким образом, мы переходим к следующему
выводу и составляем описание когнитивных признаков чести:
- отождествляется с идеей чистоты;
- может напрямую зависеть от коллективного
мнения окружающих;
- является неким объектом, который может относиться или не относиться к конкретному субъекту;
- это оценка уровня нравственных качеств индивида.
Согласно Ю.С. Степанову, концепт «это как
бы сгусток культуры в сознании человека» [13, с.
784]. Лингвист считал, что культура влияет на ментальный мир человека, и наоборот, человек может
влиять на культуру. В данной статье мы показали,
что восприятие концепта «честь» может поддаваться искажению, интерпретации как в индивидуальном, так и национальном сознании героев произведения, несмотря на уже устоявшееся определение «чести» историческим путём. В нашем
исследовании мы опирались на труды российских и
советских учёных и постарались выявить специфику концепта «честь» и его когнитивные признаки, таким образом, осуществив поставленные
задачи.
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Аннотация
Для более полного понимания семантики исследуемых в настоящей работе фразеологических единиц
их следует объединить в соответствующие семантические поля. В современной лингвистике для семантического поля постулируется наличие общего семантического признака, объединяющего все единицы поля
и выражаемого семой с обобщённым значением, а также наличие дифференциальных признаков (от одного
и более), по которым единицы поля отличаются друг от друга. В данной работе определено примерное
процентное содержание ФЕ, объединённых общим понятием, в составе всего корпуса наиболее употребительных фразеологических оборотов и выражений делового английского языка. Исследуемые нами фразеологические единицы английского языка делового общения были распределены в рамках четырёх основных фразео-семантических полей: «бизнес и управление» (30%); «денежные отношения» (20%); «покупка и продажа» (20%), «экономические и производственные отношения» (30%).
Abstract
In order to better understand the semantics of the phraseological units studied in this work, they should be
combined into corresponding semantic fields. Modern linguistics postulates for a semantic field the presence of a
common semantic feature combining all units of the field and expressed by a seed with a generalized meaning, as
well as the presence of differential features (from one or more) by which the units of the field differ from each
other. This paper defines the approximate percentage content of phraseological field, united by a common concept,
as part of the entire body of the most used phraseological turns and expressions of business English. The phraseological units of English business communication we investigated were distributed within four main domains:
phraseo-semantic field FE, united by the concept of "business and management" (30%), phraseo-semantic field
FE, united by the concept of "monetary relations" (20%), phraseo-semantic field FE, united by the concept of
"production relations " (30%%).
Ключевые слова: идиоматичность, идиоматизация, фразеологическая единица, фразео-семантическое поле, деловая речь, деловой дискурс.
Keywords: idiomatism, idiomatisation, phraseological unit, phraseo-semantic field, business speech, business discourse.
Изучение фразеологических единиц (ФЕ) как
языковых единиц, наиболее ярко отражающих
национальные особенности культуры народа-носителя языка, представляется важным в связи со
стремлением к адекватному взаимопониманию на
фоне развивающихся контактов в сфере бизнеса. В

данной работе исследовались фразеологические
единицы, употребляемые в деловой речи носителями английского языка. Для большего понимания
значения фразеологических единиц в деловой речи
нами выявлены место фразеологии в системе языка,
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а также предпринята попытка систематизации фразеологизмов по фразео-семантическим полям.
Методологическую основу работы составляют
труды в области фразеологии и фразеографии Амосовой Н.Н. [5], Артёмовой А.Ф. [7], Мокиенко В. М.
[18] исследовательские работы Арсентьевой Е.Ф.
[6], Архангельского В.Л. [10], Баранова А.Н. и Добровольского Д.О. [11], Никулина Е. А [19]; в области теории семантических полей A.M. Кузнецов
[16],
Лебедева О. В. [17], Сайфуллаева У. У.
[20], Л.М. Васильев, З.Н. Вердиева, М.А. Кунижев,
A.A. Уфимцева); работы в области делового дискурса Арсентьевой Е.Ф.[6], Арутюновой Н.Д.[8],
Арутюнян Б.Э. [9]
Речевая идиоматизация делового общения заключается не только в его клишированности, но и в
употреблении образных единиц языка (устойчивых
сравнений, фразеологизмов некорпоративного характера), метафорических моделей. Это свидетельство демократизации нормы делового общения, с
одной стороны, и появления проблем, связанных с
адекватностью понимания ФЕ при межкультурной
коммуникации - с другой.
Прежде всего, необходимо отметить функциональные сферы, в которых обнаруживается деловой
дискурс [3]. Итак, на наш взгляд, это:
1) переговоры в сфере бизнеса;
2) телефонные разговоры между представителями различных компаний;
3) деловая корреспонденция, включающая в
себя разные виды документов, в т.ч. письма, телеграммы, факсимиле, отчёты, меморандумы, чеки,
счета и т.д.;
4) деятельность в сфере продаж (сбыт, снабжение);
5) рыночная и биржевая деятельность;
6) непосредственное заключение контрактов,
включая документы об условиях поставки, оплаты,
страховки, погрузки;
7) процедура принятия и увольнения с работы,
8) рекламная деятельность компаний;
9) правовые аспекты и формы деловой деятельности и др.
Деловое общение - одна из разновидностей
коммуникации. «В мире бизнеса или политики деловое общение представляет собой контакт между
двумя сторонами, которые имеют необходимые
полномочия, вверенные им организациями или
странами для его осуществления и разрешения конкретных проблем» [14, с. 33].
Необходимым условием достижения цели делового общения являются определённые коммуникативные стратегии, которые вызываются коммуникативными намерениями адресанта. «Стратегия
делового общения предполагает планирование,
форму и реализацию целей делового общения.
Она тесно связана с функциями делового общения: проектно-плановой, стимулирующей, контролирующей, регламентирующей и анализирующей и вытекает из требований структуры готовности менеджера к деловому общению» [22, с. 66].
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Фразеологизм употребляется как некоторое
идиоматичное целое, не подлежащее дальнейшему
разложению и обычно не допускающее внутри себя
перестановки своих частей. Семантическая слитность фразеологизмов может варьировать в достаточно широких пределах: от невыводимости значения фразеологизма из составляющих его слов во
фразеологических сращениях (идиомах) до фразеологических сочетаний со смыслом, вытекающим из
значений, составляющих сочетания: bread-and-butter issues - насущные проблемы, forbidden game - человек, которого нельзя критиковать; pay through
the nose - заплатить бешеные деньги.
Например, ФЕ face value имеет 2 значения.
Первое значение - это финансовый термин «номинальная, нарицательная стоимость (монеты, банкноты, акции)» второе - «видимая, кажущаяся ценность», что является полностью переосмысленным идиоматическим вариантом.
В отличие от предыдущего, идиофразеоматизм
cut corners (a corner) имеет более двух значений.
Первое, буквальное, значение - «срезать угол» т.е.
идти кратчайшим путём, а три последующих значения являются переосмыслением первого: а)
«идти напролом»-, б) «действовать незаконно»; в)
«экономить (на чём-л.) в ущерб качеству». Обычно
переосмысление здесь носит метафорический характер.
В частности, идиофразеоматизмы приобрели
статус терминологических фразеологизмов, на
фоне чего Е.А. Никулина отмечает растущую общеязыковую тенденцию к употреблению терминов в
расширенно- метафорическом смысле, и, в связи с
данной тенденцией, фразеологизацию терминологических сочетаний. Предложенный Е.А. Никулиной новый термин (терминологический фразеологизм) представляется нам более актуальным, «так
как он полнее отражает саму природу исследуемых
единиц и их ассиметричность» [19, с. 53].
Анализ фактического материала в рамках
нашего исследования показал, что в деловом английском довольно часто используются такие ФЕ,
как устойчивые сравнения (УС), занимающие особое место во фразеологической системе языка.
Человек может сравниваться и с каким-либо
предметом или явлением. Если мы хотим сказать о
ком-либо, что он совершенно здоров, цел и невредим, мы можем употребить одно из следующих УС:
as right as rain, as right as ninepence, as right as the
mail или as right as a bank.
В английской деловой сфере сравниваются и
различные предметы или явления. Предыдущие УС
можно отнести и к неодушевлённым предметам, но
уже в ином значении, а именно: находиться в хорошем состоянии или всё в порядке.
Среди других сравнений, используемых в деловом дискурсе, можно отметить, к примеру, следующие:
as one man - единогласно, единодушно; as plain
as the nose on your face - ясно, понятно; as safe as the
Bank of England - абсолютно надёжный, безопас-
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ный; as phony as a three-dollar b i l l - l ) явно поддельный, фальшивый; 2) с большими странностями, отклонениями.
При исследовании фразеологических единиц
(ФЕ), используемых в деловом дискурсе английского языка, представляется важным охарактеризовать данные ФЕ по фразеологическим антиномиям,
сформулированным В.М. Мокиенко [18], дополненным Лебедевой О. В., Шамшуровой М. Ю [17]:
раздельнооформленность - цельнооформленность,
имплицитность - эксплицитность, образность - безобразность, экспрессивность - нейтральность, универсальность - уникальность, моделированность немоделированность.
Образность мы соотносим со способностью
языковых единиц, в т.ч. и фразеологических, вызывать в нашем сознании наглядно-чувственные
представления о предметах или явлениях действительности. Соответственно, безобразность - отсутствие подобных представлений в связи со сказанным или услышанным. Нами отмечается тот факт,
что в процессе идиоматизации устойчивые единицы теряют первоначальную, «генетическую» образность.
Так, для делового человека, говорящего на английском языке, в настоящее время малообразными
являются следующие выражения:
black knight - «чёрный рыцарь»: компания (или
частное лицо), осуществляющая нежелательную
попытку взять на себя руководство делами другой
компании;
grey knight - «серый рыцарь»: второй участник
торгов при покупке контрольного пакета акций, нежелательный для самой компании и для его соперника по приобретению данной компании;
white knight - «белый рыцарь»: третья сторона,
помогающая компании избежать враждебного поглощения; инвестор, который делает желательное
предложение компании, уже являющейся объектом
попытки несогласованного поглощения;
yellow knight - «жёлтый рыцарь»: фирма, пытающаяся поглотить другую и ведущая с последней
обсуждение ситуации их слияния.
В сознании людей, употребляющих данные
выражения, редко возникает образ чёрного, серого,
белого или жёлтого рыцаря. Данные фразеологизмы прочно закрепились в деловом английском
языке в качестве сочетаний, выражающих иные понятия, а именно, понятия, связанные с деловой активностью компаний.
В ещё большей мере национально-маркированными являются устойчивые сочетания слов, в
состав которых входят имена собственные. В английском языке и, в частности, в деловом дискурсе
часто встречаются ФЕ с именем Jack, например:
Jack is as good as his master - работник не хуже
хозяина;
Jack of all trades - мастер на все руки;
Jack in office - самонадеянный, важничающий
чиновник, чинуша, бюрократ;
Jack of (on) both sides - тот, кто служит и нашим
и вашим.
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Понимание фразеологических единиц и интерпретация смысла данных устойчивых сочетаний невозможны без анализа их семантической структуры, знания их семантических особенностей и
признаков. Определить эти особенности и признаки
можно с точки зрения теории семантических полей
лексических единиц, и в частности, семантических
полей фразеологических единиц деловой лексики
английского языка.
Известно, что для понимания значения языковой единицы требуется осознание её позиции в соответствующем поле, а также позиции других единиц, входящих в данное поле. Для более полного
понимания семантики исследуемых в настоящей
работе фразеологических единиц их, по нашему
мнению, следует объединить в соответствующие
семантические поля. A.M. Кузнецов определяет
термин «поле» как «совокупность языковых (главным образом лексических) единиц, объединённых
общностью содержания (иногда также общностью
формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство
обозначаемых явлений» [16, сю 13]. В любом случае, когда исследования затрагивают анализ совокупности элементов, мы говорим о системе, структуре, а в свете современных исследований - о семантическом поле. Теоретическое осмысление
поля, в основном с точки зрения парадигматического подхода, ассоциируется с работами Й. Трира,
Л. Вайсгербера. Но наибольшее распространение
понятие «семантическое поле» получило после
публикации работы Г. Ипсена в 1924г. [12], где семантическое поле определялось в качестве совокупности слов, обладающих общим значением.
Дальнейшее развитие теория семантических полей
получила в работах Э. Косериу, Ф. Брюно, О.
Есперсена.В современной лингвистике «для семантического поля постулируется наличие общего (интегрального) семантического признака, объединяющего все единицы поля и обычно выражаемого
лексемой с обобщённым значением (архилексемой)», а также «наличие частных (дифференциальных) признаков (от одного и более), по которым
единицы поля отличаются друг от друга» [16, с.
305]. Исследованием семантических полей занимаются: Абрамов В.П. [1], Авалиани Ю.Ю. [2], Алехина А.И. [3], Башарина А. К. [12], Вердиева З.Н.
[13] и другие. Применение полевого подхода к изучению фразеологического состава языка оказывается достаточно эффективным, т.к. в данном ракурсе фразеологические единицы (ФЕ) рассматриваются в их взаимосвязи и взаимозависимости, что
позволяет выяснить некоторые особенности и закономерности структурно-семантической организации фразеологической системы в целом. Фразеологические поля и входящие в их состав фразеологические единицы исследуются в работах многих
современных лингвистов, таких как O.A. Дмитриева [15], Л.П. Пастушенко [22], Телия В. [23],
Орлова С. Л. и Скоморохова С. В. [21] Исследуемые нами фразеологические единицы английского языка делового общения были распреде-
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лены в рамках четырёх основных ФСП: ФСП, объединённое на основе общего понятия «бизнес и
управление», ФСП, объединённое на основе общего понятия «денежные отношения», ФСП, объединённое на основе общего понятия «покупка и
продажа», ФСП, объединённое на основе общего
понятия «экономические и производственные отношения».
Фразео-семантическое поле ФЕ, объединённых понятием «бизнес и управление» (30 % единиц), например: buck a (the) trend - достичь успеха
в своём деле, в то время, как у других компаний
дела идут плохо:
climb to the top of the career ladder - высоко подняться по служебной лестнице, т.е. достичь самых
высоких ступеней в должностной иерархии;
earn (have one's wings - 1) приобрести умение
(квалификацию) в чём-л. благодаря упорной работе
и приобретению опыта; 2) показать себя ответственным (исполнительным) работником;
whispering campaign - «клеветническая кампания», т.е. кампания по дискредитации кого-либо
или чего-либо (компании, продукта) с помощью
распространения лживых сплетен.
Фразео-семантическое поле, объединённых
понятием «денежные отношения» (20 % единиц):
например: coin (mint) money - быстро богатеть,
наживаться; загребать деньги лопатой, купаться в
золоте:
in low water / waters - без денег; в стеснённых
обстоятельствах («на мели»);
easy (cheap) money - лёгкий заработок;
money for jam (money for old rope) - деньги, получаемые за пустяковую работу, ни за что, легко
доставшиеся деньги:
seed (front) money - стартовый капитал;
work for peanuts - работать за гроши (арахис =
нечто незначительное; небольшой доход):
shake the money tree - «сорвать куш», т.е. получить огромную прибыль:
Фразео-семантическое поле, объединённых
понятием «покупка и продажа» (20 % единиц),
например: bargain price / bargain-basement price (очень) низкая цена (стоимость), выгодная покупателю:
battle of the brands - конкуренция существующих на рынке торговых марок:
be in pocket - 1) иметь деньги, быть при деньгах; 2) быть в выигрыше, выгадать, заработать;
be out of pocket - быть в убытке, поистратиться;
потерять, прогадать:
buy a pig in a poke / bag - купить «кота в
мешке», провести сделку или бартер вслепую:
for a (mere) song - за бесценок, за очень низкую
цену, совершенно не соответствующую реальной
стоимости:
loss leader - «приманка»: 1) товар, продаваемый с убытком для привлечения покупателей; 2)
дисконтный брокер, проводящий некоторую
сделку с убытком для себя, чтобы привлечь клиентов для заключения других, выгодных брокеру сделок;
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Фразео-семантическое поле ФЕ, объединённых понятием «экономические и производственные отношения» (30 % единиц), например:
grease the palm - дать взятку:
keep someone on his / her toes - держать кого-л.в
напряжении, заставлять работать активно, напряжённо:
play fast and loose (with) - 1) вести нечестную,
двойную игру; 2) поступать безответственно, нарушать свои обязательства, играть чьими-л. чувствами;
sail close to the wind - вступить на опасный
путь, предпринимать рискованные шаги, которые
могут привести к опасным проблемам:
use the soft pedal - не выделять, не акцентировать; не поднимать много шума
Одной из важных характеристик ФСП, как и
семантического поля в целом, считается возможность пересечения отдельных полей, приводящая к
формированию так называемых переходных зон. У
некоторых исследуемых нами ФЕ сложно определить принадлежность к одному отдельно взятому
ФСП, часто их можно отнести к двум и более полям.
Например:
accept sth at face value - принимать что-л. за чистую монету Устойчивое выражение "face value",
входящее в состав данной ФЕ, само имеет не одно
значение, что даёт нам возможность отнести его как
к фразео- семантическому полю ФЕ, объединённых
понятием «денежные отношения», так и к фразеосемантическому полю ФЕ, объединённых понятием «покупка и продажа».
В первом случае данное словосочетание имеет
следующее значение: номинальная, нарицательная
стоимость (монеты, банкноты, акции).
Во втором случае у этого фразеологизма иное
значение: видимая, кажущаяся ценность.
Весь фразеологический оборот "accept sth at
face value " в его значении «принимать что-л. за
чистую монету» также можно определить как относящийся к ФСП фразеологизмов, объединённых
понятием «экономические и производственные отношения».
Другим подобным примером является следующий фразеологизм:
a butter-and-egg man - 1 ) богач, сорящий деньгами (обыкн. о провинциале, приехавшем в большой город), 2) бизнесмен, финансирующий театральные постановки в целях наживы (амер. жарг,).
Семантическая неоднозначность также позволяет нам отнести данное словосочетание по крайней мере к двум ФСП: фразео-семантическому
полю ФЕ, объединённых понятием «покупка и продажа» и фразео-семантическому полю ФЕ, объединённых понятием «денежные отношения».
Как видно из примеров, многие фразеологизмы, вне зависимости от причастности их к тому
или иному ФСП, предполагают несколько значений, зачастую имеющих разную семантическую
окраску. При переводе устойчивых сочетаний необходимым является признание особенностей контек-
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ста, в котором они употребляются. Для многих английских ФЕ, употребляемых в деловом тексте, характерны многозначность и стилистическая разноплановость
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Аннотация
Актуальность проблемы формирования родительских установок у молодежи связана с падением значимости родительства и неудовлетворительным уровнем родительской компетентности в воспитании детей. Целью исследования является апробация программы синематерапии, направленной на развитие представлений о родительской позиции и формирование родительских установок у студенческой молодежи в
период вхождения во взрослость. В исследовании использовался методы наблюдения, контент-анализа,
фокус – групп, проективный метод (контент-анализ самоописания). Программа включала просмотр и последующее обсуждение участниками восьми художественных фильмов. Выборку составили 18 студентов
возрасте 20-21 год. Результаты свидетельствуют о высокой эмоциональной включенности участников, активной ориентировке в событиях и поступках героев фильмов, существенном расширении представлений
о родительстве и определенных сдвигах в самосознании участников, нашедших отражение в пересмотре
позиции в отношении родительства, выстраивании жизненной перспективы с включением родительства
как значимого источника личностного роста и принятие ответственности. Психологическими условиями
эффективности разработанной программы синематерапии являются эмоциональное сопереживание и прослеживание «судьбы героя» в сравнительной рефлексии собственного опыта детско-родительских отношений, децентрация в ходе обсуждения поступков героев фильма, обобщение опыта переживания в символической форме в завершении каждой сессии.
Abstract
The relevance of the problem of the formation of parental attitudes in young people is associated with the
decline in the importance of parenting and the unsatisfactory level of parental competence in raising children. The
aim of the study is to test the cinematherapy program, aimed at developing ideas about the parental position and
the formation of parental attitudes in student youth during adulthood. The study used methods of observation,
content analysis, focus groups. The program included viewing and subsequent discussion by participants of eight
feature films. The sample consisted of 18 students aged 20-21 years. The results indicate a high emotional involvement of the participants, an active orientation in the events and actions of movie heroes, a significant expansion of
ideas about parenthood and certain shifts in the self-consciousness of the participants, reflected in the revision of
their position regarding parenthood, building a life perspective with the inclusion of parenthood as a significant
source of personal growth and acceptance of responsibility. The psychological conditions for the effectiveness of
the developed cinematherapy program are emotional empathy and tracing of the “fate of the hero” in a comparative
reflection of their own experience of parent-child relationships, decentration during the discussion of the actions
of the characters of the film, generalization of the experience of the experience in a symbolic form at the end of
each session.
Ключевые слова: синематерапия, родительство, родительская позиция и установки, фокус-группы,
сопереживание «судьбе героя».
Keywords: cinematherapy, parenthood, parental position and attitudes, focus groups, empathy for “the fate
of the hero”.
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Актуальность исследования определена усиливающейся тенденцией к снижению значимости
родительства и уровня психолого-педагогической
компетентности для молодых людей на фоне формирования представлений о родительстве как
угрозе для самореализации и психологического
благополучия (1; 2). Помимо семейного опыта значительную роль в формировании родительских
установок играет кинематография, ресурсный потенциал для решения задачи самоопределения молодежи в отношении семьи и родительства не исследованы в полной мере Низкий уровень готовности к родительству современной молодежи;
особенности представлений о родительтсве, выступающей в качестве ориентировочной основы родительской деятельности; дисгармоничность представлений о будущем родительстве должны стать
точкой приложения психологического воздействия,
с целью их гармонизации, а одной из перспективных форм – синематерапия. Исследования показали, что синематерапия в области разрешения семейных проблем оказывается весьма эффективной,
особенно для молодежи (3; 4; 5).
Цель исследования – апробация программы
синематерапии, направленной на развитие представлений о родительской позиции и детско-родительских отношениях и формирование родительских установок у студенческой молодежи в период
вхождения во взрослость.
Методы: метод наблюдения, контент-анализа,
фокус –групп, проективный метод (проективный
рисунок). Программа включала просмотр и последующее обсуждение участниками групповой работы восьми специально отобранных отечественных и зарубежных художественных фильмов, содержание которых было связано с темой
родительства и детско-родительских отношений.
Критериями отбора стали высокий художественный уровень произведения, наличие в сюжете фрагментов «эффективного» и деструктивного поведения родителей. После каждого просмотра в ходе
группового обсуждения впечатлений от просмотренного художественного произведения формулировались тезисы, отражающие его основное смысловое содержание (фокус-группы). Участники
имели возможность обсудить события и поступки
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героев произведения, обосновать свою позицию в
столкновении с иными точками зрения. В конце
каждой сессии участникам предлагалось в рисунке
или девизе выразить главную идею фильма. Работа
проводилась в рамках курса «Психология родительства» в соответствии с учебным планом факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, в качестве участников выступили 18 студентов факультета в возрасте 20-21 лет, не изучавшие
ранее психологию семьи и родительства в иных
учебных курсах и не имеющие опыта собственного
родительства. Выборку составили 15 девушек и 3
юноши. Свое впечатление от просмотра фильма и
последующего обсуждения участники оформляли в
виде письменного отчета. Полученные описания
были подвергнуты контент анализу, результаты которого позволяют определить эффект психологического воздействия просмотра и последующего обсуждения.
Результаты. На рис.1 представлены основные категории высказываний респондентов, отражающие эффект воздействия программы. Самая
большая доля высказываний (64,11%) касалась указаний на расширение представлений о родительской деятельности и системе детско-родительских
отношений. Визуализация событий и поступков героев, создаваемая яркими художественными образами, открывает возможности эмоционального сопереживания, прослеживания последствий того
или иного родительского действия во временной
перспективе, что создает условия для выделения
причинно-следственных связей; пересмотра собственных установок в результате действия механизма эмпатии, сочувствия вызывающему симпатию герою убедительность выводов, обогащения
представлений о средствах реализации родительской деятельности, сравнения используемых стратегий. Последующее обсуждение фильма на фокусгруппе обеспечивает возможность децентрации как
способности соотнести различные суждения и
оценки действий, мотивов, установок и ценностей
героев, высказываемые участниками группы.
Рисунок 1. Распределение категорий высказываний участников, полученное методом контентанализа
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Следующей по частоте высказываний категорией стала личностная включенность (16.51%), выражающаяся в заинтересованности и эмоциональной вовлеченности в просмотр и обсуждение
фильма. В 11,19% случаях высказываний касаются
выражения личного отношения к разворачивающимся событиям и поступкам героев. Это отношение участники имели возможность выразить и в последовавшем обсуждении, что помогало им не просто осознать собственную позицию в отношении
родительства, но и изменить свое отношение к родительству, занять адекватную позицию в оценке
стиля воспитания, реализуемого героями фильмов.
Результаты контент-анализа высказываний
участников эксперимента о своих впечатлениях от
просмотра фильма в ходе последующего обсуждения свидетельствуют об их личностной включенности в анализ «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) кинопроизведения (16.51%). Они становятся не просто
пассивными зрителями, принимающими те или
иные суждения и действия героев киноленты. Эмоциональный отклик, возникающий в ответ на происходящее, побуждает участников к активной ориентировке в происходящих событиях и отношениях
героев, свидетельством которой становятся развер-
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нутые рассуждения, в которых мы видим стремление обосновать свою позицию, декларация собственных ценностных приоритетов, определяющих
личностную позицию автора, выражение сочувствия героям и «примеривание на себя» условий, в
которых вынуждены действовать герои фильмов.
Наличием или отсутствием такой внутренней работы участники исследования значимо различаются (t-критерий = 0,930; p = 0,000).
В единичных случаях (5.97%) были зафиксированы существенные личностные изменения, заключающиеся в пересмотре своей позиции в отношении родительства, трансформации жизненной
перспективы и открытии для себя родительства как
возможной сферы самореализации.
Результаты анализа эффекта психологического
воздействия в аспекте расширения представлений о
родительстве как открытии нового благодаря просмотру и обсуждению фильмов представлены на
рис.2. (приведено распределение категорий высказываний в ответ на вопрос, что нового для себя открыл респондент в ходе работы группы).
Рис. 2. Распределение категорий высказываний в самоотчетах, характеризующих феномен родительства и родительскую деятельность
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деленном заданном создателем фильма ключе, со- получие ребенка. «Я поняла «что родитель в
храняя, тем не менее, широкие возможности первую очередь… именно родитель, а не друг», «Я
личностного осмысления и интерпретации увиден- сделал для себя вывод о необходимости соблюдения
ного. Мы столкнулись с феноменом проекции, ко- социальных ролей в семье, если родитель не может
гда кинофильм актуализирует осознание зрителем быть взрослым – взрослым станет ребенок, что
собственной жизненной ситуации, причем в ряде легко может ему навредить» М.А., «Для меня
случаев отмечалось изменение прежнего взгляда на стало открытием то, что родитель (хороший) не
детско-родительские отношения и родительскую
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всегда равноправный друг» Б.М., «Что надо не бояться того, что твои дети будут тебя ненавидеть, но идти против их желаний, если это им во
благо» М.В., «быть родителями – значит уметь не
только быть другом для своих детей, но также
уметь сказать «нет», запретить, иногда наругать» Л.Н. Осознание того, что на родителе лежит
ответственность за жизнь и благополучие ребенка
приводит к пониманию особых прав, которыми он
обладает: «Родитель - не тот, кто родил, а тот,
кто берет на себя эту ответственность» С.Е.,
«Для меня стало открытием видение родительской власти» С.А., «От твоих секундных решений,
действий, слов, зависит, какими они (дети) станут
людьми», «дети в конце концов осознают роль родителя, понимают, почему те так или иначе поступают, и принимают их выбор» Б.А. «в интересах ребенка необходимо все же быть родителем –
взрослым, внимательным и ответственным человеком» Ш.Д.
Большое внимание было уделено родительской любви и условиям ее возникновения, - «Для
меня стало открытием то, что с каждым ребенком счастья преумножается» С.А., « восхищает
непомерная сила духа Надежды и ее безграничная
любовь к детям, выражающаяся в самопожертвовании и самоотречении» М.А.,«Я сделал для себя
вывод о том, что любовь – это действие» Т.М., «
истинная любовь бескорыстна» Н.С. События,
представленные в фильмах, создали возможность
поднять вопрос о природе родительской любви.
Многие участники в ходе обсуждения пересмотрели свои взгляды на биологическую природу материнской любви, ее изначальную преформированность. Бурное обсуждение развернулось по поводу
тезиса о том, что «ребенка можно полюбить».
Открытием для многих участников стало то,
что родительство, как любой другой вид деятельности требует серьезных усилий, успешность которых зависит от мотивации, целей и средств, возникло представление о феномене психологической
готовности к родительству: «мне понравилось, как
главные герои от совсем не готовых к статусу
«Родители» постепенно пришли к этому» Д.Р.», «Я
сделала для себя вывод о том, что трудно быть
родителем и этому всё время надо учиться»
Д.Р.,«утвердилась в мысли о том, что дети – это
действительно сложно» СЛ., «я увидела, как
сложно родителям этих детей заслужить их доверие и уважение», «Чтобы стать семьей нужен
большой душевный труд и терпение, причем с
обеих сторон» Ш.Д. Содержание фильмов заставило понять, что семейное счастье не возникает
само собой, а есть результат активных усилий всех
членов семьи, что особенно важно в связи с тенденцией идеализации родительства, широко распространенной у молодежи ( ). Это открытие привело к
размышлению о мотивации родительской деятельности: «Если честно, то новым для меня стало возникновение после этого фильма вопроса: а какая
мотивация родительства? До этого я сильно не задумывалась о том, что для того, чтобы быть мамой нужна мотивация» М.В.
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Большое число высказываний касалось содержательного описания родительских функции:
«отец защищает своего ребенка от внешних угроз»
С.Е., «Для меня стало новым «правило», …, всегда
будь рядом(с ребенком)» Д.Р., «понравилось стремление главной героини понять внутренний мир подопечных, готовность говорить с ними на равных,
принимать их» С.Л., «Родитель может дать ребенку гораздо больше, чем просто хорошие манеры
и общие принципы жизни. В его силах научить ребенка мыслить, делать выводы, самовыражаться,
саморегулироваться, создавать что-то новое.
Увы, часто родители забывают об этом и сводят
свои задачи к уходу за ребенком и к пресеканию его
опасных/аморальных намерений» П.Д.. В то же
время необходимо отметить, что фокус внимания
был сосредоточен на функциях воспитания, обучения, психологической поддержки. Проблемы, связанные с уходом за ребенком, остались на периферии сознания участников, что делает неполным
представление о родительских функциях.
Ценностные приоритеты родителя респонденты связывают с самопожертвованием, любовью,
заботой о детях: «Мать готова на все ради детей,
ценит их любовь и заботу»Х.М., «Для меня стало
открытием то, что возможность отца переступить через своии страхи ради сына» Т.М., «Можно
во многом себе отказывать ради, отдавать им
себя всю и это будет приносить настоящее счастье» Ш.Д.
В художественных фильмах были представлены разнообразные формы родительства – одинокое, многодетное, приемное. Открытие вариативности родительства участниками расширило их представления о семье и воспитании детей: «Честно
говоря, я даже не представляла, что бывают такие семьи» С.Е., «Приемное родительство – это
настоящая бескорыстная отдача и много
любви»С.А., «Для меня стало открытием то, что
можно родить и воспитывать 10!!!» М.А.,
Осознание целей родительства направило ориентировку участников на рефлексию средств и последствий воспитания, а также на стиль семейного
функционирования: «вывод о важности терпимости, принятия и контакта в семье для ее цельности и сплоченности», «….вывод о том, что подходы к воспитанию могут быть разными, как и
учить детей можно разному», «важно уметь слышать своих детей и быть с ними честными» М.А.,
«Для меня было открытием то, что доверие строится на контакте, что он необходим, чтобы оно
сформировалось, хотя и не достаточен» Н.С.,
«открытием во время просмотра для меня, как ни
странно стала довольно очевидная вещь – необходимость зрительного контакта в диалоге» С.Л.,
«вывод о том, что даже если родитель знает, что
любит своих детей, ему необходимо показывать
это доступными для понимания ребенка способами» Л.Н., «Не стоит решать за него, стоит помочь понять, почему ваше решение должно быть
полезным» Ш.Д.; «любовью и заботой можно добиться очень много»; «Я впервые увидела наглядно,
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как влияют разногласия в семье на детей и их поведение – это ужасно» С.А., «у такого типа воспитания есть весомый недостаток (1.1.15): вероятно дети, выросшие в такой семье, будут гиперответственны, слишком серьезны и утратят
свободолюбие, детскую непосредственность и веселость» Ш.С.
Особенности развития и поведения детей относительно редко упоминаются респондентами, причем, как правило, в контексте конфронтации ребенка с родителями: «Как девочка в подростковом
возрасте не может понять чувства других!» Х.М.,
«…Что, видимо, дело не в убеждениях как таковых, а в том, что поведение и декларируемые
взгляды служат способом борьбы или привлечения
внимания» С.А.
0
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Методом контент-анализа были выделены категории высказываний, свидетельствующих об изменении самосознания участников: пересмотр позиции, выстраивание жизненной перспективы, принятие ответственности, личностный рост и
признание родительства источником личностного
роста (рис.3).
Прежде всего отметим, что изменение отношений к родительству связано с обращением к собственному семейному опыту (42% высказываний),
который может оцениваться и как позитивный, и
как негативный, а может просто стать базой для рефлексии значения и содержания родительства.
Рис.3 Распределение категорий высказываний,
отражающих изменение самосознания участников
группы
1,234
1,234

14,814

Обращение к своему семейному
опыту
Признание его позитивным

7,407
Признание его негативным

6,172

18,518

Пересмотр позиции
Выстраивание перспективы

8,641

Принятие отвественности
Личностный рост
41,975

Сравнительный анализ категорий убедительно
свидетельствует о том, что разработанная программа синематерапии оказалась достаточно эффективной для пересмотра позиции (18,52%), осознания необходимости принятия ответственности
(8,64%), внесения корректив в жизненную перспективу (7,4%) личностного роста (6,17%) и признания
родительства источником личностного роста
(14,82): «Я сделал для себя вывод о важности семейных взаимоотношений для полноценного наполнения жизни и о ценности ответственности для
становления человека и личностного роста», «вывод о возможной важности и плодотворности такого вида самореализации, как родительство»
М.А., «не страшно быть к становлению родителем
неподготовленным, если ты готов развиваться в
этом плане» С.Л.«вывод о том, что дети растут
вместе с родителями, и иногда дети воспитывают
родителей, показывая им нечто новое, то, что они
до этого не замечали» С.Ш., «вывод о том, что решение стать родителем должно быть самостоятельно принятым, взвешенным», «Важно думать
не только о том, как тебе с/без детей, а о том, как
им с тобой», «Самое ценное, во что только можно
вложить – это будущее ребенка» П.Д.
Опыт использования художественной кинематографии в решении задачи формирования установок эффективного родительства свидетельствует о

Признание родительтсва
источником ЛР
перспективности разработки этого направления.
Воплощенные в ярких художественных образах
формы реализации родительства, особенности семейных отношений, средства воспитания ребенка,
вызывают эмоциональных отклик участников, способствуя активизации ориентировки и потребности
осознать собственную позицию в отношении родительства. Субъектная личностно-пристрастная позиция участников реализуется как единство сопереживания-рефлексии-децентрации и инициирует
процесс развития самосознания молодого человека.
В результате у значительного числа участников
были зафиксированы существенные изменения
установок в отношении родительства и внутренней
позиции, повлекшие за собой преобразования жизненной перспективы и планов реализации родительской роли.
Выводы
1. Разработана и успешно апробирована программа синематерапии, направленная на формирование адекватных и гармоничных представлений
современной молодежи о родительстве, образа эффективного родительства.
2. Психологическими условиями эффективности программы являются эмоциональное сопереживание и прослеживание «судьбы героя» в сравнительной рефлексии собственного опыта детско-
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родительских отношений, децентрация в ходе обсуждения поступков героев фильма, обобщение
опыта переживания в символической форме в завершении каждой сессии.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ (проект № 18-013-01213\19
«Роль художественной кинематографии в формировании установки на реализацию родительской
деятельности и образа эффективного родительства
у современной молодежи»)
Список литературы
1. Захарова Е.И. Условия становления негативного отношения современных женщин к материнской роли // Культурно-историческая психология. - 2015. - Т. 11. - № 1. - С. 44–49.

The scientific heritage No 42 (2019)
2. Долгих А. Г., Захарова Е. И. Содержание и
степень гармоничности представлений о материнстве и отцовстве в юношеском возрасте // Вестник
Московского университета. Серия 14: Психология.
— 2018. — № 2. — С. 89–99.
3. Bierman, J.S. (2003) Group Cinematherapy as
a Treatment Modality for Adolescent Girls. Residential
Treatment For Children & Youth. 21(1), 1–15.
10.1300/J007v21n01_01
4. Sharp, C., Smith, J.V. & Cole, A. (2010) Cinematherapy: Metaphorically promoting therapeutic
change,
269–276.
Retrieved
from:
https://doi.org/10.1080/09515070210140221.
(accessed
May
6,
2018).
doi:
10.1080/09515070210140221
5. Zakharova E.I., Karabanova O.A. (2018) A
modern view of how to apply film therapy. National
Psychological Journal, 11(2), 57–65

ВЗАИМОСВЯЗЬ КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И КОГНИТИВНЫХ АСПЕКТОВ ОБРАЗА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО СТУДЕНТОВ
Лебедева Е.В.
Российский государственный профессионально-педагогический университет,
доцент кафедры психологии образования и профессионального развития, канд. психол. наук, доцент
RELATIONSHIP OF CAREER ORIENTATIONS AND COGNITIVE ASPECTS OF IMAGE OF
PROFESSIONAL FUTURE OF STUDENTS
Lebedeva E.
Russian State Vocational Pedagogical University,
Department of Psychology of Education and Professional Development,
Associate Professor, Ph.D psychol. sciences, associate professor
Аннотация
В статье рассматриваются структурные компоненты образа профессионального будущего, раскрыто
содержание когнитивного компонента и его значение в процессе прогнозирования и проектирования карьерной траектории будущего специалиста. Приведены результаты эмпирического исследования взаимосвязи карьерных ориентаций и когнитивных характеристик образа профессионального будущего студентов педагогического вуза.
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ N 18-013-01119а «Субъективный образ профессионального будущего на этапе профессиональной подготовки».
Abstract
The article discusses the structural components of the image of a professional future, reveals the content of
the cognitive component and its significance in the process of forecasting and designing the career path of a future
specialist. The results of an empirical study of the relationship of career orientations and cognitive characteristics
of the image of the professional future of students of a pedagogical university are presented.
* The work was supported by the RFBR grant N 18-013-01119a “The subjective image of the professional
future at the stage of professional training”.
Ключевые слова: образ профессионального будущего, образ профессии, образ профессионала, профессиональная идентичность, карьерные ориентации.
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Нестабильность, динамизм и непредсказуемость актуальной социально-экономической ситуации обусловили возрастание интереса к проблеме
прогнозирования и проектирования образа будущего на стадии получения профессионального образования. Технологизация производства, изменение структуры занятости, расширение профессиональных функций, обновление образовательных и

профессиональных стандартов порождают у молодых людей неуверенность в своём профессиональном будущем.
Отмечаемая в работах Э.Ф. Зеера и Э.Э Сыманюк «асимметрия будущего», характеризующая
восприятие молодыми людьми возможностей жизненного и профессионального самоосуществления,
проявляет себя в расхождении прогноза и реально-
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сти, неопределенности и необоснованности профессиональных решений, аморфности цели получения профессионального образования, преобладании внешней трудовой мотивации над внутренней,
рассогласовании требуемого и имеющегося уровня
компетентности, размытии образа профессии и, в
целом, в постепенной утрате субъектного отношения к жизни и профессиональному выбору [4, 2].
Преодоление указанных противоречий требует
уточнения образа профессионального будущего на
основе рефлексии требований современного рынка
труда и тенденций развития профессионально-образовательного пространства.
Проектирование профессионального будущего в зарубежной и отечественной психологии
рассматривается в контексте изучения образа мира,
формирования Я-концепции и профессиональной
идентичности. Анализ особенностей профессионального «образа Я» можно найти в работах Е.А.
Климова, Н.С. Глуханюк, Д.А. Леонтьева, Е.В. Дьяченко, И. В. Головахи, Л.Б. Шнейдер, С.А. Минюровой и др. Конструирование профессионального
будущего базируется на сложных когнитивных
процессах, обеспечивающих преадаптацию к условиям нарастающей профессиональной неопределенности. Значимым элементом при построении
прогноза являются ценности и ценностные представления, ориентирующие субъекта труда в поливариативном пространстве профессионального развития.
Образ профессионального будущего можно
определить как интегративное когнитивно-аффективное образование, включающее в себя отражение
в сознании человека совокупности знаний и представлений о будущей профессиональной деятельности, соотнесённое с рефлексией собственных
профессионально значимых качеств, установок и
ценностных ориентаций. Образ будущей профессии, формирование которого начинается ещё на
стадии аморфной оптации, содержательно конкретизируется на стадии получения профессионального образования и является одним из важнейших
критериев профессионализации.
Являясь субъективной формой отражения объективной реальности, образ профессионального будущего представляет собой создаваемый субъектом
конструкт с динамичным, непрерывно обновляющимся содержанием. Трансформация образа профессионального будущего обусловлена как внутрисистемными противоречиями и логикой возрастного развития, так и внешними по отношению к
личности факторами, отражающими специфику социально-профессионального поля.
Как и образ профессии, образ профессионального будущего может быть рассмотрен как сложно
организованная система, в которой можно выделить отдельные аспекты. В теоретическом исследовании С.Г. Заболотной предлагается выделять в
структуре образа профессионального будущего
студентов медицинского вуза следующие компоненты: аксиологический как систему ценностных
ориентаций, установок и ценностного отношения к
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жизни и профессии; праксиологический, предполагающий освоение будущими специалистами практических умений и навыков профессиональной деятельности; гносеологический – совокупность профессиональных
знаний
и
рефлексивный,
включающий в себя способность к самоанализу и
самооценке профессиональной деятельности и её
результатов [3]. В статье Т.Г. Бохан и др. структурно-содержательные характеристики образа профессионального будущего студентов медицинских
специальностей представлены когнитивным, эмоциональным и деятельностным компонентами [1].
В концепции Е. А Климова и Н.С. Пряжникова
образ профессионального будущего раскрывается
через личный профессиональный план, включающий в себя профессиональную цель-«мечту», совокупность ближайших и более отдаленных целей,
составляющих личную перспективу, представления о внешних и внутренних факторах, влияющих
на достижение поставленных целей, и осознание
альтернативных вариантов профессиональной самореализации («резервные варианты выбора») [7].
Установки на построение карьеры базируются
на системе представлений субъекта о себе и будущей профессиональной деятельности. В концепции
Э. Шейна карьерные ориентации или «якоря» описываются как ведущие мотивы и основополагающие ценности, стабилизирующие человека в рамках определенной карьерной траектории. Успешность профессионального самоопределения во
многом зависит от осмысленности будущей профессии, её требований и личностных ресурсов, позволяющих достичь карьерных целей.
В статье И.С. Крутько и О.С. Чаликовой рассматривается связь между карьерными ориентациями и типом профессиональной идентичности у
студентов-психологов [6]. Авторы предполагают
влияние профессиональной идентичности на систему диспозиций и ценностных ориентаций, определяющих профессиональное поведение будущего
специалиста. При этом профессиональная идентичность трактуется комплексно, как результат активного процесса рефлексии, осознания субъектом деятельности уникальности своих личностных и профессионально значимых свойств. В структуру
идентичности включен также прошлый опыт и совокупность социальных установок.
Развитие профессиональной идентичности
происходит на основе включения в профессиональную и квази-профессиональную деятельность и информационного поиска, в ходе которого у обучающегося конкретизируется образ будущей профессиональной деятельности и образ профессионала,
происходит соотнесение Я-реального и Я-идеального.
Целью настоящего эмпирического исследования явилось изучение структуры взаимосвязей карьерных ориентаций студентов педагогического
вуза и когнитивных аспектов образа профессионального будущего. Для изучения карьерных ориентаций использовалась методика «Якоря карьеры»
Э. Шейна в адаптации В.А. Чикер и В.Э. Винокурова. Исследование когнитивных аспектов образа
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профессионального будущего производилось с помощью методики А.А. Озериной «Опросник профессиональной идентичности студентов», включающей в себя, кроме генеральных показателей, ряд
субшкал, характеризующих сформированность и
зрелость отдельных аспектов профессиональной
идентичности [5]. В данной статье мы акцентировали внимание на сформированности учебно-профессиональных планов, образа будущей профессии
и профессионала.
В исследовании приняли участие 90 студентов
старших курсов Российского государственного
профессионально-педагогического университета в
возрасте от 20 до 25 лет.
Ведущими карьерными ориентациями, характеризующими направленность будущих педагогов
профессионального обучения стали: «Служение»
(29%), «Автономия» (18%) и «Интеграция» (14%).
По результатам корреляционного анализа,
проведенного с использованием коэффициента
ранговой корреляции Спирмена, можно констатировать наличие значимых взаимосвязей между выраженностью карьерных ориентаций и показателями, отражающими сформированность образа
профессионального будущего. Показано, что интегральная шкала «сформированность компонентов
профессиональной идентичности» обнаруживает
достоверные положительные взаимосвязи с карьерными ориентациями «Предпринимательство»
(r=0,218; p≤0,05), «Интеграция стилей жизни»
(r=0,281; p≤0,01) и «Профессиональная компетентность» (r=0,270; p≤0,01). Кроме того, были выявлены следующие взаимосвязи:
– между карьерной ориентацией «Профессиональная компетентность» и показателем сформированности
учебно-профессиональных
планов
(r=0,362; p≤0,01);
– между карьерной ориентацией «Интеграция
стилей жизни» и такими характеристиками профессиональной идентичности, как «сформированность
учебно-профессиональных
планов»
(r=0,300;
p≤0,01), «целостность образа профессии» (r=0,281;
p≤0,01) и «чёткость образа профессионала»
(r=0,269; p≤0,01).
Проведенное исследование позволяет сделать
вывод о наличии связи между когнитивными аспектами образа профессионального будущего и карьерными ориентациями будущих выпускников. В
частности, карьерная ориентация на интеграцию
стилей жизни предполагает высокий уровень осведомленности о различных аспектах профессиональ-
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ной деятельности и требованиях к личностным качествам профессионала. Представляется перспективным более развёрнутое и масштабное изучение
взаимосвязи карьерных ориентаций и характеристик образа профессионального будущего на стадии профессиональной подготовки с целью выявления внутренних факторов успешной карьеры и
предотвращения деструктивного профессионального развития представителей социономических
профессий.
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Анотація
У статті представлено теоретичний аналіз проблеми емоційного інтелекту та життєстійкості особистості. Проведено емпіричне дослідження щодо виявлення рівня емоційного інтелекту та життєстійкості у
осіб юнацького віку. Досліджено вплив емоційного інтелекту на життєстійкість особистості у юнаків.
Abstract
The article presents a theoretical analysis of the problem of emotional intelligence and vitality of the individual. An empirical study has been conducted to identify the level of emotional intelligence and vitality in adolescents. The influence of emotional intelligence on the vitality of personality in adolescents has been investigated.
Ключові слова: емоційний інтелект, життєстійкість, юнацький вік, дослідження.
Keywords: emotional intelligence, vitality, adolescence, research.
Постановка проблеми. В сучасному прогресуючому світі проблема щодо подолання складних
життєвих ситуацій є досить актуальною, адже з кожним роком зростає кількість стресогенних факторів. Зовсім недавно в психологічній науці з’явилось
поняття емоційного інтелекту, як фактору успішності людини в усіх сферах її життєдіяльності, а зокрема у подоланні та вирішенні проблем людини.
В юнацькому віці вивчення впливу емоційного
інтелекту на життєстійкість викликає особливу
увагу, адже даний віковий період характеризується
активною взаємодією з іншими людьми (в професійній сфері, у виборі майбутнього шлюбного партнера та загалом з однолітками), а також становленням самосвідомості особистості, рефлексії та пошуком свого власного життєвого шляху. Зважаючи на
ці показники у юнаків та юнок збільшується ризик
до виникнення складних ситуацій, конфліктів та різних перешкод на досягненні цілей. Тому зважаючи
на недостатнє вивчення даної проблеми та актуаль-

ністю її для сьогодення темою нашої статті є «Емоційний інтелект як фактор життєстійкості особистості».
Формулювання цілей статті: емпірично дослідити вплив емоційного інтелекту на життєстійкість осіб юнацького віку.
Виклад основного матеріалу дослідження:
Поняття емоційний інтелект є досить новим, але за
останній час велика кількість зарубіжних (Д. Гоулман, Дж. Мейєр, П. Селовей, Д. Карузо, Х. Вайсбах,
У. Дакс, Р. Бар-Он) та вітчизняних (Л. Виготський,
С. Рубінштейн, А. Леонтьєв, А. Асмолова, Д. Богоявленська, С. Бондар, Е. Носенко, І. Аршава) науковців вивчали його специфіку та структуру.
Спочатку термін «емоційний інтелект»
пов’язували виключно з соціальним інтелектом
(Дж. Гілфорд, Х. Гарднер, Г. Айзенк) [1]. У 1920
році американський психолог Е. Торндайк уперше
ввів поняття соціального інтелекту як здатності людини розумно діяти у відносинах з іншими людьми.
У 1983 році Г. Гарднер запропонував теорію мно-
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жинного інтелекту, розділивши інтелект на внутрішньоособистісний (розуміння власних емоцій) та
міжоособистісний (розуміння емоцій інших людей)
[3].
В 1990 році вперше був введений термін «емоційний інтелект» Д. Майєром та П. Саловейом,
вони запропонували формальне визначення емоційного інтелекту, як форму соціального інтелекту, яка
включає здатність відслідковувати свої власні почуття та емоції, а також почуття та емоції інших людей, розпізнавати їх та застосовувати цю інформацію для керування власним мисленням та діями [7].
Однак, найбільшу увагу до вивчення емоційного інтелекту звернув американський психолог Д.
Гоулман,
написавши
працю
«Emotional
Intelligence» в 1995 році. Він описав переваги розвинутого емоційного інтелекту над когнітивним, як
запоруку успіху в професійному та особистому
житті людини. Людей з розвиненим емоційним інтелектом він описував так: вони добре розуміють
власні емоції (самосвідомість), добре керують власними емоціями (самоконтроль), з емпатією ставляться до емоцій інших людей (соціальне розуміння), добре справляються з емоціями інших людей (управління взаємовідносинами) [3].
Проаналізувавши літературу щодо моделей
емоційного інтелекту, можна виділити такі основні
вчення: «емоційний інтелект як система вроджених
здібностей» (Дж. Мейєр та П. Селовей), «емоційний інтелект як інтегративна, контекстуалізована
властивість індивідуальності» (Д. Гоулман, Р. Барон, Д. Люсін, І. Андрєєва), «емоційний інтелект як
сукупність диспозиційних рис» (К. Петрідес та Е.
Фернхем, Е. Носенко, та Н. Коврига).
Життєстійкість - це вміння ефективно існувати
всупереч життєвим перешкодам та труднощам. Це
здатність людини зберігати баланс між пристосуванням до нових вимог та прагненням жити гармонійно, повноцінно [1].
Вивченням цього феномену займалися А. Богданов, Л. Шмальгаузен, К. Поппер, У. Єшбі, Н. Реймерс, М. Унгар, К. Левін, С. Мадді, Д. Кошаба, П.
Уільямс, Д. Вібе, Т. Сміт, Д. Леонтьев, О. Рассказова та ін.
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До життєстійкості відносять такі складові: цілеспрямованість, оптимізм, сильний характер.
Життєстійкість пов’язують з індивідуально – особистісними властивостями (екстраверсією, інтроверсією, тривожністю), які базуються на основі властивостей нервової системи і впливають на соціалізацію особистості [5].
Життєстійкість, як характеристика, що відображає можливість суб'єкта знаходити міру відповідності наявним умовам, визначає захищеність
людини від різного роду загрозливих впливів, пов'язана з уявленнями людини про свою здатність успішно реалізувати поведінку, необхідну для досягнення очікуваних результатів, долати негативні
впливи навколишнього середовища [6].
Питання щодо вивчення питання впливу емоційного інтелекту на життєстійкість осіб юнацького
є недостатньо вивченим. Зокрема, сучасна наукавиця Н. Кроснопільська розглядала дану проблему
вивчаючи студентів ЗВО і виявила вплив емоційного інтелекту на деякі аспекти життєстійкості: залученість, контроль, прийняття ризику [4]. Також
емоційний інтелект з життєстійкістю пов’язували
такі сучасні дослідники, як І. Андрєєва, Т. Титаренко та Т. Ларіна, Д. Логвінова, Л. Румкіна, І. Кряж,
Н. Гранкіна-Сазанова.
В нашому експерименті прийняли участь студенти Вінницького державного педагогічного університету у кількості 60 осіб.
Нами було застосовано наступний комплекс
методик: «Опитувальник емоційного інтелекту» (Д.
Люсін) [4] та «Індекс життєвої задоволеності» (Н.
Паніної) [2].
При дослідженні рівня емоційного інтелекту у
осіб юнацького віку за методикою «Тест на емоційний інтелект» Д. Люсіна було виявлено, що більшість осіб юнацького віку мають середній рівень
розвитку емоційного інтелекту (40%) (див рис 2.1).
Це може бути пов’язано з тим, що юнаки та юнки
не мають ще достатньо досвіду та навичок аби ідентифікувати свої емоції та емоції інших та уміти
ними керувати.

40%
34%
26%

30%
20%
10%
0%
високий

середній
емоційний інтелект

низький

Рис. 2.1. Відсоткові показники рівня емоційного інтелекту в осіб юнацького віку (n=60)
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(43%), це може бути пов’язано з тим, що в юнацькому віці відбувається становлення сталої самосвідомості і стабільного образу «Я». Досить низький
рівень розвитку розуміння емоцій (42%) та керування ними (46%) в осіб юнацького віці може бути
пов'язаний з недостатньо розвиненою здатність до
свідомої саморегуляції своєї поведінки юнаками та
юнками.

розуміння
емоцій
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За окремими шкалами емоційного інтелекту
було виявлено, що загалом у більшості юнаків та
юнок найбільше розвинутий міжособистісний емоційний інтелект (40%) (рис. 2.2), так як у даному віковому періоді їм характерна тісна взаємодія з соціальним середовищем, пошук майбутнього шлюбного партнера, спілкування з однолітками та
зростає потреба у співпраці з людьми. Також за результатами дослідження видно, що великий відсоток осіб юнацького віку має середній рівень розвитку внутрішньоособистісного емоційного інтелекту

низький

Рис. 2.2. Відсоткові показники рівнів окремих шкал емоційного інтелекту в осіб юнацького віку (n=60)
При дослідженні рівня осмисленості та сформованості особистісних складових життєстійкості
за методикою «Тест самооцінки життєстійкості,
модифікація опитувальника Форверга на контактність» Т. Ларіної виявлено, що більшість досліджуваних мають середній рівень життєстійкості (56%),

(табл. 1). Це може бути пов’язано з тим, що у
осіб юнацького віку ще не достатньо досвіду та
знань для того, щоб конструктивно реагувати на
життєві труднощі, так як у них тільки починає розвиватись схильність до рефлексії і самоаналізу.

Таблиця 1.
Розподіл показників життєстійкості у юнаків (n=60)
Кількісні показники представленості рівнів (у %)
Показники життєстійкості
Високий
Середній
Низький
Життєстійкість
22
56
22
Емпатія
48
38
14
Повага
60
3
34
Щирість
44
42
14
Ініціативність
35
31
34
Рішучість
54
6
40
Відповідальність
57
26
17
Терпіння
6
40
54
Оптимізм
49
34
17
Мобільність
34
23
43
Загалом за результатами методики виявлено,
що більшість досліджуваних має середній рівень
життєстійкості. Це може бути пов’язано з тим, що у
осіб юнацького віку ще не достатньо досвіду та
знань для того, щоб конструктивно реагувати на
життєві труднощі, так як у них тільки починає розвиватись схильність до рефлексії і самоаналізу. Також за результатами методики виявлено, що особи
юнацького віку мають достатньо високі показники
емпатії (48%), поваги (60%), щирості (44%) це може

бути пов’язано з їх активною взаємодією з соціальним середовищем, адже щоб налагоджувати конструктивну комунікацію з однолітками, необхідно
розуміти людей, шанобливо ставитись до них та
бути з ними чесними. Окрім цих властивостей особам юнацького віку також притаманні високі показники рішучості (54%), відповідальності (57%) та
оптимізму (49%), їх також можна пов’язати з соціалізацією особистості але також причиною може
бути вибір юнаків та юнок свого життєвого шляху,
готовність до самовизначення, побудова свідомого
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власного життя у різних сферах життєдіяльності
(професійна орієнтація, вибір майбутнього шлюбного партнера, дружба і т. д). Досить низькі показники також виявлені за шкалою терпіння (54%), це
може бути пов’язано з тим, що особи юнацького
віку наповненні ентузіазмом, високим рівнем домагань виконати усі свої плани та задуми швидше.
За допомогою програми SPSS v.170 було з’ясовано наявність таких взаємозв’язків:
«Емоційний інтелект - життєстійкість (r = 0, 85
при p≤0,01): це свідчить про те, що при високому
емоційному інтелекті особи юнацького віку краще
долають життєві труднощі та перешкоди; емпатія (r
= 0, 65 при p≤0,01): при високому розумінні своїх
емоцій та емоцій інших, вмінні ними керувати
юнаки та юнки краще розуміють людей та здатні їм
співпереживати; щирість (r = 0, 61 при p≤0,05): також при високому показнику емоційного інтелекту
особи юнацького віку більш чесні та правдивіше з
іншими; ініціативність (r = 0, 68 при p≤0,01): окрім
попередніх властивостей юнаки та юнки з цим показником EQ більше схильні брати на себе роль у
самостійному виконанні певної діяльності; рішучість (r = 0, 79 при p≤0,01): також при високому
емоційному інтелекті вони схильні до вчасного
прийняття та виконання рішення у значущій для
них ситуації; терпіння (r = 0, 74 при p≤0,01): збільшення цього показника сприяє також витримувати
життєві незгоди стійко, без нарікань.
«Міжособистісний емоційний інтелект – життєстійкість (r = 0, 67 при p≤0,01): це може говорити
про те, що коли юнаки та юнки краще розуміють
емоції інших людей та можуть ними керувати у них
покращується міжособистісна взаємодія і тому
вони стійкіші до проблем; емпатія (r = 0, 59 при
p≤0,05): при високому розумінні емоцій інших
особи юнацького віку здатні приймати людей такими які вони є; щирість (r = 0, 62 при p≤0,05): також збільшення міжособистісного емоційного інтелекту впливає на відсутність у юнаків та юнок протиріч між реальними почуттями та намірами
стосовно іншої людини і тим, як ці почуття і наміри
вербалізуються; ініціативність (r = 0, 54 при
p≤0,05); рішучість (r = 0, 73 при p≤0,01): терпіння (r
= 0, 56 при p≤0,05): загалом високий рівень розуміння та керування емоціями інших людей ще
впливає на збільшення ініціативності, рішучості та
терпіння у міжособистісних стосунках.
«Внутрішньоособистісний емоційний інтелект
– життєстійкість» (r = 0, 71 при p≤0,01): це свідчить
про те, що при високій здатності розуміти свої емоції та керувати ними особи юнацького віку можуть
зберігати баланс між пристосуванням до нових вимог та прагненням жити гармонійно, повноцінно;
емпатія (r = 0, 54 при p≤0,05) це вказує на те, що при
розумінні власних емоцій молоді люди краще ідентифікують психічний стан та почуття інших людей
; рішучість (r = 0, 57 при p≤0,05) тобто при збільшенні внутрішньоособистісного емоційного інтелекту у людини збільшується прагнення до самостійного виконання певних дій; терпіння (r = 0, 57
при p≤0,05): також при керуванні своїми емоціями
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у осіб юнацького віку збільшується схильність витримувати певні життєві незгоди; оптимізм (r = 0,
55 при p≤0,05): також при високому внутрішньоособистісному емоційному інтелекті юнаки та юнки
з позитивом дивляться на світ та живуть з гарними
надіями на майбутнє.
«Розуміння емоцій – життєстійкість» (r = 0, 75
при p≤0,01): це свідчить про те, що при високому
розумінні своїх емоцій та емоцій інших у молодих
людей збільшується життєстійкість; емпатія (r = 0,
61 при p≤0,05): тобто при високому розумінні власних емоцій та емоцій інших збільшується рівень
сприйняття людей такими, якими вони є насправді
та розуміння того, що змушує людей діяти певним
чином; щирість (r = 0, 61 при p≤0,05): також при збільшенні розуміння емоцій особи юнацького віку
більш чесні та правдивіші; ініціативність (r = 0, 76
при p≤0,01); рішучість (r = 0, 84 при p≤0,01); терпіння (r = 0, 80 при p≤0,01); мобільність (r = 0, 56
при p≤0,05): загалом можна сказати, що при високому розумінні своїх емоцій та інших особи юнацького віку мають високий рівень властивостей, які
сприяють їх кращій міжособистісній взаємодії, високому особистому розвитку та стійкі до життєвих
труднощів.
«Керування емоціями – життєстійкість» (r = 0,
73 при p≤0,01): це свідчить про те, що при високій
здатності керувати своїми емоціями та емоціями інших, особи юнацького віку успішно долають труднощі, які можуть виникати у будь-якій життєвій ситуації.
Висновок: за результатами емпіричного дослідження виявлено, що більшість осіб мають середні
показники емоційного інтелекту та життєстійкості,
це може бути пов’язано з недостатнім досвідом
юнаків та юнок долати складні життєві ситуації та
наявністю обмеженості знань щодо розвитку свого
емоційного інтелекту. Також за окремими складовими емоційного інтелекту виявлено, що у більшості осіб юнацького віку найбільше розвинутий міжособистісний емоційний інтелект, так як їм характерна активна соціалізація.
За шкалами життєстійкості, ми виявили високі
показники емпатії, поваги, щирості, рішучості, відповідальності та оптимізму. Такі результати ми також пов’язуємо із взаємодією молодих людей з іншими, а також із формуванням у них самосвідомості та побудовою власного життєвого шляху в
даному віковому періоді. Нами встановлено такі
взаємозв’язки: «Емоційний інтелект – життєстійкість, емпатія, щирість, ініціативність, рішучість,
терпіння»; «Міжособистісний емоційний інтелект –
життєстійкість, емпатія, щирість, ініціативність, рішучість, терпіння»; «Внутрішньоособистісний
емоційний інтелект – життєстійкість, емпатія, рішучість, терпіння, оптимізм»; «Розуміння емоцій –
життєстійкість, емпатія, щирість, терпіння, рішучість, мобільність»; «Керування емоціями – життєстійкість».
Тому для успішного подолання складних життєвих ситуацій слід особам юнацького віку слід розвивати свій емоційний інтелект. Перспективою по-
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дальшого дослідження є виявлення інших соціальних чинників життєдіяльності осіб юнацького віку
на які впливає емоційний інтелект.
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Анотація
У статті представлено теоретичну модель зв’язку між особистісними уявленнями про життєву ситуацію і стратегіями поведінки в ній. Визначено пасивну, активну та стратегію управління. Проведено анкетне опитування щодо переважної стратегії поведінки в ситуації невизначеності в житті в цілому та в
конкретних сферах життєдіяльності. Досліджено зв’язок стратегій поведінки в ситуації невизначеності і
копінг-стратегій. Виявлено, що існує досить сильний зв’язок між стратегіями поведінки в ситуації невизначеності і емотивним компонентом. З'яcовано зв’язок вибору стратегій поведінки в ситуації невизначеності
і спрямованості особистості на досягнення успіху та уникання невдач. Враховано значення впливу стратегій поведінки на особистісну зрілість, яка репрезентується, насамперед, через характеристику орієнтації
у часі.
Abstract
The article presents a theoretical model of the connection between personals ideas about a life situation and
strategies of behavior in it. Passive, active and coping strategies have been outlined. A questionnaire -based survey
on the predominant strategy of behavior in a situation of uncertainty in life in general and in specific spheres of
life has been conducted. A connection between the strategies of behavior in a life situation of uncertainty and the
coping strategies is investigated. It was found out, that there is a quite strong connection between the strategies of
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behavior in a situation of uncertainty and the emotive component. A connection between the choice of the strategies of behavior in a life situation of uncertainty and personality orientation on achieving a success and avoiding
a failure is found out. The importance of the influence of the strategies of behavior on personal maturity, which is
represented, first of all, through the characteristic of orientation in time, is taken into account.
Ключові слова: стратегії поведінки, копінг-поведінка, ситуація невизначеності, спрямованість особистості.
Keywords: strategies, coping-behavior, situation of uncertainty, personality orientation.
Сучасний світ характеризується пришвидшенням розвитку технологій в самих різних сферах
життя людини. Це відноситься як до побуту, так і
до освіти та професійної діяльності. Наприклад,
одяг/взуття/ телефон раніше купувалися на
декілька років, а ще раніше – на кілька десятків
років. На сьогодні, це часто на один сезон, чи, взагалі, за якістю чи модою на декілька місяців. Раніше
навчальна програма у закладах вищої освіти не
змінювалася десятиліттями, тоді як на сьогодні
зміни в навчальному процесі відбуваються чи не
щорічно. Раніше людина на одному місці з однією
засвоєною професією, з одними вміннями, знаннями і навичками могла пропрацювати усе активне
життя. Зараз ситуація кардинально інша. Якщо не
будеш професійно вдосконалюватися, то дуже
швидко стаєш неконкурентно-спроможним.
Вказане передбачає часті зміни в організації
способу життя окремої людини. Ці зміни, у свою
чергу, можуть призводити до невизначеності у життєвій ситуації. Неготовність до таких змін досить
часто може спричиняти погіршення психологіч-

Способи
поведінки
Темпоральні
уявлення
про правильність ситуації
(правильно, як …:)
У минулому
(«традиціоналізм» /
«деградація» /
«скрєпи»)
У теперішньому
(«консерватизм» /
«стабільність» /
«__________»)
У майбутньому
(«новаторство» / «вдосконалення» /
«________»)

ного здоров’я людини що, у свою чергу, може негативно впливати на здоров’я / відносини групи,
спільноти, суспільство в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Варто відзначити, що способи і стратегії поведінки
в різних сферах життя людини є предметом багатьох теоретико-прикладних підходів в інвайронметальній психології (Д. Гріно, Р. Гіффорд, Р. Кауфман-Хайоз, В. Мейса, Г. Хефта, Дж. Юнта та ін.),
починаючи з класичних досліджень Р. Баркєра.
Вплив особливих умов життя на людину, взагалі, є чи не най актуальнішою проблемою досліджень останніх десятиліть в Україні, починаючи
з досліджень (В.О. Моляко, В.О. Скребця, С.І. Яковенка, Ю.М. Швалба й ін.).
А дослідження проблеми прийняття рішення в
ситуаціях невизначеності в контексті економічної
поведінки людини, взагалі, на сьогодні відзначені
нобелівськими преміями (Р. Тейлер, Д. Канеман).
В дійсному дослідженні ми пропонуємо теоретичну модель зв’язку між особистісними уявленнями про життєву ситуацію і стратегіями поведінки
в ній. Оскільки дана проблема на сьогодні є майже
не дослідженою.
1.
Теоретична модель дослідження.
Пасивна адаптація
Активна адаптація
Управління
(власна об’єктність /
(власна суб’єктність /
(повна суб’єктність /
реагування / підтримка) боротьба / виживання)
взаємодія / розвиток)

«роботизація»
(«усе одно
буде гірше»)

заборона
нового /
руйнація сьогодення

–––

ігнорування («усе минеться»)

заборона
нового /

вдосконалення і оптимізація

бездіяльність («прожекторство»)

руйнація сьогодення /
«ре-во-лю-ці-я»

проектування і планування

Обрана стратегія індивідуальної поведінки у
ситуації невизначеності може бути деструктивною
або конструктивною. Деструктивність стратегії
визначається невідповідністю індивідуальних дій,
вимог самої ситуації та соціокультурного контексту. При умові невизначеності вимог самої ситуації,
основним орієнтиром стає саме соціокультурний
контекст. Наприклад, в тоталітарному режимі будьяке новаторство є, по-суті, загрозою його

існування. Тому усі вказані стратегії рівня майбутнього будуть, в даному випадку, деструктивними. Наслідком подібних деструкцій є, зазвичай,
стреси, фрустрації, погіршення соціального і психологічного здоров’я особистості в цілому.
Пасивна стратегія найбільш характерна для
людей, які знаходяться в стані соціального чи
емоційного шоку, і виявляється в прагненні людини
захистити себе насамперед як біологічну одиницю,
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залишити незмінним минулий спосіб життя, вико- них дій. Центрована на проектуванні власного житристати налагоджені й ті, що були раніше ефектив- тєвого шляху, стратегія управління формує
ними, стереотипи взаємодії з оточенням і з самою відповідний тип особистості, для якого властиві:
собою. Ядром пасивної системи адаптації є нега- соціальна спрямованість дій і рішень; соціальна
тивні емоційні переживання: тривога, відчуття впевненість і впевненість у собі; висока особиста
втрати, нездоланності перешкод; минуле здається відповідальність, самостійність, комунікабельпрекрасним незалежно від реальності; частішають ність; високий рівень домагань і висока самооцінка;
агресивні реакції у ставленні до оточуючих і до емоційна стійкість. При цьому людина орієнтується
себе; людина боїться взяти на себе відповідальність на власні резерви, готова і здатна відповідати за
за прийняття ризикованих рішень.
свої дії і рішення.
Активна стратегія адаптації - стратегія, що
У дослідження особливостей стратегій поцентрована на внутрішньо особистісних і зовнішніх ведінки особистості, що перебуває у ситуації несоціальних перебудовах особистості, на зміні попе- визначеності взяли участь особи різних вікових кареднього способу життя, на переборенні труднощів тегорій від 18 до 54 років, мешканців м. Вінниця й
і руйнуванні відносин, що її не задовольняють. В області. Загальний обсяг становив 140 осіб, з яких
основі активної стратегії адаптації лежить ре- 76 жінок та 64 чоловіка. Дані збиралися протягом
алістичне ставлення до життя, здатність бачити не 2018-2019 років як у вигляді очної взаємодії перелише негативні, а й позитивні сторони дійсності; важно зі студентами ВДПУ імені М. Коцюбинсьлюдина сприймає перешкоди як такі, що можна кого, так і дистанційно за допомогою спеціально
здолати. Проте поведінка особистості з активною розробленого інструментарію на основі Google –
стратегії адаптації швидше схожа на супротив в документів (форми, таблиці, скрипти) і HTML.
напружуючій її ситуації, боротьбу за виживання.
Обробка отриманих даних здійснювалася за допоСтратегія управління - характеризує цілеспря- могою статистичного пакету SPSS (версії 17, 23).
мовану і організовану особистість, яка досягає ба- Для візуалізації результатів використовувався Exжаного результату, завдяки сукупності спланова- cel (MS Office 2016).
Загальні дані щодо вибірки дослідження подано у таблиці № 1.
Кількість
%
Усього
140
100%
Жіноча
76
54%
Стать
Чоловіча
64
46%
до 24 років
46
33%
від 25 до 34 років
40
29%
Вікова група
від 35 до 44 років
30
21%
старше 45 років
24
17%
Для дослідження особливостей стратегій поведінки особистості в ситуації невизначеності нами
використовувалися такі інструменти.
1) Спеціально розроблена анкета, спрямована,
серед іншого, на виявлення домінуючих стратегій
поведінки в цілому та в конкретних сферах життєдіяльності згідно вказаної вище теоретичної моделі. В цілому анкета складалася з декількох блоків,
кожен з яких був спрямований на з’ясування окремої сторони проблеми. Центральним, в контексті
сформульованої вище мети статті, став блок питань, який включав твердження щодо поточної ситуації у різних сферах життєдіяльності особи як такої, що вимагає ті чи інші стратегії поведінки в невизначених/складних життєвих обставинах. При
цьому ми усвідомлювали, що в різних сферах життя
можуть домінувати різні стратегії. Тому кожне питання було спрямоване на конкретну з вказаних
вище сфер. Для з’ясування фактичного стану респондента щодо ситуацій невизначеності був призначений останній, п’ятий блок анкети, який складався з прямого питання щодо невизначеності поточної ситуації в житті респондента в цілому та в
конкретних сферах.

2) Скрінінгова методика Е. Хейма для визначення когнітивних, емотивних і поведінкових особливостей копінг-стратегій. В цілях нашого дослідження було цікаво порівняти обрані адаптивні
чи неадаптивні копінг-стратегії з установками
щодо ситуації невизначеності.
3) Методика Т. Елерса щодо визначення рівня
спрямованості на досягнення успіху. Ми припускаємо, що вибір тієї чи іншої стратегії поведінки в
ситуації невизначеності пов’язується з бажанням
досягти успіху та уникнути проблем.
4) Методика Т. Елерса щодо визначення рівня
спрямованості на уникнення проблем.
5) Модифікована методика POI – САМОАО
(Н.Ф. Каліна). Основною метою використання даної методики є визначення можливого зв’язку між
рівнем і особливостями особистісної зрілості та
способами поведінки в ситуації невизначеності. Зокрема, нас цікавили питання, які з характеристик
самоактуалізації особистості та які рівні їх прояву
пов’язані з різними стратегіями поведінки людини
в ситуації невизначеності.
За проведеним анкетним опитуванням щодо
переважної стратегії поведінки в ситуації невизначеності в житті в цілому та в конкретних сферах
життєдіяльності отримали таке (див. табл. 2):

64

The scientific heritage No 42 (2019)
- найменше досліджувані обирають управління
як спосіб подолання невизначеної життєвої ситуації;
- співвідношення поведінкових стратегій в різних сферах життєдіяльності суттєво різниться.
Таблиця 2
Розподіл досліджуваних за стратегіями поведінки
в ситуації невизначеності в різних сферах життєдіяльності
Стратегії
Пасивна
Активна
Управління
Усього
поведінки
адаптація
адаптація
Кількість
70
27
7
104
В цілому
%
67%
26%
7%
100%
Кількість
27
18
3
48
Особистісно-інтимна сфера
%
56%
38%
6%
100%
Кількість
16
15
8
39
Сімейна
%
41%
38%
21%
100%
Кількість
36
15
6
57
Професійна
%
63%
26%
11%
100%
Кількість
7
6
5
18
Побутова
%
39%
33%
28%
100%
Кількість
35
11
4
50
Власне здоров'я
%
70%
22%
8%
100%
Кількість
62
9
2
73
Соц.-економічна
%
85%
12%
3%
100%

- більшість досліджуваних в усіх сферах життєдіяльності схильні до пасивної адаптації, обираючи в цілому не супротив і взаємодію, але реагування на складні життєві обставини;

Як бачимо, в життєдіяльності в цілому
розподіл досліджуваних за стратегіями поведінки
склав 67% на 26% на 7%. Тобто можна говорити,
що досліджувані обирають пасивну адаптацію
більш ніж в два рази частіше, ніж активну та майже
в десять разів частіше за намагання співвладнання
з ситуацією невизначеності. Майже подібний
розподіл маємо й відносно сфери власного здоров’я
– 70% на 22% на 8%.
Найбільшого значення характеристика пасивної адаптації сягає у соціально-економічній сфері
життєвої активності особистості – 85%. Відповідно

показники інших способів реагування є найнижчими серед усіх сфер – 22% активна адаптація й 3%
намагання управляти ситуацією.
З іншого боку, найвищі значення вибору
управління в ситуації невизначеності виявлено в
побутовій (28%) і сімейній (21%) сферах життя. Тут
же відзначаємо й найменші серед усіх сфер рівні
прояву пасивної адаптації (41% і 39% відповідно).
Наступним питанням нас цікавив чинник
статті щодо вибору стратегій поведінки в ситуації
невизначеності. Результати частотних розподілів
подано нижче у таблиці спряженості (табл. 3).
Таблиця 3.
Кількісний розподіл стратегій поведінки в ситуації невизначеності за статтю і сферами життєдіяльності
Пасивна
Активна
Всього Управління
Всього
адаптація
адаптація
Ч
Ж Разом
Ч
Ж
Разом
Ч
Ж Разом
В цілому

33

37

70

15

12

27

3

4

7

47%

53%

67%

56%

44%

26%

43%

57%

7%

Особистісно-інтимна сфера

13

14

27

11

7

18

1

2

3

48%

52%

100%

61%

39%

100%

33%

67%

100%

Сімейна

10

6

16

8

7

15

4

4

8

63%

38%

100%

53%

47%

100%

50%

50%

100%

17

19

36

7

8

15

3

3

6

47%

53%

100%

47%

53%

100%

50%

50%

100%

1

6

7

0

6

6

1

4

5

14%

86%

100%

0%

100%

100%

20%

80%

100%

18

17

35

7

4

11

2

2

4

51%

49%

100%

64%

36%

100%

50%

50%

100%

27

35

62

3

6

9

0

2

2

44%

56%

100%

33%

67%

100%

0%

Професійна
Побутова
Власне здоров'я
Соц.-економічна

100% 100%
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Вочевидь, з вказаних таблиць спряженості можна зробити висновок про схожість розподілів у жінок
і чоловіків за усіма досліджуваними сферами життя. Ми перевірили дані розподіли за критерієм хі-квадрат
з 2 ступенями свободи. В жодному випадку відкинути гіпотезу про незалежність класифікацій ми не можемо (див. табл. 4).
Таблиця 4
Розподіли хі-квадрат для спряжених даних – стать * стратегія поведінки в невизначеній ситуації
Сфера
Хі-квадрат
В цілому
0,667
Особистісно-інтимна
1,178
Сімейна
0,433
Професійна
0,020
Побутова
1,221
Власного здоров’я
0,530
Соціально-економічна
1,773
Досліджуючи зв’язок стратегій поведінки в ситуації невизначеності і копінг-стратегій за методикою Е. Хейма, було виявлено, що існує досить сильний зв’язок між стратегіями поведінки в ситуації
невизначеності і емотивним компонентом. За критерієм хі-квадрат гіпотезу про незалежність класифікацій можна відкинути на рівні, значно нижчим за 0,01 при значенні статистики 37,082. Далі ми
намагалися з’ясувати, наскільки вказані характеристики пов’язані причинно-спадково. Для цього

було обчислено спрямовані міри лямбда і тау
Гудмена-Краскела в ситуаціях залежності кожної зі
змінних, та симетричну міру зв’язку для номінальних шкал – фі. Їх значення показують, що зв’язок
скоріше симетричний. Аналогічну ситуацію маємо
й щодо поведінкової сфери копінг-стратегій. Проте,
рівень значущості критерію хі-квадрат вже слабший – < 0,05, й, відповідно міри зв’язку виявилися
також слабшими (див. табл. 5-6).
Таблиця 5.

Деструктив
Конструктив
Невизначено
Разом
Деструктив
Конструктив
Невизначено
Разом
Деструктив
Конструктив
Невизначено
Разом

Взаємний розподіл частот досліджуваних за стратегіями поведінки
в ситуації невизначеності та копінг-стратегій
Пасивна адаптація
Активна адаптація
Управління
39
12
1
8
3
4
23
12
2
70
27
7
58
11
0
3
8
5
9
8
2
70
27
7
23
5
0
22
13
4
25
9
3
70
27
7

Разом
52
15
37
104
69
16
19
104
28
39
37
104

Таблиця 6.
Статистики зв’язку стратегіями характеристик поведінки в ситуації невизначеності та копінг-стратегій
Сфера
Статистика
Значення Асимптотична / приблизна значущість
копінг-стратегії
хі-квадрат
12,746*
0,013
Лямбда (залежна копінг)
0,035
0,176
Лямбда (залежна сит.невизн.)
0,058
0,176
поведінкова
Тау (залежна копінг)
0,046
0,051
Тау (залежна сит.невизн.)
0,034
0,137
Фі
0,350
0,013
хі-квадрат
37,082**
0,000
Лямбда (залежна копінг)
0,143
0,021
Лямбда (залежна сит.невизн.)
0,147
0,127
емоційна
Тау (залежна копінг)
0,210
0,000
Тау (залежна сит.невизн.)
0,200
0,100
Фі
0,597
0,000
когнітивна
хі-квадрат
5,876
0,209
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За когнітивною складовою можна говорити
про відсутність зв’язків зі стратегіями поведінки в
ситуації невизначеності (критерій хі-квадрат =
5,876).
Наступним питанням було виявлення зв’язку
вибору стратегій поведінки в ситуації невизначеності і спрямованості особистості на досягнення
успіху та уникання невдач. Для досягнення мети
було використано дисперсійний одно-факторний
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аналіз (ANOVA). З таблиці 7 можна бачити, що
фактор вибору стратегії в ситуації невизначеності є
сильно значущим щодо установок як на досягнення, так і на уникання на рівні значущості <
0,001. З апостеріорного критерію Дункана випливає
в обох випадках, що група пасивної адаптації є
окремою, тоді як показники інших двох підмножин
на окремі групи не розбивається

Таблиця 7.
Результат факторного аналізу ANOVA впливу фактору стратегії поведінки на рівень досягнення успіху і
уникання невдач
Сума квадратів
ст.св.
Середній квадрат
F
Знч.
Між групами
548,232
2
274,116
25,499
0,000
Досягнення
Всередині груп
1085,758
101
10,750
Вього
1633,990
103
Між групами
1706,095
2
853,047
116,616 0,000
Уникання
Всередині груп
738,819
101
7,315
Вього
2444,913
103
Нарешті, останнім завданням даної частини
емпіричного дослідження було визначення впливу
стратегій поведінки на особистісну зрілість, яка
презентувалася, насамперед, через характеристику
орієнтації у часі. З цією метою ми також застосували дисперсійний аналіз ANOVA. В даному
випадку статистика Фішера = 5,012. Цей рівень виявився значущим проте на рівні 0,05. А з апостеріорного критерію Дункана випливає виділення
в окрему групу лише показників стратегії управління, інші два, на відміну від попереднього етапу.
Отже, досліджуючи особливості стратегій поведінки особистості, що перебуває у ситуації невизначеності нам вдалося визначити, що більшість
досліджуваних в усіх сферах життєдіяльності
схильні до пасивної адаптації, обираючи в цілому
не супротив і взаємодію, але реагування на складні
життєві обставини; найменше досліджувані обирають управління як спосіб подолання невизначеної
життєвої ситуації; співвідношення поведінкових
стратегій в різних сферах життєдіяльності суттєво
різниться. При цьому нами не зафіксовано суттєвої
різниці між розподілами у чоловіків та жінок у всіх
сферах життя.
Також ми виявити, що існує досить сильний
зв’язок між стратегіями поведінки в ситуації невизначеності і емотивним компонентом та відсутність зв'язків за когнітивною складовою.
А фактор вибору стратегії в ситуації невизначеності є сильно значущим щодо установок як на
досягнення, так і на уникання. При цьому група пасивної адаптації є окремою, тоді як група активної

та управлінської стратегії на окремі групи не розбивається. Натомість, протилежним виявилось
виділення в окрему групу лише показників стратегії
управління, як впливу стратегій поведінки на особистісну зрілість, яка презентувалася, насамперед,
через характеристику орієнтації у часі.
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