
 
 

No 43 (2020) 

Р.4 
The scientific heritage 

 

(Budapest, Hungary) 

 

The journal is registered and published in Hungary. 

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific 

fields. Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French. 

Articles are accepted each month. Frequency: 12 issues per year. 

Format - A4 
ISSN 9215 — 0365 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. Sending the 

article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for 

possible consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

 

 Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics  

(Moscow, Russian Federation) 

 Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University 

of Zagreb (Zagreb, Croatia) 

 Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory  

(Kiev, Ukraine)  

 Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of 

the Faculty of Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus) 

 Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry 

(Budapest, Hungary) 

 Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex 

and to the public relations (Gdansk, Poland) 

 Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state 

and legal (Koln, Germany) 

 Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of 

higher mathematics (Moscow, Russian Federation) 

 Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion 

and religious studies (Miskolc, Hungary) 

 Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics,  

scientific leader of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany) 

 Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland) 

 Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Peters-

burg, Russian Federation) 

 

«The scientific heritage» 

Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204  

E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com 



CONTENT 

AGRICULTURAL SCIENCES 

Aigubov M., Krikun P., Bagamaev B.
DIAGNOSTIC OPTIMIZATION IN ECTOPARASITOSIS .... 3 

Vinykov O., Dudkina A. 
INFLUENCE OF VARIOUS AGROCHEMICALS AS 
ELEMENTS OF ADAPTIVE TECHNOLOGIES IN ORDER 
TO INCREASE THE PRODUCTIVITY OF SPRING BARLEY 
IN THE CONDITIONS OF THE UKRAINE STEPPE . ......... 6 

Chuhrii H. 
DETERMINATION OF EFFICIENCY OF DIFFERENT 
INTENSIVE AGRICULTURAL AGRICULTURE FOR 
MAINTENANCE OF WHEAT IN THE NORTH STEPS OF 
UKRAINE . .................................................................. 10 

ART STUDIES 

Prodma T. 
JOHANN SEBASTIAN BACH. PRELUDE AND FUGUE 
(TOCCATA) E-DUR (C-DUR) FOR ORGAN BWV 566 
IMMERSION IN SPIRITUAL MEANINGS . .................... 15 

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES 

Melkin V.
CREATION OF MEANS OF INDIVIDUAL ARMOR 
PROTECTION IN UKRAINE  IN THE PERIOD 1991 –
2002 . ........................................................................  23 

PEDAGOGICAL SCIENCES 

Zaitseva E. 
DEVELOPMENT OF AN EDUCATION SYSTEM IN THE 
CONDITIONS OF GLOBAL INFORMATIZATION AGAINST 
AND PROBLEMS OF INFORMATION SECURITY . ........ 29 

Zaharko A., Boyko O.,  
Lytvynov V., Fedchenko V. 
TRAINING PROFESSIONALS FOR THE INVESTIGATIVE 
DEPARTMENTS OF THE NATIONAL POLICE: 
DEFINITION OF TRAINING SPECIALTY . ...................... 36 

Efimova A., 

Karchava O. 
PROBLEMS OF SELECTING AUTHENTIC DISCOURSE 
FRAGMENTS FOR THE PURPOSES OF STUDYING A 
FOREIGN LANGUAGE (IN TERMS OF DISCOURSE-
ANALYSIS) . ................................................................ 40 

Kovalenko E. 
TYPOLOGY OF PHRASEOLOGICAL SIGNS IN DOMESTIC 
LINGUIST . ................................................................. 44 

Kolobaev V., Sinitsyna T. 
SOME PROBLEMS OF FOREIGN LSNGUAGE TEACHING 
IN NON-LINQUISTIC HIGHER SCHOOL . ..................... 47 

Lesnik H. 
METHODOLOGICAL APPROACHES FOR THE 
FORMATION ARTISTIC AND SPEAKING SKILLS OF 
FUTURE MUSIC ART TEACHERS’ IN THE PROCESS OF 
CONDUCTING AND CHOIR TRAINING . ...................... 50 

Pugach S. 
FEATURES OF DEVELOPMENT OF LEGAL 
COMPETENCE PUPILS OF GENERAL EDUCATION 
SCHOOLS . ................................................................. 54 

Tarnavska S., Shahova O. 
APPLICATION OF INNOVATION TEACHING METHODS 
ON THE BASIS OF VIRTUAL PATIENTS FOR 
GRADUATING STUDENTS OF MEDICAL FACULTY ...... 60 

Trudova D., Fureeva E. 
DEVELOPMENT OF COMMUNICATED SPEECH AT 
PRESCHOOLERS WITH SPEECH UNDERFLUENCE ON 
THE MATERIAL OF AUTHOR'S AND NATIONAL 
TALES . .......................................................................  62 

Khalilullina L., Mefodeva M. 
THE ISSUE OF DIAGNOSING CHILDREN WITH AUTISM 
SPECTRUM DISORDERS IN RUSSIA . .......................... 64 

Khmelevska I. 
EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE 
METHODOLOGY OF FORMATION OF THE INTEGRAL 
COMPETENCE OF FUTURE MUSICAL ART AND 
CHOREOGRAPHY TEACHERS . .................................... 66 



The scientific heritage No 43 (2020) 3 

AGRICULTURAL SCIENCES 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ЭКТОПАРАЗИТОЗАХ 

 

Айгубов М.Р., 

заведующий Ногайским ветеринарным участком государственного бюджетного учреждения 

республики Дагестан «Акушинское районное ветеринарное управление» 

Крикун П.В., 

аспирант; Ст. ГАУ 

Багамаев Б.М. 

доктор ветеринарных наук, Ставропольского государственного аграрного университета 

 

DIAGNOSTIC OPTIMIZATION IN ECTOPARASITOSIS 

 

Aigubov M., 

Head of the Nogai Veterinary Division of the State Budgetary Institution of the Republic of Dagestan "Aku-

shinsky District Veterinary Administration" 

Krikun P., 

graduate student; Art. GAU 

Bagamaev B. 

Doctor of Veterinary Sciences, Stavropol State Agrarian University 

 

Аннотация 

Заболевания с поражением кожного покрова в условиях производства, занимают ощутимое место 

среди болезней различной этиологии, встречающихся у животных. Причинами возникновения, болезней с 

признаками поражения кожного покрова могут явиться различные экзогенные и эндогенные факторы ко-

торые очень часто способствуют к их клиническому проявлению. К ним относятся, изменения характера 

и состава кормовых масс применяемых для питания животных; ухудшение экологической обстановки 

окружающей среды, где находятся животные, ограниченная подвижностью их в местах обитания, осо-

бенно отсутствие моциона в условиях крупного животноводства и другие обстоятельства.  

Необходимо отметить, что при концентрации крупного животноводства, особенно при скученном со-

держании телят в группах отмечаются заболевания с поражением кожного покрова, причем из них боль-

шей степени составляют инфекционного и инвазионного происхождения. При патологических проявле-

ниях смешанных форм немало важную роль играют патогенная и условно патогенная микрофлора, в том 

числе грибковая. 

Abstract 

Diseases with damage to the skin under production conditions occupy a tangible place among diseases of 

various etiologies found in animals. The causes of, diseases with signs of damage to the skin can be various exog-

enous and endogenous factors that very often contribute to their clinical manifestation. These include changes in 

the nature and composition of the feed mass used to feed animals; environmental degradation of the environment 

where animals are located, limited by their mobility in habitats, especially the lack of exercise in large livestock 

breeding and other circumstances. 

It should be noted that with a concentration of large livestock, especially with crowded calves in groups, 

diseases with damage to the skin are noted in the groups, more of which are of infectious and invasive origin. With 

pathological manifestations of mixed forms, pathogenic and conditionally pathogenic microflora, including fungal, 

play an important role. 

Ключевые слова: арахнозы, дерматиты, телята, клещи, насекомые. 

Keywords: arachnoses, dermatitis, calves, ticks, insects. 

 

Введение. Возникновение заболеваний с 

симптомами поражения кожного покрова у круп-

ных животных в первую очередь является не обес-

печение животных элементарными условиями 

кормления и содержания. Существенными момен-

тами могут явиться такие факторы как, большая 

концентрация крупного животноводства на опреде-

ленно малых территориях, использование техноло-

гии привязного содержания животных, для получе-

ния за короткий период времени максимальной 

продукции и тем самым прибыли, не учитывая мно-

гие негативные аспекты. При таком виде производ-

ства продукции животноводства в первую очередь, 

необходимо грамотно и планомерно распланиро-

вать схему лечебно-профилактические мероприя-

тия, при строгом выполнении их. При регулярном 

клиническом осмотре и обследовании поголовья 

животных по кварталам нами были выявлено сле-

дующее: 1) нарушение схемы лечебно-профилакти-

ческие мероприятия по каким – либо необъясни-

мым причинам; 2) не обеспечение нужной ветери-

нарной контроль на производстве; 3) вопрос 

получения приплода и ее сохранения в большин-

стве случаев отпадает как-бы на второй план, что в 

корне не допустимо; 4) содержание телят в группах 
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при не надлежащем ветеринарном контроле приво-

дить к ослаблению иммунного статуса у молодняка, 

а соответственно возникновение заболеваний с по-

ражением кожного покрова, причем большей сте-

пени составляют паразитарного происхождения. 

Этиологические аспекты болезней с призна-

ками поражения кожного покрова по статистиче-

ским данным большинства ветеринарных специа-

листов [1, 2] имеют различную трактовку. Среди 

этиологических факторов исследователи отмечают: 

нарушения иммунного статуса животных; систем-

ные патологии; гиповитаминозы; аллергические ре-

акции [3,4]; паразитирование различных видов кле-

щей [5] и насекомых (маллофагов, вшей, блох). При 

патологических проявлениях смешанных форм не-

мало важную роль играют патогенная и условно па-

тогенная микрофлора, в том числе грибковая [5]. 

Материалы и методы. Работа проводилась в 

условиях КФХ Тарумовского района республики 

Дагестан в марта 2019 году. В условиях молочно-

товарной фермы нами были проведены ветери-

нарно-санитарные мероприятия в форме диспансе-

ризации и проведен анализ данных по наличию 

кожных заболеваний в различных возрастных груп-

пах и по профилактике заболеваний возникающих 

при наличии эктопаразитов. 

Этиология диагностируемых нами заболева-

ний кожного покрова была самая разнообразная: 

дерматомикозы, арахнозы, дерматиты аллергиче-

ского происхождения; дерматиты вызванные бакте-

риальной микрофлорой, милиарный дерматит, ин-

фекционные дерматиты, сочетанные дерматиты 

разной этиологии. 

От своевременных и качественно произведен-

ных лабораторных и специальных исследований в 

большинстве случаев зависило назначение и пра-

вильное проведение необходимых леченых меро-

приятий. 

При диагностике болезней кожного покрова 

паразитарной этиологии по ранее известным мето-

дикам на первое место выступали такие аспекты, 

как обнаружение очага поражения и эктопаразитов 

с уточнением вида. Такие акарологические иссле-

дования не всегда давали положительный резуль-

тат, поэтому исследование с забором проб повторя-

лось, иногда многократно и с затратой большого 

количества времени и сил.  

Для улучшения качества методики диагности-

рования и дифференцировки видовой принадлеж-

ности эктопаразитов нами была использована экс-

пресс-метод диагностики с дифференциацией вида 

эктопаразита, при паразитировании клещей и насе-

комых на поверхности кожи животного с использо-

ванием современной электронно-микроскопиче-

ской техники.  

Устройство для экспресса - диагностики экто-

паразитов у животных, состоит из площадки на ко-

торой фиксируется миниатюрный переносной мик-

роскоп для проведения экспресс - диагностики, 

подключаемый к персональному переносному ком-

пьютеру (ноутбук). При этом на фиксированной 

площадке выполненной, в виде полого прямоуголь-

ника, закреплена передвижная панель, которая дает 

возможность проводить смещение микроскопа с 

окулярной насадкой и осветителем вдоль очага по-

ражения, при этом оптическая головка микроскопа, 

окулярная насадка с осветителем соединены с пер-

сональным компьютером посредством USB-порта с 

возможностью передачи ему данных для диффе-

ренцировки эктопаразита. 

Результаты исследований. Использование 

данного переносного мобильного комплекта обору-

дования на теле животного в очаге поражения на 

поверхности кожного покрова позволяет проводить 

диагностику арахноэнтомозов у животного содер-

жащихся в различных условиях.  

Для проведения диагностических манипуля-

ций у животных с признаками поражения кожного 

покрова мы фиксировали площадку форме прямо-

угольника на границе здоровой и пораженной кожи 

с помощью резиновых перетяжек. Затем на специ-

альном кронштейне закрепляли оптическую го-

ловку микроскопа, с окулярной насадкой с освети-

телем. На конец микроскоп с осветителем соеди-

няли с персональным компьютером посредством 

USB-порта для возможности передачи данных для 

дифференцировки эктопаразита находящее на теле 

животного. 
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Рис.2. Обследование соскоба кожи в условиях лаборатории 

 

В последствии было проведено исследование 9 

голов крупного рогатого скота, с помощью пере-

носного мобильного комплекта оборудования на 

теле животного в очаге поражения за очень корот-

кий срок и установлен диагноз на дерматит парази-

тарного происхождения. Необходимо отметить, что 

у 7 голов были обнаружены клещи рода Psoroptes, а 

у 3 телят 8 месячного возраста кроме клещей рода 

Psoroptes, дополнительно обнаружены насекомые 

маллофаги. 

Эффективность лечебных мероприятийпри 

дерматитах в целом зависит от правильной и свое-

временной диагностики и оказания терапевтиче-

ской помощи. Методы клинического обследования 

не всегда позволяют определить первоначальную 

причину возникновения и развития заболевания, 

так как клинические признаки дерматитов в боль-

шинстве случаев очень сходны. Это все определяет 

целесообразность использования различных специ-

альных или дополнительных лабораторных мето-

дов исследования позволяющих в конечном счете 

провести дифференциальное диагностирование.  

Выводы. Результаты проведенных исследова-

ний показали, что совершенный метод экспресс – 

диагностики предложенный нами позволяет в ко-

нечном счете провести дифференциальную диагно-

стику с уточнением определения вида эктопара-

зита. В связи с этим для выбора правильной страте-

гии лечебных мероприятий нами проводились 

исследования, целью которого являлось: поста-

новка диагноза, подтверждение его достоверности, 

выявление факторов, обуславливающих развитие 

патологического процесса и определение общего 

клинического статуса животного. 

Эффективность лечебных мероприятий при 

кожных заболеваниях зависит от своевременной и 

дифференциальной диагностики. Методы общего 

клинического обследования не всегда позволяют 

определить первоначальную причину возникнове-

ния и развития заболевания, поскольку клиниче-

ские признаки дерматитов в большинстве случаев 

однообразны. Это все настораживает о целесооб-

разности проведения дополнительных или специ-

альных лабораторных исследований. 
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Анотація 
В статті досліджено вплив різних агрохімічних засобів як елементи адаптивних технологій, з метою 

збільшення продуктивності ячменю ярого в умовах Степу України. Проаналізовані погодні умови при сі-

вбі ячменю ярого згідно схеми досліду. Виявлені біометричні показники рослин ячменю ярого, а саме: 

коефіцієнт кущення, коефіцієнт вторинних коренів, кількість зерен у колосі, маса тисячі насінин. Визна-

чена урожайність ячменю ярого в залежності від запропонованої схеми досліду. 

Abstract 

The article explores the influence of various agrochemicals as elements of adaptive technologies in order to 

increase the productivity of spring barley in the conditions of the Steppe of Ukraine. The weather conditions during 

the sowing of spring barley according to the experimental scheme were analyzed. The biometric indicators of 

spring barley plants were identified, namely: tillering coefficient, secondary root coefficient, number of grains in 

an ear, weight of a thousand seeds. The yield of spring barley was determined depending on the proposed experi-

mental design. 

Ключові слова: технологія, ячмінь ярий, сорт, препарат, варіант дослідження, біометричні показ-

ники, структура врожаю, урожайність. 

Keywords: technology, spring barley, variety, preparation, version of the study, biometric indicators, crop 

structure, crop capacity. 

 

Ячмінь ярий був окультурений досить давно. В 

IV-III тисячоліттях до н.е зустрічаються перші відо-

мості про культивування цієї рослини на місцево-

сті, що належить до території сучасної України. 

Придатний для вирощування у всіх ґрунтово-кліма-

тичних зонах країни, але переважно в Степу і Лісо-

степу. 

За показником урожайності ярий ячмінь ліди-

рує серед усіх інших ярих зернових культур першої 

групи. Завдяки досягненням селекції сучасні сорти 

інтенсивного типу здатні формувати врожайність 

до 10 т/га.  

В умовах Степу одна з головних проблем при 

вирощуванні ячменю ярого, що так і залишається 

не вирішеною до цього часу, – це розробка таких 

технологій, які б забезпечили одержання стабіль-

них і високих валових зборів зерна незалежно від 

погодних умов. Для вирішення цієї проблеми пер-

шочергове значення мають заходи, які забезпечу-

вали б накопичення та збереження продуктивної 

вологи в ґрунті на час сівби для одержання своєча-

сних сходів рослин та їх росту та розвитку у вес-

няно-літній період та заходи агрохімічного забезпе-

чення, що направлені на пом’якшення несприятли-

вої дії абіотичних факторів [3, 4]. Так як під дією 

основного лімітуючого фактору зони Степу – кри-

тичного рівню вологозапеспеченості порушується 

базова взаємодія: ґрунт – рослина – добриво, що 

призводить до унеможливлення засвоєння внесе-

них NPK, порушення проходження фізіологічного 

розвитку рослини, інколи можлива інтоксикація та 

опіки. Лише через всебічне дослідження системи 

ґрунт – рослина – добриво можливе встановлення 

регіональних реалістичних функціональних техно-

логій, що відповідатимуть оптимуму між витра-

тами, потенційною продуктивністю сорту та ґрун-

товими характеристиками місцевості [1, 3]. 

Дослідження проводили лабораторно-польо-

вим методом в польовій сівозміні на дослідних ді-

лянках. Повторність у дослідах 3-кратна. Розмі-

щення ділянок систематичне. 

Дослідження проводяться згідно методики 

польової справи Б. О. Доспєхова [2], методики дер-

жавного сортовипробування сільськогосподарсь-

ких культур, а також методичних рекомендацій, ро-

зроблених в Донецькій державній сільськогоспо-

дарській дослідній станції НААН України. 
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Ґрунт – чорнозем звичайний малогумусний, 

важко суглинковий. Валовий вміст основних пожи-

вних речовин: N – 0,28-0,31 %, Р2О5 – 0,16-0,18 %, 

К2О – 1,8-2,0 %, вміст гумусу в орному шарі – 4,5 

%, рНсол-6,9.Обробіток ґрунту звичайний, загально-

прийнятий в господарствах області.  

Сорт ячменю ярого – Аверс. 

Схема дослідів передбачала внесення дослід-

них препаратів для обробки насіння та позакорене-

вого підживлення в критичні фази розвитку ячменю 

ярого. Добрива вносили згідно схем досліду 

(табл.1). 

Технологія вирощування культур загально-

прийнята для господарств області за винятком дос-

ліджених факторів. Позакореневе підживлення ро-

слин проводили водним розчином препаратів у за-

значених фазах із розрахунком 250 л робочого 

розчину на 1 га, обробка насіння препаратом Fast 

Start або Bioforge із розрахунку 10 л робочого роз-

чину на 1 т. Урожай збирали комбайном Сампо – 

130 по ділянках. 

Таблиця 1 

Схема досліду 

№ варіанту Препарат Фаза внесення Норма л/га 

1. Контроль 

2. Fast Start 

Fast Start 

HMUM 5-10-27 

Обробка насіння 

Позакореневе внесення у фазу кущення 

Підживлення у фазу флагового листа 

2,0 

2,0 

2,0 

3. Fast Start 

Fast Start 

HMUM 5-10-27 

Sugar Mover 

Обробка насіння 

Позакореневе внесення у фазу кущення 

Підживлення у фазу флагового листа 

Підживлення у фазі молочної стиглості 

2,0 

2,0 

2,0 

1,0 

4. Fast Start 

X-Cyte 

HMUM 5-10-27 

Обробка насіння 

Позакореневе внесення у фазу кущення 

Підживлення у фазу флагового листа 

2,0 

1,0 

2,0 

5. Fast Start 

X-Cyte+Bioforge 

HMUM 5-10-27 

Обробка насіння 

Позакореневе внесення у фазу кущення 

Підживлення у фазу флагового листа 

2,0 

1,0+0,7 

2,0 

6. Fast Start 

Bioforge+X-Tra Power 

HMUM 5-10-27 

Обробка насіння 

Позакореневе внесення у фазу кущення 

Підживлення у фазу флагового листа 

2,0 

0,7+2,0 

2,0 

7. Bioforge+ Stimulate 

Fast Start+ Bioforge 

HMUM 5-10-27 

Обробка насіння 

Позакореневе внесення у фазу кущення 

Підживлення у фазу флагового листа 

0,7+1,0 

2,0+0,7 

2,0 

 

В дослідах проводили фенологічні спостере-

ження за настанням основних фаз росту та розвитку 

рослин ячменю ярого. Початок кожної фази росту 

та розвитку встановлюється за настанням їх у 10 % 

рослин, повну – не менше ніж у 75 %; опис особли-

востей росту і розвитку рослин. Враховуються всі 

причини, що впливають на рослини в посівах про-

тягом всього періоду вегетації; агрометеорологічні 

спостереження і обліки; визначали структуру вро-

жаю. Статистична обробка врожайних даних прове-

дена за Б. А. Доспеховим «Методика Полевого 

опыта» - М: Агропромиздат, 1985 [2]. 

Формування високих врожаїв та механізмів 

власної протидії стресам починається з формування 

кореневого апарату рослини. Ячмінь є не вибагли-

вим до тепла тому може проростати навіть за тем-

ператури 1-2 °C, що дозволяє максимально рано 

проводити посівну компанію ячменю ярого. Нетри-

валі заморозки до 3-4°C не завдають значної шкоди 

посівам [4, 5]. Оптимальною температурою для ро-

звитку рослин є 17-18 °C, але в той же час ячмінь 

відноситься до жаростійких рослин. По відно-

шенню до вологи серед хлібів першої групи ярий 

ячмінь найбільш посухостійка культура, що підви-

щую актуальність його вирощуванню у зоні нестій-

кого зволоження, на території якої проходило 

польове дослідження. Для проростання насіння по-

глинає найменше води 45-50%, але цій період над-

звичайно важливий для майбутнього сталого над-

ходження поживних речовин у період виходу в тру-

бку, на які частіше за все припадає степова посуха. 

Проте і на початку вегетації, внаслідок недостатньо 

розвиненої кореневої системи, ячмінь погано ви-

тримує весняну посуху. Для формування потуж-

ного підземного та наземного апарату рослин було 

проведено обробку насіння препаратами Fast Start, 

до складу якого входить фітогормон ауксин, що є 

активним каталізатором коренеутворення, поділу 

клітин,росту та збагачений на цинк. 

Також за схемою досліду було проведено об-

робку насіння препаратом Bioforge – збагачений 

елементами живлення та виконуючий регуляторну 

функцію для рослин..  

Перші результати застосування були проаналі-

зовані у фазу кущіння, на етапі, що визначає закла-

дку зачатків колосу та потенціалу продуктивності 

посівів (табл. 2). 
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Таблиця 2  

Біометричні показники ячменю ярого сорту Аверс у фазу кущіння, 2019 р. 

Варіант Коефіцієнт кущення Приріст % Коеф. втор. коренів Приріст, % 

1 2,0 - 2,1 - 

2 2,2 +10,0 2,1 0,0 

3 2,2 +10,0 2,2 +4,8 

4 2,3 +15,0 2,2 +4,8 

5 2,4 +20,0 2,7 +28,6 

6 2,1 +5,0 2,6 +23,8 

7 2,2 +10,0 2,4 +14,3 

Основною проблемою степової зони України 

залишається брак вологи на фоні теплового та ви-

сокотемпературного стресу. Практично кожного 

року на фазу активного кущіння переходу до ви-

ходу в трубку: саме у час активного формування 

майбутнього врожаю наявні явища посухи та сухо-

віїв. Високотемпературний вплив позначається 

перш за все на плинності мембран. Внаслідок цього 

спостерігається дезорганізація багатьох функцій 

клітин, зокрема їх розподілу. Наприклад, за темпе-

ратури 20°С все клітини проходять процес мітоти-

чного поділу, то при підвищенні її до 38°С поділ 

проходить лише кожна сьома, а при 42 °С – на це 

спроможна лише кожна п'ятисота клітина. 

Високотемпературний стрес являє собою один 

з найбільш значущих абіотичних факторів, що ви-

значають врожайність сільськогосподарських куль-

тур на планеті. Підраховано, що понад 1/4 посівів, 

що знаходяться в зоні одночасної дії спеки і посухи, 

мають врожайність в 3-7 разів нижче очікуваної. 

Навіть короткострокові погодні катаклізми значно 

впливають на фізіологічні процеси в рослині і галь-

мують онтогенез кожного окремого організму. Так 

атмосферні явища позначалися на стан сільського-

сподарських культур дослідного полігону. Контро-

льні ділянки без антистресових препаратів мали 

менш активний блідий колір листового апарату та 

візуально мали менший тургор. З цього можна зро-

бити висновок про порушення проходження про-

цесу фотосинтезу, диханням і водним режимом, як 

наслідок ускладняються поглинання елементів мі-

нерального живлення. Дослідні варіанти візуально 

проявили більшу стійкість до впливу пригнічуючи 

факторів, що кількісно має відображення в аналізі 

біометричних показників у фазу повної стиглості 

(табл.3). 

Кількість продуктивних стебел мала позити-

вну тенденцію на всіх дослідних ділянках із засто-

суванням фітоактивних препаратів компанії Stoller 

(від + 11,8 до +20,8 %) за виключенням другого ва-

ріанту, що поступався класичній технології виро-

щування (контроль) на 4,1 %. 

Стабільну позитивну кореляцію в умовах 

Степу України на момент повної стиглості демонс-

трує 4 та 5 варіанти досліду із приростом до конт-

ролю у 23,5 % та 35,3 % відповідно. 

 

Таблиця 3 

Біометричні показники ячменю ярого сорту Аверс у фазу повної стиглості, 2019 р. 

Варіант Кіл-ть продукт. стебел, шт./ м2 Приріст, % Коефіц. прод. кущіння Приріст, % 

1 566 - 1,7 - 

2 543 -4,1 1,8 +5,9 

3 664 +17,3 1,7 0,0 

4 679 +19,7 2,1 +23,5 

5 633 +11,8 1,6 -5,9 

6 664 +17,3 2,3 +35,3 

7 684 +20,8 1,7 0,0 

 

На момент повної стиглості зерна, залежно від варіанту, рослинами ячменю ярого було сформовано 

наступну довжину колосу (табл. 4).  

 

Таблиця 4 

 Показники структури врожаю залежно від елементу технології, 2019 р. 

Варі-

ант 

Довжина ко-

лосу 

Приріст, 

% 

Кіл. зерен у ко-

лосі, шт. 

Приріст, 

% 

Маса 1000 зе-

рен, г 

Приріст, 

% 

1 5,4 - 14,4 - 40,5 - 

2 5,8 +7,4 14,8 +2,8 40,8 +0,7 

3 5,5 +1,9 17,1 +18,8 52,3 +29,1 

4 6,0 +11,1 16,1 +11,9 49,8 +22,9 

5 5,5 +1,9 16,7 +15,9 42,4 +4,7 

6 6,0 +11,1 15,4 +6,9 45,5 +12,3 

7 6,1 +12,9 15,5 +7,6 46,1 +13,8 
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Так, найбільша довжина колосу була сформо-
вана за класичної технології вирощування ячменю 
ярого, ця тенденція зберігається і при аналізі маси 
1000 зерен у колосі. Позитивно внесення регулято-
рів росту у варіантах вплинуло на кількість зерен у 
колосі у всіх варіантах ( від 0,7 % до 29,1 %). 

Результати структурного аналізу відобража-
ють позитивний вплив на підвищення врожайності 
ячменю ярого дослідного сорту Аверс у зоні нестій-
кого зволоження (табл. 5). Всі варіанти виправдали 
сподівання і мають збільшений показник урожай-
ності у порівнянні до контролю від +1,2 до +2,1 т/га. 

Стабільність отриманих даних по всім дослі-
дженим показникам відповідає другому та п’ятому 

варіантів досліду: Обробка насіння Fast Start 2 л/т, 
кущіння - Fast Start 2 л/га, флаговий лист-HMUM 5-
10-27 2 л/га; Обробка насіння Fast Start 2 л/т, ку-
щіння- X-Cyte 1 л/га та Bioforge 0,7 л/га, флаговий 
лист- HMUM 5-10-27 2 л/га, що сформував додат-
ково 1,2 т/га та 1,1 т/га зерна ячменю ярого, що від-
повідає 36,4 % та 33,3% збільшення продуктивно-
сті.  

Високий показник приросту продемонстрував 
варіант 3, та варіант 4 що за введення до класичної 
технології примножив врожай до + 2,0 т/га, та +2,1 
т/га, (60,6% та 63,6%). 

Таблиця 5 
Урожайність зерна ячменю ярого сорту Аверс, 2019р. 

Варіант Урожайність, т/га 
Прибавка урожаю 

т/га % 

1 3,3 - - 

2 4,5 +1,2 +36,4 

3 5,3 +2,0 +60,6 

4 5,4 +2,1 +63,6 

5 4,4 +1,1 +33,3 

6 4,6 +1,3 +39,4 

7 4,8 +1,5 +45,5 

 
Значуща прибавка кількісних показників, що 

становила +1,5 т/га або 45,5% відповідає варіанту 7. 
Варіант 6 має позитивну тенденцію зросту продук-
тивності, але вона наближена до показнику похи-
бки досліду тому визначена незначущою і потребує 
повторного дослідження.  

Польове випробування підтвердило позитив-
ний вплив добрив з ріст регулюючим ефектом ви-
робництва на біометричні показника ячменю ярого 
сорту Аверс селекції Донецької державної сільсь-
когосподарської станції НААН. Так кількість про-
дуктивних стебел була значно збільшена на всіх ва-
ріантах виключаючи другий. Показник коефіцієнту 
продуктивного кущення був найбільшим на варіан-
тах 2; 4; 6. 

Погодні умови обумовили фітоінгібідування 
процесу фотосинтезу у критичні фази розвитку яч-
меню ярого. В наслідок чого відбувається освіт-
лення хлорофілу, що призводить до втрати потен-
ційної врожайності при не довгостроковій дій від 
10 %. Та в ході візуального спостереження було від-
мічено стійкість оброблених рослин дослідними 
препаратами. Оброблені ділянки повсюдно демон-
стрували більш насичений колір вегетативної маси, 
рослини мали візуально кращій тургор.  

Аналіз приростів показників довжини колосу 
та маси 1000 зерен показали, що фітогормональні 
препарати не виправдали сподівань і не показали 
навіть позитивної тенденції до контрольного варіа-
нту. Та завдяки використанню системи регулятор-
ного живлення значно змінився показник кількості 
сформованих зерен у колосі на варіантах 3,4,7 
(+29,1; +22,9; +13,8%). 

Значуще підвищення врожайності ячменю 
ярого було отримано на варіантах 3; 4; 7. 

Рекомендуємо виробництву варіант зі сталими 
показниками у продовж всієї вегетації та найбіль-
шого приросту зерновиробництва серед дослідних 

варіантів: обробка насіння Fast Start 2 л/т, кущіння 
- X-Cyte 1 л/га, флаговий лист-HMUM 5-10-27 2 
л/га, що сформував додатково 0,87 т/га зерна яч-
меню ярого, що відповідає 19,2 % збільшення про-
дуктивності. Вважаємо необхідним впровадження 
також варіанту номер 3: Обробка насіння Fast Start 
2 л/т, кущіння - Fast Start 2 л/га, флаговий лист -
HMUM 5-10-27 2 л/га; молочна стиглість - Sugar 
Mover 1 л/га, що за введення до класичної техноло-
гії примножив врожай до + 0,77 т/га (60,6 %). 

Окремо від комплексної взаємодії системи за-
стосування регуляторної системи антистеросового 
призначення вважаємо необхідним проведення ві-
докремлення дослідження кожного елементу тех-
нології до чистого та господарського контролю.  
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Анотація 

В статті виявлено дослідження вивчення ефективності різних інтенсивних агротехнологій для сталого 

зерновиробництва пшениці озимої в умовах Степу України. Проаналізовані гідротермічні умови по Доне-

цькій області. Виявлені біометричні показники рослин пшениці озимої залежно від використання піджив-

лення, від елементу технологій. Визначена урожайність пшениці озимої в залежності від запропонованої 

схеми досліду.  

Abstract 

The article studies the study of the effectiveness of various intensive agricultural technologies for sustainable 

winter wheat grain production in the conditions of the Steppe of Ukraine. Hydrothermal conditions in Donetsk 

region are analyzed. The biometric indicators of winter wheat plants, depending on the use of nutrition, on the 

element of technology, are revealed. The yield of winter wheat is determined depending on the proposed scheme 

of experiment. 

Ключові слова: технологія, пшениця озима, сорт, варіант дослідження, біометричні показники, стру-

ктура врожаю, урожайність. 

Keywords: technology, winter wheat, variety, version of the study, biometric indicators, crop structure, crop 

capacity. 

 

Впродовж останніх років стале виробництво 

продовольчого зерна пшениці озимої з кожним ро-

ком стає все більш проблематичним. Вкрай нерів-

номірний розподіл вологи протягом вегетації, коли 

тривала посуха збігається з критичними етапами 

органогенезу, різко підвищує ризик зниження не 

тільки врожайності зерна, а і його якості [5, с. 5].  

Технологія вирощування пшениці озимої до-

сить лабільна і враховує ґрунтово-кліматичні умови 

і біологічні особливості культури з тим, щоб макси-

мально розкрити потенційні можливості сортів. З 

іншого боку – тільки за умови вирощування пше-

ниці озимої з урахуванням сортової специфічної ре-

акції на основні агротехнічні прийоми можна очі-

кувати на найповнішу віддачу від нових сортів [1; 

2, с. 18]. 

Погодні умови завжди істотно впливають на 

реакцію пшениці озимої залежно від різних агроте-

хнічних заходів – змінюють тривалість вегетацій-

ного періоду, впливають на швидкість і спрямова-

ність біохімічних процесів, що відбуваються в рос-

линах, впливають на хлібопекарські та посівні 

якості, впливають на ріст і розвиток рослин і багато 

інших показників. Прив’язка до гідротермічних 

особливостей року є необхідною умовою правиль-

ної оцінки реакції пшениці на застосування тих чи 

інших агротехнічних заходів. 

В будь-якій технології вирощування велика 

увага приділяється строкам сівби, які безпосеред-

ньо впливають не тільки на кількість і якість вро-

жаю, але і на формування стійкості рослин до бага-

тьох несприятливих факторів [3, с. 22]. 

Мета досліджень полягає в визначенні ефекти-

вності різних інтенсивних агротехнологій для ста-

лого зерновиробництва пшениці озимої в умовах 

Степу України. 

Дослідження по завданню проводили лабора-

торно-польовим методом в польовій сівозміні на 

дослідних ділянках, які розташовані в центральній 

частині Донецької області у Великоновосілківсь-

кому районі, с. Розлив. Повторність у дослідах 3-

кратна. Площа ділянки 25 м2. Розміщення ділянок 

систематичне.  

Ґрунт – чорнозем звичайний малогумусний, 

важко суглинковий. Валовий вміст основних пожи-

вних речовин: N – 0,28-0,31 %, Р2О5 – 0,16-0,18 %, 

К2О – 1,8-2,0 %, вміст гумусу в орному шарі – 4,5 

%, рНсол-6,9. Обробіток ґрунту звичайний, загаль-

ноприйнятий в господарствах області.  

Попередник чорний пар. Дата посіву пшениці 

озимої – 24.09.2018р. 

Сорти пшениці озимої Юзовська, Вежа. Норма 

висіву складала 4,5 млн. схожого насіння на гектар 

(табл. 1). 

Після відновлення весняної вегетації проводи-

лось підживлення мінеральними добривами дозою 

N58. 

Також, для захисту рослин протягом вегетації, 

проводилось обприскування посівів наступними 

пестицидами: фаза кінець кущіння бакова суміш: 
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Прима Форте 0,7 л/га + Амістар Екстра 0,5 л/га + 

Коннект 0,5 л/га; фаза колосіння бакова суміш: 

Альто супер 0,5 л/га + Енжіо 0,18 л/га. 

Урожайні дані перерахували на 14 % вологості 

із урахуванням засміченості зернової маси [5]. 

В дослідах проводили фенологічні, агрометео-

рологічні спостереження і обліки, визначали струк-

туру врожаю. Врожай збирали по ділянках комбай-

ном Sampo-130. Статистична обробка врожайних 

даних проведена за Б. А. Доспеховим «Методика 

Полевого опыта» - М: Агропромиздат, 1985 [7].  

Територія землекористування на якому прово-

дили дослід характеризується в цілому континента-

льним кліматом з жарким сухим літом, малосніж-

ною з відлигами зимою. За багаторічними даними 

середньорічна температура повітря складає 7,6-

8,0°С. Найжаркіший місяць – липень, найхолодні-

ший – січень.  

Таблиця 1 

Схема досліду 

МТГ 
Відновленя весня-

ної вегетації 

Норма 

внесення 

Фаза розвитку 

31-32 ВВСН 

Фаза розвитку 34-37 

за ВВСН 

Норма 

внесення 

В
н

ес
ен

н
я
 а

м
іа

ч
н

о
ї 

се
л
іт

р
и

 п
о

 М
Т

Г
 1

5
0

 к
г/

га
 

Розалік Zn P N S 3 

КАС-32-100 кг+ 

Тіосульфат 1/10 

Розалік Мg Mn N S 3 

Тера сорб фоліар 1,5 Тера сорб комплекс 1,5 

Карбамід 10   

Сульфат Магнія 5   

 

Розалік Zn P N S 3 

КАС-32-100 кг 

Розалік Мg Mn N S 3 

Тера сорб фоліар 1,5 Тера сорб комплекс 1,5 

Карбамід 10   

Сульфат Магнія 5   

 

Розалік Zn P N S 3 

Ам селитра 100 

кг 

Розалік Мg Mn N S 3 

Тера сорб фоліар 1,5 Тера сорб комплекс 1,5 

Карбамід 10   

Сульфат Магнія 5   

Розалік Zn P N S 3 
КАС-32-100 кг  

 

Тера сорб фоліар 1,5  

Розалік Zn P N S 3 
КАС-32-100 кг 

Розалік Мg Mn N S 3 

Тера сорб фоліар 1,5 Тера сорб комплекс 1,5 

Розалік Zn P N S 3 КАС-32-100 кг Розалік Мg Mn N S 3 

Тера сорб фоліар 1,5 
 

Тера сорб комплекс 1,5 

Міллерплекс 0,6   

 

Розалік Zn P N S 3 
КАС-32-100 кг 

Розалік Мg Mn N S 3 

Блек Джек 0,5 Тера сорб комплекс 1,5 

 

Середньорічна кількість опадів складає 542 

мм, максимум опадів припадає на червень (серед-

нєбагаторічне 56 мм), які випадають у вигляді злив, 

мінімум – на березень (середнєбагаторічне 35 мм). 

Гідротермічний коефіцієнт 0,9. Запаси вологи в ґру-

нті формуються під впливом осінньо-весняних опа-

дів. Взимку частина опадів випадає у вигляді снігу, 

який захищає ґрунт від сильного промерзання і слу-

жить джерелом накопичення вологи. Середня ви-

сота снігового покриву становить 14 см, максима-

льна – 23 см, мінімальна – 3 см. 

Відносна вологість повітря в літні місяці порі-

вняно низька (58–63%), що негативно позначається 

на вегетації рослин. Кількість діб з відносною воло-

гістю повітря 30% і нижче – 60 за рік. 

Кліматичні умови району діяльності станції 

дозволяють вирощувати всі основні польові куль-

тури. Інтенсивне сніготанення, зливовий характер 

літніх опадів, сильні вітри зумовлюють ерозію ґру-

нтів. У літній період сільськогосподарські культури 

відчувають нестачу вологи, що посилюється під час 

суховіїв.  

Погодні умови вегетаційного періоду 2018-

2019 рр. характеризувалися випадінням значної кі-

лькості опадів, в окремі періоди, переважно зливо-

вого характеру (рис. 1).  
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Рис. 1 Гідротермічні умови у ДДСДС НААН у 2018-2019 рр. 

 

Отже, погодні умови 2018-2019 р. були задові-

льними для вирощування пшениці озимої. На час 

сівби озимини продуктивної вологи вистачало для 

отримання своєчасних сходів, насіння проростало в 

середньому на 5-7 день після сівби. Відносно тепла 

погода осіннього періоду подовжувала вегетацію 

пшениці озимої, а ПОВ відмічалося в середньому у 

І декаді грудня. Перезимівля посівів проходила ус-

пішно. 

Осіння вегетація проходила в задовільних умо-

вах. Рослини відійшли до перезимівлі у добре роз-

винутому стані. Погодні умови зими сприяли част-

ковій вегетації в окремі декади зимового періоду. 

З початку календарної весни за даними метео-

станції у Донецькій області в регіоні були зафіксо-

вані незначні опади.  

Відновлення вегетації проходило в задовіль-

них умовах, поступово, без різкого наростання по-

зитивних температур.  

Науковцями ДДСДС НААН було проведено 

аналіз рослин з 1 м2 по варіантах досліду. Після 

проведення необхідних вимірювань та розрахунків 

були отриманні наступні результати біометричних 

показників рослин пшениці озимої (табл. 2). 

Таблиця 2 

Біометричні показники рослин пшениці озимої залежно  

від використання підживлення, станом на 23.04.2019 р. 

№ Варіант Середня висота, см Кількість стебел, шт./м2 Коефіцієнт кущіння 

1 Контроль (без обробки) 40,1 1845 4,5 

2 2 варіант 45,2 1890 5,7 

3 3 варіант 42,5 1980 5,2 

4 4 варіант 43,8 2160 5,5 

5 5 варіант 42,9 1935 5,1 

6 6 варіант 45,1 2430 6,1 

7 7 варіант 47,4 2745 6,7 

8 8 варіант 44,5 2250 6,3 

НІР0,5 1,8 21 0,05 

 

Що стосовно показників кількість стебел та коефіцієнт кущіння, то значну прибавку відносно конт-

рольного варіанту забезпечили варіанти 6 та 7, які відносно контролю були на 1,6 та 2,2 (35,6 – 48,9% 

відповідно). Всі інші варіанти також забезпечили збільшення цих показників відносно контрольного варі-

анту. 

На момент повної стиглості зерна, залежно від варіанту, рослинами пшениці озимої були сформовані 

наступні показники (табл. 3, табл. 4). 
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Таблиця 3 

Біометричні показники рослин пшениці озимої станом на 01.07.2019 р. 

 Варіант Середня висота, см 
Кількість стебел, 

шт./м2 

Коефіцієнт ку-

щіння 

1 Контроль (без обробки) 85 474 2,6 

2 2 варіант 86 615 2,7 

3 3 варіант 88 520 2,6 

4 4 варіант 86 623 2,7 

5 5 варіант 87 526 2,6 

6 6 варіант 88 642 3,0 

7 7 варіант 89 639 3,1 

8 8 варіант 86 521 2,6 

НІР0,5 0,7 6,0 0,11 

 

Не залежно від варіанту використання препаратів, що вивчалися, суттєвого впливу на процеси ку-

щіння рослин пшениці озимої не було. Це пов’язано, насамперед, зі сприятливими умовами проходження 

етапів органогенезу рослинами, тобто кількість продуктивної вологи та температурний режим сприяли 

доброму засвоєнню поживних речовин кореневою та вегетативною системою пшениці озимої, що в свою 

чергу знівелювало ефективність від використання запропонованих елементів. Проте, на початку трубку-

вання на варіанті 6 та 7 сприяло збільшенню коефіцієнту кущіння відносно контролю на 0,4 та 0,5. 

Таблиця 4 

Біометричні показники пшениці озимої у фазі повної стиглості, станом на 01.07.2019 р. 

№ Варіант 
Кількість стебел, шт. Коефіцієнт кущіння 

Загал., шт./м2 Прод., шт./м2 загал. прод. 

1 Контроль (без обробки) 501 474 2,7 2,6 

2 2 варіант 652 615 2,8 2,7 

3 3 варіант 609 520 2,8 2,6 

4 4 варіант 673 623 2,8 2,7 

5 5 варіант 575 526 2,9 2,6 

6 6 варіант 674 642 2,9 3,0 

7 7 варіант 705 639 3,5 3,1 

8 8 варіант 698 521 3,0 2,6 

НІР0,5 15,0 4,0 0,03 0,09 

 

Що стосовно показників структури урожаю, то ефективність застосування варіантів, що вивчалась 

була наступною (табл. 5). 

Таблиця 5 

Показники структури урожаю залежно від елементу технології, станом на 01.07.2019 р. 

№ Варіант Довж. колосу, см 
Кіл. зерен у ко-

лосі, шт. 
Маса 1000 зерен, г 

1 Контроль (без обробки) 7,9 38,3 36,2 

2 2 варіант 8,6 38,7 37,5 

3 3 варіант 8,6 38,7 36,9 

4 4 варіант 7,9 39,4 38,6 

5 5 варіант 8,6 44,2 38,5 

6 6 варіант 8,6 42,5 39,8 

7 7 варіант 8,5 43,1 39,3 

8 8 варіант 8,1 39,6 39,1 

НІР0,5 0,2 3,0 0,1 

 

На всіх варіантах застосування препаратів при-

звело до збільшення маси 1000 насінин, але найви-

щим цей показник був на 6 варіанті– 39,8 г, що бі-

льший за контроль на 3,6 г (9,9%). 7 та 8 варіанти 

також були більші за контроль на 3,1 – 2,9 г (8,6-

8,0%), не зовсім вплинули на показник маса 1000 

зерен залежно від контролю варіант 3– 36,9 г. (біль-

ший на 1,9 %). 

Найбільша довжина колосу (8,6 см) була на ва-

ріантах 5 та 6. при комплексному використанні Ро-

залік Zn P N S та Тера сорб фоліар. Кращій вплив 

на показник кількості зерен у колосі виявив також 

5 варіант – 44,2 шт., інші варіанти також суттєво 

вплинули на показник кількість зерен у колосі зале-

жно до контролю.  

Покращення показників структури урожаю 

пшениці озимої сортів Юзовська та Вежа порівняно 

з контрольним варіантом істотно вплинуло на збі-

льшення урожайності культури (табл. 6). 

Найвищий рівень урожайності пшениці озимої 

було отримано на варіанті 5 та 7 при комплексному 

використанні препаратів Розалік Zn P N S +Тера 
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сорб фоліар та Тера сорб фоліар +Міллерплекс, 

прибавка до контрольного варіанту склала +1,3 

т/га. Економічно доцільним виявилися і варіанти 4 

та 6 прибавка яких складала відповідно +0,9, +1,2 

т/га. 

Таблиця 6 

Урожайність зерна пшениці озимої, 2019р. 

№ Варіант Урожайність т/га 
Прибавка 

т/га % 

1 Контроль (без обробки) 7,6 - - 

2 2 варіант 8,4 +0,8 +10,5 

3 3 варіант 8,3 +0,7 +9,2 

4 4 варіант 8,5 +0,9 +9,2 

5 5 варіант 8,9 +1,3 +17,1 

6 6 варіант 8,8 +1,2 +15,8 

7 7 варіант 8,9 +1,3 +17,1 

8 8 варіант 8,1 +0,5 +6,6 

НІР0,5 0,1   

 

Таким чином, одержаний на основі польових 

досліджень експериментальний матеріал, дає змогу 

стверджувати, що застосування запропонованих 

елементів технології забезпечує необхідний старто-

вий ефект на етапі розвитку рослин, та має позити-

вну тенденцію до збільшення його врожайності. 
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BWV 566 IMMERSION IN SPIRITUAL MEANINGS 

Prodma T. 

Candidate of art criticism 

Аннотация 

Предметом исследования статьи является Прелюдия и фуга (токката) E-dur (C-dur) для органа BWV 

566 и скрытое ней духовное содержание. Цель исследования: обнаружение хоральных истоков, обуслов-

ливающих это содержание в музыкально-риторическом контексте. Продолжается поиск аналогов Прелю-

дии и фуге (токкате) E-dur (C-dur) среди произведений самого Баха и его выдающихся современников. 

Выдвигается и разрабатывается версия о наличии в Прелюдии и фуге (токкате) E-dur хорала «Wie schön 

leuchtet der Morgenstern», как доминирующего, и её связи с жанром «Missa brevis». 

Abstract 

Object of research of article is Prelude and Fugue (Toccata) of E-dur (C-dur) for Organ BWV 566 and hidden 

by it spiritual Contents. Research objective is detection of the Choral Sources causing these Contents in a musical 

and rhetorical Context. Continues search of analogs of the Prelude and Fugue (Toccata) of E-dur (C-dur) among 

works by Bach and his outstanding Contemporaries. Moves forward and developed the Version about existence 

in the Prelude and Fugue (Toccata) of E-dur of Choral «Wie schön leuchtet der Morgenstern» as dominating and 

its communication with a Genre of «Missa brevis». 

Ключевые слова: Прелюдия и фуга (токката) E-dur (C-dur) для органа BWV 566. Хорал «Wie schön 

leuchtet der Morgenstern». Художественное и духовное содержание. «Missa brevis» в органной версии. 

Keywords: Prelude and Fugue (Toccata) of E-dur (C-dur) for Organ BWV 566. Choral «Wie schön leuchtet 

der Morgenstern». Art and spiritual Contents. Genre of «Missa brevis» in the organs Version. 

Прелюдия и фуга (токката) E-dur (C-dur) для

органа BWV 566 – это одно из произведений И.С. 

Баха, созданное, по моему убеждению, на лютеран-

ский хорал (гимн) «Wie schön leuchtet der Morgen-

stern» (пример 1) [6, с. 5–11]. Хорал не заявлен са-

мим композитором, но мотивы и интонации из него 

присутствуют почти во всех важнейших разделах 

Прелюдии и фуги (токкаты) E-dur [6, с. 8].  

Пример 1 

Хорал «Wie schön leuchtet der Morgenstern». 

Бах неоднократно обращался к мелодии этого 

хорала в разные периоды своего творчества. На ней 

он основал тему фуги As-dur BWV 862 (ХТК, том I, 

1722); сочинил кантату BWV 1 (1725) к празднику 

Благовещения. Имеются также две органные обра-

ботки этого хорала – BWV 739 и BWV 764 (23-такт-

ный фрагмент), созданные им после поездки в Гам-

бург, но ещё до посещения Любека и непосред-

ственного знакомства с искусством Букстехуде. 

Обе прелюдии дошли до нас в рукописи самого ав-

тора и являются одним из его наиболее ранних ав-

тографов. Исследования баховского почерка указы-

вают на 1703–1705 годы как наиболее вероятное 

время их записи [11, с. 691]. 

Текст гимна «Wie schön leuchtet der Morgen-

stern» («Как чудесно сияет эта Утренняя звезда») 

основан на 45-м Псалме Давида из Книги Псалмов 

(в греческой версии Библии и в её латинском пере-

воде – Псалом 44-й) и Откровению 22:16. Гимн 

«Wie schön leuchtet der Morgenstern» – мистическая 

свадебная песня (верующей души), в которой 

Иисус отождествляется с Утренней звездой. Глав-

ная метафора гимна – Звезда (der Morgenstern), так 

чудесно засиявшая на утреннем небосклоне и воз-

вестившая собой о Рождестве Христовом.  
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Благовещение о Рождестве Христовом 

Была ночь. Пастухи стерегли стадо в поле. 

«Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава 

Господня 

осияла их, и убоялись страхом великим. И ска-

зал им Ангел: 

не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 

которая будет всем людям: 

ибо ныне родился вам в городе Давидовом 

Спаситель, 

Который есть Христос Господь» (Лк 2, 9–

11). 

Прелюдия 

Новозаветная история Благовещения пастухам 

и волхвам начинает раскрываться уже с первых так-

тов Прелюдии и фуги (токкаты) E-dur. Музы-

кально-риторические фигуры и символы, заполня-

ющие собой музыкальную ткань Прелюдии и фуги 

(токкаты) E-dur и имевшие в эпоху барокко опреде-

лённое смысловое значение, мелодия хорала «Wie 

schön leuchtet der Morgenstern» с её ассоциативным 

содержанием, его литературный текст и метафори-

ческий смысл помогают погрузиться в духовные 

смыслы этого произведения и дешифровать его со-

держание.  

Пастухам в ночи явился Ангел Господень в си-

янии Божественного света с благой вестью о Рож-

дении Спасителя в мир. При виде Ангела пастухи 

испугались, но он сказал им: «Не бойтесь; я возве-

щаю вам великую радость, которая будет всем лю-

дям» (Лк 2, 10). 

 
Возвещение пастухам о рождении Иисуса Христа 

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд (1852–1860 г.) 

 

Нимбообразный контур пассажа, с которого 

начинается прелюдийный раздел Прелюдии и фуги 

(токкаты) E-dur, его кружащие интонации (музы-

кально-риторическая фигура circulatio) и заключи-

тельные переходы по звукам разложенных лома-

ных аккордов (символ пребывания) [4, с. 19], со-

здают чудесную картину появления и приземления 

Ангела Господня перед испуганными и смущён-

ными пастухами. В начало пассажа вплетена первая 

фраза хорала «Wie schön leuchtet der Morgenstern», 

представленная в многократном уменьшении (при-

мер 2).  

  



The scientific heritage No 43 (2020) 17 

Пример 2 

И.С. Бах Прелюдия и фуга (токката) E-dur (C-dur) BWV 566, прелюдийный раздел 

Похожий звукоизобразительный приём, по-

средством которого передаётся появление Ангела, 

имеет место в Прелюдии и фуге C-dur BWV 846 и 

Прелюдии B-dur BWV 866 из ХТК, I. В этих произ-

ведениях Баха, согласно исследованиям Б. Явор-

ского, раскрываются похожие благовещенские сю-

жеты: Благовещение Деве Марии (C-dur) и Благове-

щение пастухам (B-dur) [4, с. 30–39]. 

«И вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеле-

нах, лежащего в яслях» – сказал Ангел пастухам 

(Лк 2, 12). Следующее за пассажем многоголосное 

построение по содержанию весьма точно соответ-

ствует этим словам Ангела (пример 3). 

Пример 3 

Прелюдия и фуга (токката) E-dur (C-dur) BWV 566, прелюдийный раздел 

В педальном голосе в этом построении более 

трёх тактов звучит залигованная тоническая октава 

(музыкально-риторическая фигура hypotyposis, по-

средством которой в музыке передавались различ-

ные случаи звукоизображения), контуром способ-

ная изобразить ясли, послужившие колыбелью 

Младенцу. Многочисленные лиги в мануальных го-

лосах (ит. liga – связь, от лат. ligare – связывать) 

словно изображают пелены, в которые Богородица 

завернула родившегося Младенца.  

Лигатуры часто использовались в особой раз-

новидности медленных токкат di durezza et ligature

для изображения верёвок и пут на Теле Спаси-

теля, предаваемого на истязания. Данному изоб-

разительному приёму здесь есть особое объясне-

ние. На некоторых старинных картинах и иконах, 

посвящённых празднику Рождества, Младенец 

Христос лежит в яслях, словно обвитый не младен-

ческими, а погребальными пеленами (см. ниже 

икону «Рождество Христово»). Символика подоб-

ных картин указывает на великое предназначение 

Младенца – Агнца Божьего, с колыбели приготов-

ленного к великой искупительной жертве. 

Это довольно развитое многоголосное постро-

ение в прелюдии определённо выделяется на фоне 

окружающих его быстрых сольных пассажей ак-

кордовым складом фактуры и крупными длитель-

ностями (после него начинается виртуозное педаль-

ное соло; см. пример 6), чем создаётся эффект за-

медления темпа, характерного для экспрессивных 

токкат di durezza et ligature. Но многочисленные 

лиги не способствуют появлению в нём жёсткостей 

и диссонансов. Напротив, в его звучании словно пе-

редаётся «божественный свет, осиявший пастухов» 

при появлении Ангела Господня.  

В контексте органной прелюдии это многого-

лосное построение образует музыкально-риториче-
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скую фигуру noema, представленную в своеобраз-

ном виде. Отличительным признаком этой фигуры 

являлась остановка движения, создающая акцент; и 

аккордовый склад фактуры, контрастирующий 

иному (в вокально-инструментальных произведе-

ниях традиционно – полифоническому). Фигура 

noema ещё в практике XV применялась с целью вы-

делить ключевые слова текста, чаще всего связан-

ные с именем Бога. Функцией этого приёма явля-

лось создание экспрессивного акцента [3, с. 32]. 

Позже фигура noema проникнет и в музыку XVII 

века, выходившую за рамки строгого стиля. В ин-

струментальных и вокально-инструментальных 

произведениях Баха эта фигура также встречается и 

довольно часто. 

 
Рождество Христово 

Школа Рублёва (XV век) 

 

Начальный мотив в верхнем голосе первого многоголосного построения прелюдии корреспондирует 

к мелодии хорала из рождественской хоральной обработки «Vom Himmel hoch da komm ich her» BWV 606 

(пример 4). За этим мотивом следует излюбленный Бахом мотив Иисуса-пастыря из хорала «Aus tiefer Not» 

на слова «Er ist allein uns gute Hirt» («Он лишь один наш добрый пастырь») (пример 5). 

Пример 4 

Хорал «Vom Himmel hoch da komm ich her» BWV 606 
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Пример 5 

Мотив Иисуса-пастыря из хорала «Aus tiefer Not schrei ich zu dir» 

 
 

В этом построении прелюдии, исходя из за-

ключённых в нём хоральных цитат и мотивных 

символов, в восприятии прихожан, определённо хо-

рошо знавших эти хоралы и часто исполнявших их 

дома и на службах, ассоциативно могли всплыть в 

памяти слова, заключённые в их тексте: «С высоты 

небес сошёл я, чтоб принесть благую, новую вам 

весть! (из хорала «Vom Himmel hoch»). Младенец, 

которого вы найдёте в пеленах, в яслях лежащего 

(многочисленные лигатуры как звукоизобразитель-

ный приём), Он – ваш Господь! Он лишь один ваш 

добрый пастырь» (из хорала «Aus tiefer Not»). Еван-

гелист Лука оставил свидетельство о том, что Ан-

гел обратился к пастухам с такими словами: «Я воз-

вещаю вам великую радость, которая будет всем 

людям: ибо родился вам в городе Давидовом Спа-

ситель, Который есть Христос Господь» (Лк 2, 10–

11).  

Далее в прелюдии в педальном голосе звучит 

виртуозный сольный пассаж, визуально напомина-

ющий огромную извивающуюся змею (прообраз 

библейского змея или сатаны) (пример 6). Нижние 

звуки в этом пассаже воспроизводят начальные ин-

тонации хорала «Was Gott tut, das ist wohlgetan» 

(«Что Господь делает, то во благо») (пример 7).  

Пример 6 

Прелюдия и фуга (токката) E-dur (C-dur) BWV 566, прелюдийный раздел 

 
Пример 7 

Хорал «Was Gott tut, das ist wohlgetan» 
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Для передачи образа библейского змея Бах 

привлекает здесь комплекс средств музыкальной 

выразительности, риторики и звукоизображения, в 

котором важное место занимают извивающиеся мо-

тивы и фигуры circulatio, помещённые в педальный 

регистр. Ближе всего к трактовке этого образа, 

представленного в Прелюдии и фуге (токкате) E-

dur, Бах подойдёт в кантате BWV 40 «Darzu ist er-

schienen der Sohn Gottes» («Ныне родился Сын Бо-

жий»), предназначенной для исполнения на второй 

день Рождества (26, XII, 1723). Извилистые движе-

ния змея появятся в её музыке на текст басовой 

арии: «Адский змей, тебе не страшно? Ныне ро-

дился тот, кто, победив, размозжит тебе голову». 

Бах передаст в этой арии, как и в органной прелю-

дии, мощные удары ног, раздавливающих голову 

коварного змея [11, с. 365].  

Следующий за педальным соло многоголос-

ный раздел так же насыщен лигатурами, диссонан-

сами и хроматизмами (пример 8). В нём домини-

руют уже минорные диезные тональности (cis-moll, 

gis-moll, fis-moll). Модуляция из E-dur в «тревож-

ный» cis-moll происходит сразу после педального 

соло. Согласно семантике барокко, на смену мир-

ному и радостному настроению, царящему в начале 

прелюдии, приходят тревога и страх – охватившие 

пастухов при виде Ангела Господня? Этот аффект 

согласуется с евангельским текстом и соответ-

ствует словам св. Луки о том, что при виде Ангела 

пастухи убоялись страхом великим (Лк 2, 9). 

Пример 8 

Прелюдия и фуга (токката) E-dur (C-dur) BWV 566, прелюдийный раздел 

 
 

По мнению Яворского, в первой части Прелю-

дии B-dur из ХТК, I разворачивается подобный сю-

жет из Новозаветных историй. В её басовом голосе 

также появляются хроматизмы (риторическая фи-

гура passus duriusculus) и в том же значении, что и 

в середине прелюдийного раздела из Прелюдии и 

фуги (токкаты) E-dur, – как передающие чувство 

страха, охватившее пастухов при появлении Ангела 

Господня [4, с. 36].  

Но вскоре в этом многоголосном разделе пре-

людии заявляет о себе тональность Gis-dur. Верх-

ний голос заполняется восходящими секстами и 

септимами – интонациями восклицания (фигура ex-

clamatio) в сочетании с ритмическими мотивами 

радости (по определению Швейцера – непосред-

ственной наивной радости) [11, с. 355]. В педаль-

ном голосе звучат, словно сбившиеся с исходного 

метра, начальные интонации хорала «Wie schön 

leuchtet der Morgenstern» (gis-dis-his-gis), на кото-

рые в тексте приходятся слова удивления и вос-

торга: «как прекрасно сияет!». На сильных долях 

метра появляются нижние вводнотоновые звуки со 

знаком дубль диез. Знак «дубль диез» графически – 

«х» – словно изображает здесь Звезду, ещё не види-

мую на небосклоне, но уже излучающую потоки чу-

десного света. Этими звуками дублируется восхо-

дящая чистая квинта gis-dis – числовой символ 

Христа.  

В данном разделе прелюдии Бах использует 

переменное количество голосов – риторический 

приём, способный изобразить толпу испуганных и 

очарованных происходящим пастухов. В верхних 

голосах краткими звеньями секвенции звучат мо-

тивы, графикой рисунка соответствующие ритори-

ческим жестам приветствия и поклона. В ладото-

нальном развитии уже определённо намечается 

тенденция к просветлению. Хроматизмы исчезают, 

отклонения в минор всё чаще сменяется мажором. 

Бах, по-видимому, использует здесь приём сопо-

ставления мажорных и минорных тональностей как 

фоническую краску светотени. Средствами гармо-

нии словно изображается пленительная игра лучей, 

исходящих от новой яркой Звезды, ещё скрытой за 

горизонтом, но уже излучающей потоки чудесного 

света. Её триумфальное появление на утреннем 

небосклоне отмечено восходящей секвенцией (ри-

торическая фигура gradatio), создающей эффект 

нарастающей динамики и разрешающейся в «луче-

зарный» E-dur (т. 25–27). 

Второй многоголосный раздел из прелюдии 

Бах спародировал (использовал как первоисточник 

для пародии) в оркестровой экспозиции первой хо-

ровой пятиголосной фуги Kyrie eleison из Мессы h-

moll. В органной прелюдии и в оркестровой экспо-

зиции хоровой фуги Kyrie eleison имеется много об-

щего. Они в равной мере насыщенны интонациями 



The scientific heritage No 43 (2020) 21 

восклицания, приветствия и поклона (фигуры ex-

clamatio). В них доминируют близкие диезные (ми-

норные и мажорные) тональности с большим коли-

чеством случайных знаков альтерации – диезов и 

бекаров, – изображающих кресты. В первоисточ-

нике и в пародии встречаются характерные мелоди-

ческие обороты, в том числе фригийские, которые 

войдут в Прелюдии и фуге (токкате) E-dur в тема-

тизм первой фуги, а в Мессе h-moll – в тематизм 

первой хоровой фуги Kyrie eleison и следующего за 

ней дуэта Christe eleison. 

С появления мотивов, основанных на восходя-

щих тетрахордах, начинается кода прелюдии (т. 28–

33). Эти стремительные мотивы – словно риториче-

ские жесты многих взметнувшихся рук, указываю-

щих на ту незнакомую чудесную Звезду, внезапно 

появившуюся над горизонтом (пример 9).  

Пример 9 

Прелюдия и фуга (токката) E-dur (C-dur) BWV 566, прелюдийный раздел 

 
Подобные мотивы присутствуют во многих хоральных обработках «Wie schön leuchtet der Morgen-

stern» Баха, Пахельбеля и Букстехуде. В хоральной обработке Букстехуде такой мотив появляется в первой 

вариации на указательное местоимение der в слове der Morgenstern, словно акцентирующий: «Как пре-

красна эта новая Звезда на утреннем небосклоне! Как ярко она сияет!» (пример 10). 

Пример 10 

Хоральная обработка «Wie schön leuchtet der Morgenstern» BuxWV 223 

 
 

В «Рождественской оратории» Баха (BWV 248, 

1734 г.) в хоре № 45 на текст «Мы увидели Его 

Звезду на утреннем небосклоне» в перекличках 

стретто звучит этот же мотив, лишь восходящий в 

диапазоне квинты. В Прелюдии и фуге (токкате) E-

dur подобные указательные мотивы-жесты зай-

мут особое место. Они будут появляться во всех её 

важнейших разделах либо в основном виде, либо 

варьируясь, иногда изменяя свой интонационный 

облик, но всегда узнаваемые по ритмическим мо-

тивам блаженного покоя [11, с. 353–354] и диапа-

зону кварты. В их варьировании существенное ме-

сто займёт техника инверсии. 
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Педальный голос в коде нисходит этими же 

ритмическими мотивами блаженного покоя. По-

добные мотивыблаго» тактах то во благома Бах 

позже применит в Мессе h-moll в арии альта Qui 

sedes ad dextram Patris («Ибо Ты сидишь по правую 

руку Отца») № 9, где они графикой рисунка спо-

собны символизировать Отца и Сына, сидящего по 

правую руку Отца.  

Пример 11 

Месса h-moll BWV 232, ария альта Qui sedes ad dextram Patris № 9 

Многие мотивы и развитые фрагменты из Пре-

людии и фуги (токкаты) E-dur Бах позже спароди-

рует в своей Мессе h-moll. Чаще всего заимствова-

ния из прелюдии и первой фуги этого сочинения 

поведут к хоровой пятиголосной фуге Kyrie eleison

и к дуэту Christe eleison, а из второй фуги – к хору 

Gloria. Это даёт веские основания рассматривать 

Прелюдию и фугу (токкату) E-dur как Короткую 

мессу (Missa brevis) в органной версии – возможно, 

новую жанровую разновидность мессы, созданную 

Бахом [6]. 
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Анотація 

Автор статті розглядає створення засобів індивідуального бронезахисту військовослужбовців Зброй-

них сил України в періоди 1991 – 2002 роки. Нижня межа зазначеного періоду збігається з часом набуття 

Україною незалежності. Верхня межа позначена часом, коли в Україні почалося виробництво вітчизняних 

бронежилетів типу “Корсар” і його модифікацій, призначених для оснащення підрозділів Сухопутних 

військ Збройних сил України. 

Автором зазначено, що основними засобами захисту військовослужбовців від осколків снарядів, мін, 

куль стрілецької зброї, а також холодної колючої і ударної зброї, є бронежилети і шоломи (каски). Їх фі-

зико-механічні, захисні ергономічні, експлуатаційні та інші властивості залежать, в більшості своїй, від 

якості і складу матеріалу, з якого вони виготовлені. 

В даний час в конструкції засобів індивідуального бронезахисту військовослужбовців використову-

ються різні за захисними властивостями і складом броньові матеріали: м'які, тверді, композиційні та ін. 

Спочатку дев'яностих років XX століття Україна, розробляла свої вітчизняні броньові матеріали, що від-

повідали світовим стандартам та була однією з найбільш розвинених складових частин Радянського Со-

юзу. 

Метою розробників, вчених та практиків незалежної України в дев’яності роки XX століття було: по-

перше, збереження минулих своїх досягнень у створенні захисних матеріалів; по-друге, створення нових 

вітчизняних броньових матеріалів, оптимальних за складом і захисними властивостями; по-третє, в ство-

ренні вітчизняних бронежилетів, які б за своїми захисними, ергономічними, експлуатаційними та іншими 

характеристиками відповідали світовим стандартам. 

Мета цієї статті полягає в розкритті процесу створення і вдосконалення броньових матеріалів і засобів 

індивідуального броньового захисту (ЗІБЗ) військовослужбовців в період 1991 – 2000 років при цьому ос-

новна увага звернена до питань створення вітчизняних захисних матеріалів і захисних засобів: бронежи-

летів, бронешоломів. 

Автор встановив, що створити вітчизняні захисні матеріали індивідуального броньового захисту в той 

період часу було непросто. Складні соціально-політичні, фінансово-економічні та інші умови в країні об-

межували можливості виробників, військових вчених, практиків у вирішенні цих питань. Проте, як пока-

зано в статті, процес створення засобів індивідуального бронезахисту, розпочатий раніше, тривав в неза-

лежній Україні. 

Abstract 

The author of the article considers the creation of the means of individual armor protection of military per-

sonnel of the Armed Forces of Ukraine in the period 1991 - 2002. The lower limit specified period coincides with 

the independence of Ukraine. The upper limit is indicated by the time when the production of domestic body armor 

of the Corsair type and its modifications intended to equip the Ukrainian Armed Forces units began in Ukraine. 

The author states that the main means of protection of military personnel from fragments of shells, mines, 

bullets of small arms, as well as cold barbed and shock weapons, are body armor and helmets (helmets). Their 

physico-mechanical, protective ergonomic, operational and other properties depend, for the most part, on the qual-

ity and composition of the material from which they are made. 

Currently, in the design of the means of individual armor protection of military personnel used different 

protective properties and composition of armor materials: soft, hard, composite, etc. Initially, in the nineties of the 

XX century, Ukraine developed its domestic armor materials that met the world standards and was one of the most 

developed components of the Soviet Union. 

The goal of developers, scientists and practitioners of independent Ukraine in the nineties of the XX century 

was: first, to preserve their past achievements in the creation of protective materials; second, the creation of new 

domestic armor materials, optimal in composition and protective properties; thirdly, in the creation of domestic 
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body armor that would meet the world standards in terms of their protective, ergonomic, operational and other 

characteristics. 

The purpose of this article is to disclose the process of creation and improvement of armor materials and 

means of individual armor protection (MIAP) of military personnel in the period 1991 - 2000, with the main 

attention is paid to the issues of creating domestic protective materials and protective equipment: bulletproof vests, 

bulletproof helmets. 

The author found that it was not easy to create domestic protective materials of individual armor protection 

in that period of time. Difficult social, political, financial, economic and other conditions in the country limited 

the ability of producers, military scientists, practitioners in addressing these issues. However, as shown in the 

article, the process of creating individual armor protection, started earlier, continued in independent Ukraine. 

Ключові слова: засоби індивідуального броньового захисту, бронежилет, бронешолом, захисний ма-

теріал. 

Keywords: means of individual armor protection, bulletproof vest, bulletproof helmet, protective material. 

 

Проблемою розробки вітчизняних броньових 

матеріалів і засобів захисту в Україні займалися з 

перших років її незалежності. В той час вирішення 

цієї проблеми було покладено на Інститут проблем 

матеріалознавства Національної академії наук Ук-

раїни імені І.Ф. Францевича (ІПМНАН України). 

Інститутом була розроблена спеціальна програма 

створення та випробування нових балістичних ма-

теріалів, з метою перевірки їх якості та придатності 

використання в засобах індивідуального бронеза-

хисту військовослужбовців. При цьому ставилося 

завдання створити матеріали з певними захисними 

характеристиками, підтвердити їх в ході випробу-

вань і надати рекомендації з використання в ЗІБЗ. 

Складним завданням в той час виявилося за-

вдання розробки методики випробування захисних 

засобів та їх застосування в випробувальному про-

цесі. До цієї роботи, крім ІПМНАН України, були 

залучені: Київський інститут Сухопутних військ 

(КІСВ) Міністерства оборони України; військове 

представництво 4891 Міністерства оборони Укра-

їни (ВП4891), Центральний науково-дослідний ін-

ститут Озброєння та військової техніки Збройних 

сил України [1, с. 14, 15]. Необхідність залучення 

до виховного процесу широкого кола організації 

було пов'язано, перш за все, з необхідністю отри-

мання об'єктивних відомостей про якість матеріа-

лів, які зазнали випробувань. 

Спочатку випробування проводилися в КІСВ. 

Для оцінки захисних властивостей балістичного 

матеріалу та бронежилетів застосовувалась така 

зброя: 9 мм пістолет Макарова (ПМ); 9 мм автома-

тичний пістолет Стечкіна (АПС); 7,62 мм пістолет 

Токарева (ТТ); 5,45 мм пістолет самозарядний ма-

логабаритний (ПСМ). Крім того, для оцінки захис-

них властивостей бронежилетів від вогнепальної 

довгоствольної зброї застосовувались: 7,62 мм ав-

томат і кулемет Калашникова (АК-74 і РПК-74); 

7,62 мм снайперська гвинтівка Драгунова (СВД). В 

якості холодної зброї застосовувався армійський 

багнет або його імітатор перерізом 5 мм з кутом за-

точення 20 – 30 градусів [1, с. 55]. При випробу-

ванні холодною зброєю удар проводився з енергією 

від 30 до 90 Дж. Після удару проводився візуальний 

огляд зразку, в якому визначалась наявність або ві-

дсутність у ньому прямого пробою. При відсутності 

пробою вимірювалася глибина деформації на внут-

рішній стороні зразка. При цьому, його захисні ха-

рактеристики вважалися задовільними, якщо гли-

бина деформації не перевищувала 22 мм. При про-

битті випробуваного зразка допускався вихід вістря 

ножа або імітатора на його тильну поверхню не бі-

льше як 5 мм. 

Випробування впливом вогнепальної зброї 

проводилися безпосередньо на фрагменті жорсткої 

броні за розміром близько 200 х 200 мм, закріпле-

ним на підтримуючому матеріалі. Форма поверхні 

підтримуючого матеріалу повторювала форму 

тильної сторони випробуваного зразка. При цьому, 

кріплення зразка до підтримуючому матеріалу за-

безпечувало його повне прилягання. 

Кількість пострілів випробування визначалося 

розмірами досліджуваних фрагментів або блоків. 

Воно повинно було бути не менше 4 для розміру 

180 х 180 мм і 8 – для розміру 300 х 300 мм. При 

випробуванні модульних блоків повинно бути не 

менше двох влучань у стик між пластинами. Залі-

ковими вважалися постріли, коли відстань від куль 

що потрапили у випробувану пластину, була не бі-

льше 50 мм одна від одної та не більше, ніж 50 мм 

від краю дослідного зразка [1, с. 64]. При визна-

ченні кулестійкості броні, заліковим вважався пос-

тріл, при якому куля влучала близько до її краю або 

до попереднього влучання, але не пробивала 

броню. 

Візуальним оглядом випробуваного зразка ви-

значали наявність або відсутність пробою, який до-

водився наявністю кулі або її фрагментів, а також 

фрагментів броні в підтримуючому матеріалі. Про-

бій також доводився наявністю наскрізного отвору 

в випробувальному зразку. При його відсутності 

вимірювалася глибина деформації на підтримуючу 

матеріалі. При цьому захисні характеристики ви-

пробуваних пластин вважалися задовільними, якщо 

глибина деформації на підтримуючу матеріалі не 

перевищувала 22 мм. 

Приблизно за такою ж методикою проводи-

лося випробування м’яких балістичних матеріалів 

бронежилета. Але при оцінці бронезахисних влас-

тивостей зразка розміром 200 х 200 мм необхідно 

було не менше трьох влучень. Слід зауважити, що 

застосовані методики випробування бронематеріа-

лів в дев'яності роки використовувалися і на поча-

тку ХХІ століття. 

В дев'яності роки ХХ століття випробуванням 

піддавалися як окремо м'які матеріали від різних за-

собів ураження: вогнепальної і холодної зброї, так і 
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їх комбінації, що складалися з тканих і нетканих 

м'яких пакетів [2, с. 39]. Всього було випробувано 

понад 100 варіантів комбінацій таких пакетів. З цієї 

кількості було обрано шість найбільш стійких за 

складом структур, які потім були піддані повтор-

ному випробуванню. При цьому в якості зброї за-

стосовувалася ПМ з 9 мм кулями зі стальним осер-

дям. Результатами повторних випробувань надані в 

табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Результати випробувань різних комбінацій м'яких пакетів 

№ 

з/п 

Склад пакетів 

Загальна кі-

лькість ша-

рів, од. 

Кількість 

пробитих 

шарів, од. 

Глибина вм’ятості, мм 

Захисний па-

кет з ТСВМ 

ДЖ, кільк. ша-

рів 

Демпферній па-

кет з К12-Б2ПУ, 

кільк. шарів 

Середнє 

значення 

Максимальне 

значення 

1 20 8 28 10 14 24 

2 22 8 30 6 15 24 

3 24 8 32 8 15 21 

4 15 11 26 8 16 27 

5 20 11 31 7 16 27 

6 22 10 30 - 11 13 

таблиця складена за матеріалами: [1, с. 81]; [2 с. 39]. 

 

Як видно з таблиці, кращі захисні якості пока-

зали пакети під № 3 і 6. Отже, найбільш перспекти-

вними пакетами були ті, у складі яких було 32 захи-

сних і демпферних шарів. У першому варіанті склад 

пакетів складав 24 захисні та 8 демпферних шарів; 

у другому 22 захисні та 10 демпферних шарів. За 

результатами випробувань ці пакети були визнані 

оптимальними для застосування у виробництві віт-

чизняного базового бронежилету. 

В дев'яності роки ХХ століття в лабораторії 

КІСВ і на полігонах одночасно з випробуванням 

м'яких пакетів, проводилися випробування жорст-

ких броньових елементів з титанових сплавів. В 

якості випробуваного матеріалу бралася пластина 

термообробленого титанового листа марки ВТ-5 за-

втовшки 2,5 мм. Пластина закріплювалась на підк-

ладці, яка складалась з м'якого пакету. В якості пі-

дкладки був взятий м'який пакет, що складається з 

24 захисних і 8 демпферних шарів, тобто той м'який 

пакет, який було запропоновано для застосування в 

базових вітчизняних бронежилетах. 

Результати випробувань титанової пластини в 

поєднанні з м'яким пакетом показали високі резуль-

тати. Кулі зі сталевим сердечником, випущені з пі-

столета Макарова, пробивали максимально 16 ша-

рів м'якого пакета. У зв'язку з цим комбінація тита-

нового сплаву марки ВТ-5, товщиною листа 2,5 мм 

і м'якої підкладки, що складається з пакету №3 (таб-

лиці №1), визначалася як найбільш перспективна. 

Однак, у складних фінансово-економічних 

умовах дев'яностих років в незалежній Україні не 

було можливості створювати свої вітчизняні тита-

нові сплави і використовувати їх у ЗІБЗ. А закупо-

вувати їх за кордоном було занадто дорого. Вар-

тість одного кілограма термообробленого титано-

вого листа зі сплавів ВТ-5 або ВТ-14 становила 

приблизно 15 – 20 доларів США [1, с. 93]. Тому в 

якості альтернативи титановим сплавам, як матері-

алу жорстких бронеелементів, були запропоновані 

матеріали з високоміцних алюмінієвих сплавів, які 

широко застосувалися у авіаційних підприємствах 

України. Їх вартість тоді була у 4 – 5 разів нижче 

вартості титанових сплавів. 

При випробуванні були використані сім комбі-

націй різних марок і товщин (від 2 до 4 мм) листів з 

алюмінієвих сплавів. Вони бралися, як правило, в 

комбінації з жорсткими вставками з полімерних ма-

теріалів (композитів). Також використовувалися 

вставки зі спеціальних сталей і кераміки. 

В якості засобів випробувань був взятий 7,62 

мм пістолет Токарєва. Стабільні позитивні резуль-

тати були досягнуті при застосуванні високоміцних 

алюмінієвих сплавів Д16 АТВ, товщиною 3,8 – 4 

мм, разом з жорсткими вставками з полімерних 

композитів. В якості заперешкодного шару викори-

стовувався пластилін. При випробуваннях куля не 

пробивала такий пакет, але залишала відбиток (вм'-

ятину) на заперешкодному шарі на глибині не 

більш як 20 мм. При товщині алюмінію 3,5 мм ця 

глибина сягала 30 мм [3, с. 53]. Отже, результат ви-

пробування засвідчив те, що для гарантованого за-

безпечення захисту необхідно використовувати 

алюмінієву пластину товщиною 4 мм і більше в 

комбінації з жорсткими вставками. Таку комбіна-

цію алюмінію з жорсткими вставками було запро-

поновано у використанні в перспективі у вітчизня-

них бронежилетах. 

Після серій випробувань було запропоновано 

варіант розміщення жорстких пластилин з алюміні-

євого сплаву перед м'яким захисним пакетом, роз-

міщуючи їх з боку лицевої сторони та спини у спе-

ціальних кишенях, які закривалися текстильною за-

стібкою. В кишенях розміщували жорсткі панелі 

розмірами 260 х 330 х 4 мм, а потім у чохлі розмі-

щували м'які пакети бронежилета. Для більш мобі-

льної установки або вилучення панелі, передбача-

лася можливість виконання кишені і на зовнішній 

поверхні чохла. Остаточний вибір оптимального 

конструктивного рішення по розміщенню бронее-

лемента здійснювався споживачем в залежності від 

призначення бронежилета [4, с. 5]. В цілому ж, вра-
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ховуючи характеристики міцності та вартості, мож-

ливості України по виробництву алюмінієвих спла-

вів, запропоновано рішення щодо застосування їх у 

створенні вітчизняних бронежилетів було тоді до-

сить перспективним. Проте їх рішення було здійс-

нене, в деякому сенсі, тільки у двохтисячних роках 

XXI століття [5, с. 34, 35]. 

У дев'яності роки XX століття в Україні були 

створені та випробувані захисні броньові матеріали 

на основі кераміки. В той час в нашій державі була 

створена своя вітчизна сировинна та випробува-

льна база керамічних матеріалів. Так на Броварсь-

кому заводі порошкової металургії були виготов-

лені для випробування спеціальні керамічні плас-

тини з карбіду бору, карбіду кремнію і композиту. 

Тоді пластини карбіду бору, розміром 90 х 90 х 8 

мм та 90 х 90 х 10мм були виготовлені методом га-

рячого пресування при температурі 2000-2300 0С. 

Цим же методом виготовляли композит розміром 

50 х 30 х 20 мм. Пластини з карбіду кремнію виго-

товлялися методом спікання у спеціальних індукто-

рах при температурі 1850 – 20000 С, що за техноло-

гією було простіше і дешевше [1, с. 118]. 

Виготовлені пластини з карбіду бору і карбіду 

кремнію при випробуваннях показали хороші хара-

ктеристики, але ці матеріали мали суттєві відмінно-

сті за щільністю структури. Так, карбід бору має 

щільність 2,5 г/см3, карбід кремнію 3,1 г/см3, а ком-

позит 3,35 г/см3. Отже, карбід бору поступає за 

щільністю в 1,24 – 1,34 рази і карбіду кремнію і 

композиту. Але як показали випробування стріль-

бою з АКМ, захисна функції обох керамік, за виня-

тком композиту, виявилися приблизно однаковою. 

Від куль СВД кращими захисними функціями воло-

дів композит. Основні характеристики керамічних 

блоків, виконаних на основі карбіду кремнію тов-

щиною 5 – 10 мм, наведені в таб. 2 

 

Таблиця 2 

Основні характеристики блоків з карбіду кремнію 

Складу блоку 
Товщина кераміки, мм 

5 6 7 8 9 10 

Вага кераміки, кг 1,09 1,31 1,53 1,75 1,96 2,18 

Вага підкладки з 40 шарів тка-

нини типу ТСВМ ДЖ, кг 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Вага, підкладки з 2 шарів тка-

нини типу ТСВМ ДЖ, кг 
0,2 0,2 2,2 0,2 0,2 0,2 

Вага блоку 280х280х2, кг 2,19 2,41 2,63 2,85 3,06 3,28 

Рівень захисту від куль, випу-

щених зі зброї, відстань 

Пістолет ТТ, від-

стань 10 м 

Автомат АКМ, АК-47, ві-

дстань 10 м 

Гвинтівка СВД, 

СВС, відстань 50 м 

таблиця складена за матеріалами: [1, с 118-130]; [2 с. 41]. 

 

Як видно з таблиці, кераміка, виконана з кар-

біду кремнію товщиною 10 мм, забезпечувала за-

хист від куль, випущених з гвинтівок СВД, СВС з 

дистанції 50 м. Товщина кераміки 5 – 6 мм забезпе-

чувала захист тільки від куль, випущених з пісто-

лета ТТ з дистанції 10 м. Однак, ця кераміка за ма-

сою більш ніж в 1,5 рази легше чим та ж кераміка 

товщиною 10 мм, що дуже важливо при виборі по-

трібних захисних властивостей для конкретних 

класів бронежилетів. Від куль, випущених з авто-

матів АКМ і АК-47, забезпечувала захист кераміка 

товщиною 7 – 9 мм. 

Слід зазначити, що приблизно такими ж захи-

сними властивостями володіла кераміка, яка була 

виготовлена в той час, з карбіду бору. Але тоді у 

виробництві вітчизняних бронежилетів практиками 

було запропоновано використовувати карбід крем-

нію. Це було пов'язано з тим, що карбід бору у ви-

робництві виявився в 2 рази дорожче карбіду крем-

нію. Така різниця в ціні відбувалася тому, що по-

перше, метод гарячого пресування, в результаті 

якого виготовлявся карбід бору, був значно більш 

технологічним методу спікання, який застосовува-

вся при виготовленні карбіду кремнію; а по-друге, 

при обробці пластин карбіду бору, після їх вигото-

влення, на їх краях часто утворювався скол, в ре-

зультаті якого до 1/3 пластини йшли у брак. У зв'я-

зку цим, в технологічному відношенні виготов-

лення пластин карбіду кремнію виявилося 

дешевшим, а відповідно найбільш вигідним. Не 

було браку при обробці межі карбіду кремнію, так 

як вони оброблялися ще до спікання, тобто ще в 

“сирому” вигляді, що дозволяло економити як сам 

матеріал, так і електроенергію. 

Була й інша причина в пропозиції розробників 

взяти в якості основного матеріалу у виробництво 

бронежилетів карбід кремнію. Вона виходила з 

того, що пластина з карбіду бору могла виготовля-

тися методом гарячого пресування тільки розміром 

не більше 150 х 150 мм. Пластина ж з карбіду кре-

мнію могла бути виготовлена практично будь-яких 

розмірів, аж до 500 х 500 мм [1, с. 122]. Однак, пла-

стини з карбіду кремнію при існуючий технології їх 

виготовлення мали один істотний недолік: вони 

мали різну товщину по всій їх площі, яка, досягала 

±0,3 мм. Це знижувало їх захисні властивості і в по-

рівнянні з пластинами з карбіду бору і композиту, 

при тій же їх заданій товщині. Таким чином, у порі-

внянні “ціни – якості” керамічного матеріалу, в Ук-

раїні вже в середині дев'яностих років ХХ століття, 

був вибір по використанню керамік при виготов-

ленні бронежилетів. Все залежало від економічних 

можливостей замовника, обсягів, мети та інших фа-

кторів, що впливали на величину оптимальної вар-

тості виробу. 

Після неодноразових випробувань було запро-

поновано виробниками і замовникам бронежилетів 

використовувати: для захисту від куль гвинтівки 
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СВД кераміку, виготовлену з композиту; для захи-

сту від куль АКМ – кераміку з карбіду кремнію то-

вщиною 8 – 10 мм. 

До двохтисячних років основним бронежиле-

том, що був на постачанні підрозділів Сухопутних 

військ Збройних Сил України, був бронежилет ІХ 

класу захисту 6Б5 та його модифікації, розробле-

ний ще в середині вісімдесятих років ХХ століття 

[4, с. 5] Московським НДІ Сталі. Він пройшов бо-

йову перевірку в операціях 40-ї Армії в Афганістані 

і був прийнятий на озброєння в 1985 році. Його за-

хисні функції забезпечувалися багатошаровим (до 

30 шарів) пакетом з балістичної тканини ТСВМ-

ДЖ-1, у поєднанні, залежно від модифікації, з тита-

новими, або композитно-керамічними бронеелеме-

нтами. Вони розміщувалися в кишенях бронежи-

лета “лускою” з перекриттям стиків, необхідним, як 

вважалося тоді, для підвищення надійності захисту 

життєво важливих органів (ЖВО) людського тіла. 

Тоді кращі зразки бронежилетів 6Б5, при площі за-

хисту ЖВО людського тіла в 26 – 28 дм2 мали масу 

не менше 12,5 кг і загальну товщину пакета в броні 

до 40 мм [4, с. 37]. А це робило їх громіздкими і не-

зручними в експлуатації. Крім того попадання в за-

хисні елементи бронежилета куль, 7.62 мм х 39, 

руйнувало їх, а в разі попадання куль в зону перек-

риття елементів, руйнувало обидва. 

В інструкції з експлуатації 6B5 передбачалася 

негайна заміна пошкоджених елементів, на прикла-

дені в запасному комплекті, що практично не вико-

нувалася в бойових умовах [6, с. 118]. 

В середині дев'яностих років ХХ століття пе-

ред українською військово-технічної наукою і 

практикою стояло завдання з зниження габаритно 

вагових характеристик бронежилета зі збережен-

ням і навіть підвищенням його живучості і захис-

них характеристик. Спочатку запропонували таке 

рішення: в конструкції бронежилета застосувати 

моноблочний принцип побудови. Суть його поля-

гала в тому, що бронежилет оснащувався одною 

монопластиною (бронеелеентом) розміром 250 х 

320 х 20 мм, виконаної з двох шарів, сполучених по 

бічним поверхням керамічних пластин. Останні 

були розміром 50 х 50 х 7,5 мм, притиснуті один до 

одного і поміщені у загальну композиційну оболо-

нку, армовану тканиною ТСВМ-ДЖ-1. Така захи-

сна структура бронежилета призвела до зниження 

загальної маси до 10 кг, при площі захисту ЖВО 

людського тіла до 15 – 18 дм2 і загальної товщини 

бронепакету до 30 мм. Такий бронепакет витриму-

вав до 8 – 10 влучень куль, але проте, вже після 3 – 

4 влучень в нього знижувалися його захисні функ-

ції.  

Дослідження показало, що після 3 – 4 влучень 

у бронежилет значно збільшувалася імовірність по-

падання куль у вже пошкоджену зону, що вимагало 

обов'язкової заміни пластини на іншу. Тому був за-

пропонований інший більш доцільний, на погляд 

науковців і практиків, варіант: захисні елементи ро-

змістити в кишенях на внутрішній стороні поверхні 

чохла, перед гнучким еластичним пакетом на ос-

нові тканини ТСВМ-ДЖ-1. Кишені було запропо-

новано виконати так, щоб захисні елементи були 

щільно притиснуті один до одного по бічних пове-

рхнях, без перекриття стиків. Таке розташування 

кишень забезпечувало повне прилягання горизон-

тальних рядів бронеелементів по верхнім і нижнім 

краях через стінки кишень і теж без перекриття сти-

ків. На зовнішній поверхні чохлу бронежилета були 

виконані вертикальні і горизонтальні канали, що 

утворювало подобу сітки. У ці канали поміщалися 

смуги з титанового сплаву з високою в'язкістю руй-

нування, які перекривали лінії стиків і тим самим 

захищали краї броньових елементів. 

Однак натурні випробування такої конструкції 

бронежилетів виявили її суттєві недоліки. Так, на-

приклад, кулі, потрапляючи в лінії стиків, розсу-

вали їх і, таким чином, проникали за захисну тита-

нову структуру бронежилету. Для усунення цього 

недоліку була запропонована нова конструктивна 

доробка бронежилета. Вона полягала у забезпе-

ченні щільного притиснення елементів один до од-

ного, що виключало їх розсунення, а також зміну 

профілю перерізу, який перекривав стик пластин. 

Була збільшена також товщина пластини в центрі 

до 5 мм, а ближче до країв 1 – 1,5 мм [2, с. 37, 38]. 

За результатами проведення робіт з вибору 

конструкції і складу захисних бронеелементів 

прийшли до висновку, що бронежилет ІІІ класу по-

винен мати загальну площу захисту 45 дм2 і пови-

нен складатися з м'якої і твердої броні. М'яка броня, 

виконуючи роль підкладки, повинна розташовува-

тися усередині захисної структури з перекриттям 

по всій її площі. Для захисту від куль АКМ, тверда 

броня повинна мати загальну площу 18 – 20 дм2 і 

складатися з трьох блоків. Два блоки, загальною 

площею понад 10 дм2, повинні були захищати гру-

динну частину бійця; один блок площею біля 8 дм2 

– його спину. Фактична вага такої конструкції скла-

дала біля 9 кг. Була також визначена конструкція 

бронежилета ІV класу захисту. Вона в основному 

відрізнялася збільшеною масою захисних елемен-

тів бронежилета та площею захисту від куль. Для 

нього загальна площа захисту від куль, випущених 

з ПM або ТТ, становила 45 дм2, а з гвинтівки СВД 

18 – 20 дм2. Загальна маса бронежилета таким чи-

ном була збільшена до 11 кг. З урахуванням вве-

дення в бронежилет спеціального коміра для захи-

сту шиї і підборіддя, його маса досягла 12,5 кг, 

тобто ставала такою ж, якою вона була у базового 

бронежилета 6Б5. 

На перший погляд, пошук шляхів зниження ва-

гових характеристик бронежилета по ІV класу за-

хисту, начебто не дав позитивних результатів, але в 

цілому досвід дев'яностих років XX століття мав ве-

лике значення у створенні вітчизняних бронежиле-

тів у майбутньому. Він був покладений за основу 

при створенні свого вітчизняного бронежилета 

“Корсар” його модифікації [9, с. 13-14], та броне-

жилетів інших марок двохтисячних років XXI сто-

ліття. 

В дев'яності роки XX століття в Україні велися 

дослідження з розробки захисного шолома військо-

вослужбовця. В той час в Україні на комбінаті “Пе-

ремога” в місті Ірпінь, Київської області виготовля-
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вся бронешолом “Сфера” [2, с. 44]. При його розро-

бці використовувався досвід кращих закордонних 

фірм, а також радянський досвід. При цьому бра-

лися до уваги два основні положення: шолом пови-

нен відповідати необхідному рівню захисту при мі-

німальній його масі; в ньому мають бути застосо-

вані такі конструктивні рішення, які дозволило б з 

мінімальними витратами здійснити його серійне 

виробництво. Перше положення було зумовлено 

тим, що за даними медико-біологічних досліджень 

тієї пори, шолом масою 2,5 кг міг використовува-

тися безперервно не більше 2 годин, так як потім у 

людини підвищувалася стомлюваність, знижува-

лася працездатність і ефективність виконання бойо-

вих завдань. Шолом масою 1,5 кг міг використову-

ватись більш тривалий час, не підвищуючи стом-

люваність бійця. Шолом “Сфера” виготовлявся в 

місті Ірпінь і мав масу 2,3 кг, тобто близьку до кри-

тичної маси за медико-біологічним критерієм. 

Отже основною проблемою у виготовленні ві-

тчизняних шоломів в той період часу була про-

блема наявності легких, але міцних матеріалів, з їх 

високими захисними властивостями. Перспектив-

ним матеріалом для виготовлення шоломів в той 

час могли бути полімерні композити з термоплас-

тичною матрицею, армованою безперервним воло-

кном СВМ. Однак вони з деякими доробками знай-

шли застосування лише в 10-х роках XXI століття. 

Таким чином, основи створення сучасних віт-

чизняних ЗІБЗ були закладені в дев'яності роки XX 

століття. Процеси їх удосконалення йшли шляхом 

створення перспективних бронематеріалів, які за-

стосовувалися в конструкції бронежилетів і броне-

шоломів. Вже тоді в конструкціях ЗІБЗ спостеріга-

лася тенденція збереження і поліпшення їх захис-

них властивостей при одночасному зниженні 

загальної маси. Разом з цим йшов процес і вдоско-

налення їх ергономічних та експлуатаційних пара-

метрів. 

Проте в цілому в дев'яності роки XX століття 

Україна в технічному розвитку засобів індивідуаль-

ного бронезахисту помітно відставала від передо-

вих країн Європи: Німеччини, Франції, Великобри-

танії, Польщі та ін. Більше того, Україна в той час 

опинилася перед фактом втрати багатьох позицій, 

що вона мала на початку своєї незалежності в 1991 

році. Дефіцит фінансових засобів обмежував прове-

дення науково-дослідних робіт як в області удоско-

налення “старих”, так і в області створення нових 

зразків ЗІБЗ. Були практично припинені роботи в 

області створення стандартів озброєння та військо-

вої техніки, хоча в той час вже була створена необ-

хідна нормативна база проведення цих робіт. 
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Всеобъемлющие процессы глобальной инфор-

матизации затронули все сферы человеческой дея-

тельности. Вхождение общества в глобальное ин-

формационное пространство, переход к новым ви-

дам товара в форме информационных услуг и 

информационных продуктов, развитие интеллекту-

альных способностей и возможностей человека за 

счет информационно-телекоммуникационных си-

стем и др., привели не только к трансформации 

жизнедеятельности личности, общества и государ-

ства, но и к эволюционному началу формирования 

информационной цивилизации. 

Достаточно известная цитата Д. С. Робертсона, 

которую он изрек в работе «Информационная рево-

люция» [16], гласит: «Цивилизация – это информа-

ция». С данным высказыванием трудно не согла-

ситься, поскольку на разных этапах человеческого 

развития в качестве революционного двигателя 

научно-технического прогресса выступали произ-

водство и обмен информацией. Именно эти инфор-

мационные процессы явились основными предпо-

сылками для появления человеческой речи, пись-

менности, печатного станка, а на сегодняшний день 

компьютерных и информационных систем и техно-

логий, что, в конечном итоге, способствует пере-

ходу из одной стадии развития человечества к дру-

гой, от одного типа общества к другому. Данные из-

менения принято называть информационными ре-

волюциями. 

Профессор А.И. Ракитов в своих работах [13, 

14] указывает, что информационная революция 

«радикально трансформирует все средства обра-

ботки, передачи и производства информации и опо-

средствованно оказывает возрастающее влияние на 

ход исторических событий, постепенно меняя си-

стему ценностей, мировоззрение и представления 

людей о самом человеке, смысле его бытия и пред-

назначении» [13, С.14]. Другими словами, инфор-

мационная революция означает не только переход 

общества на новый уровень использования методов 

и средств переработки информации и процессов ин-

формационного взаимодействия в обществе, но и 

радикальные изменения в мировоззрении, куль-

туре, быту, образовании, искусстве. 

В условиях глобальной информатизации на 

этапе формирования информационной цивилиза-

ции, связанной с очередной информационной рево-

люцией, существенная роль принадлежит образова-

нию. 

В данных условиях современное образование, 

прежде всего, должно быть ориентировано на удо-

влетворение потребностей граждан, организаций и 

государства в знаниях и навыках, необходимых для 
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социализации в глобальном информационном со-

обществе. Поэтому в качестве главного фактора об-

разования в данном аспекте должна выступать 

именно информатизация. 

Необходимо отметить тот факт, что, несмотря 

на установленное законодательством определение 

«информатизации» [23], в настоящее время среди 

ученых отсутствует единое его понимание при его 

использовании в своих исследованиях. Так, рас-

сматривая образование в условиях глобальной ин-

форматизации, некоторые авторы вместо того, 

чтобы раскрыть непосредственно условия, в кото-

рых должен протекать процесс образования, мани-

пулируют определением «информатизация образо-

вания», понимая под этим комплекс социально-пе-

дагогических преобразований, связанных с 

наполнением образовательных систем информаци-

онной продукцией, средствами и технологиями 

[10]. Другие исследователи, при этом, используют 

значение понятий «компьютеризация» и «автома-

тизация», рассматривая информатизацию как «ре-

шение задач внедрения компьютерной техники, 

проведение автоматизации систем управления» [9], 

а образование в условиях информатизации как 

внедрение в образовательные системы информаци-

онных средств, основанных на микропроцессорной 

технике, а также информационной продукции и пе-

дагогических технологий, базирующихся на этих 

средствах [21]. 

Таким образом, существует необходимость в 

более четком формулировании данной дефиниции. 

С этой целью считаем необходимым рассмотреть 

признаки глобальной информатизации с учетом их 

комплексного влияния на образование. Итак, при-

знаками глобальной информатизации, по нашему 

мнению, являются: 

1. Стремительное развитие гиперинформаци-

онного пространства  

Как известно, человека на протяжении всей 

жизни с самого рождения окружает информацион-

ное пространство, из которого он принимает ин-

формацию в той или иной форме не только через 

общение с окружающими, но и через средства мас-

совых коммуникаций (печать, радио и телевидение, 

телефон и др.). С каждым появлением нового ком-

муникационного средства информационное про-

странство увеличивается. Вместе с тем, следует от-

метить, что внедрение в человеческую деятель-

ность цифровых устройств (компьютера, сотовых 

телефонов, цифровых фотоаппаратов, цифровых 

видеокамер, веб-камер, цифрового телевидения, 

DVD-проигрывателей и др.), в частности той, кото-

рая позволяет получить доступ к глобальной ин-

формационно-телекоммуникационной сети интер-

нет, увеличивает информационное пространство 

достаточно стремительно, в геометрической про-

грессии.  

Как правило, гиперинформационное простран-

ство рассматривают в контексте информационного 

поля глобальной информационно-коммуникацион-

ной сети интернет. Следует констатировать тот 

факт, что доступ к глобальным информационным 

ресурсам имеется практически у каждого.  

Таким образом, с появлением цифровых 

устройств, не только возросла насыщенность ин-

формационного пространства, но и доступ к ней 

стал более свободным. Данный факт подтвержда-

ется статистикой Организации экономического со-

трудничества и развития (OECD), которая показы-

вает, что за последние десять лет (2010-2019 гг.) 

Интернет-трафик вырос больше чем на 30000 Пета-

байт (Рисунок 1), а цифровая информация, создан-

ная в 2008-2011 гг., превышает объем, созданный за 

весь период документированной истории [24]. 

 

 
Рисунок 1 – Статистика интернет-трафика (Петабайт) Организации экономического сотрудниче-

ства и развития (OECD) 
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В современном образовании распространение 

учебной информации и взаимодействие обучаемых 

и преподавателей осуществляются с использова-

нием средств спутниковой связи, компьютерных 

телекоммуникаций, эфирного и кабельного цифро-

вого телевидения, средств мультимедиа, интерак-

тивных обучающих систем. Вместе с тем, гиперин-

формационное пространство позволяет внедрять 

новые подходы и методы в обучении, использовать 

онлайн ресурсы открытого образования, массовые 

открытые дистанционные курсы, тем самым расши-

ряя возможности глобального обучения (Рисунок 

2). 

 
Рисунок 2 – Влияние развития гиперинформационного пространства на современное образование 

 

2. Развитие информационного общества 

В настоящее время существует несколько под-

ходов к понятию «информационное общество». Так 

большинство авторов рассматривают информаци-

онное общество как новую историческую фазу раз-

вития постиндустриального общества, в которой 

главными продуктами производства становятся ин-

формация и знания [2, 10, 18]. Данный контекст по-

нимания «информационного общества» нашел от-

ражение в ряде государственных программ по ин-

форматизации общества.  

Однако на наш взгляд, в настоящем исследова-

нии информационное общество следует рассматри-

вать с позиции социологии и теории социальных 

систем, поскольку общество (социум) – это само-

управляемая система, основным элементом кото-

рой являются люди с их связями, взаимодействи-

ями и отношениями.  

Таким образом, под информационным обще-

ством мы будем понимать часть мирового социума, 

объединенного единым гиперинформационным 

пространством посредством информационных и те-

лекоммуникационных технологий. 

Стремительное развитие гиперинформацион-

ного пространства, рост различных видов массовой 

информации, а так же информационных и комму-

никационных технологий оказывают самое прямое 

воздействие на социум. В свою очередь члены со-

циума, на фоне глобальной информационной 

среды, удовлетворяя свои потребности в знаниях и 

навыках, объединяясь в виртуальные сообщества 

(новая социальная форма организации людей), ста-

новятся субъектами единого информационного 

пространства. Главными объектами управления в 

информационном обществе являются не матери-

альные объекты, а интеллект, идеи, образы и зна-

ния. 

В данном контексте следует отметить, что в 

настоящее время развивается новое социально-эко-

номическое явление – информационное неравен-

ство. Не все социальные слои общества имеют 

средства для приобретения новых информационно-

телекоммуникационных технологий. Не достаточ-

ное количество точек свободного доступа в Интер-

нет через Wi-Fi в общественных местах (метро, 

больницах, парках и др.).  

Вместе с тем, большое значение для индивида 

в информационном обществе имеет его информа-

ционная грамотность, а так же навыки обращения с 

современными информационно-коммуникацион-

ными устройствами, поскольку именно они позво-

ляют не только адаптироваться в глобальном ин-

формационном пространстве, но и использовать 

все его коммуникативные возможности. Поэтому 

информационная безграмотность граждан так же 

является причиной информационного неравенства.  

Следовательно, для решения проблемы инфор-

мационного неравенства необходим комплекс мер, 

включающий не только развитие телекоммуника-

ционной инфраструктуры и создание в публичных 

местах сетей общественного доступа к Интернету, 

но и обучение граждан информационной культуре, 

основам информатики и информационной безопас-

ности. Можно предположить, что решение данных 

вопросов в информационном обществе являются 

первостепенными. 
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На этом фоне образование становится неким 

инструментарием для создания оптимальных усло-

вий, формирующих информационную культуру, гу-

манистические ценности, ориентацию поведения и 

деятельности человека в информационном обще-

стве.  

3. Развитие глобальной информационной эко-

номики 

Одним их признаков глобальной информатиза-

ции можно назвать появление и стремительное раз-

витие новой науки – информационной экономики. 

Под информационной экономикой в настоящее 

время понимают [6]:  

1) современную стадию развития цивилиза-

ции, которая характеризуется преобладающей ро-

лью творческого труда и информационных продук-

тов,  

2) экономическую теорию информационного 

общества. 

Стремительное развитие инновационных тех-

нологий обусловили переход на цифровые рельсы 

всего промышленного процесса. Появились новые 

модели производства, которые предполагают отказ 

от методов конвейерной сборки продукции и пере-

ход к действиям с высокотехнологичным оборудо-

ванием. Идет активное внедрение методов про-

граммирования и автоматизации производствен-

ных процессов, всё больше используются 

нанотехнологии, что позволяет в промышленных 

масштабах выпускать продукцию с характеристи-

ками, нужными потребителю.  

В свою очередь, потребители становятся эко-

номически активными в любом возрасте, повыша-

ется их мобильность – они готовы совершать по-

купки в любое время и в любом месте.  

Новая модель производства, подразумеваю-

щая персонализацию в оказании услуг и продаже 

товаров, получила название «кастомизация». 

Следующим направлением развития глобаль-

ной информационной экономики является «Интер-

нет вещей». По данным статистики количество под-

ключенных к глобальной сети «вещей» уже превы-

сило численность населения мира. Из 10 

миллиардов устройств, подключенных к Интер-

нету, только половину составляют компьютеры, 

остальные – это разнообразные сенсоры, датчики, 

мобильные устройства, системы автоматизации 

зданий, автомобилей и т.п. По прогнозам специали-

стов к 2021 году к Интернету будет подключено по-

рядка 50 миллиардов «вещей», включая дороги, 

светофоры, медицинские мониторы, велосипеды, 

объекты городской инфраструктуры.  

Вместе с тем, изменяется и рынок труда. С од-

ной стороны, растет спрос на высококвалифициро-

ванных технических специалистов в новых обла-

стях и неквалифицированных рабочих, труд кото-

рых сложно автоматизировать (например, для 

уборки мусора). С другой, – снижается спрос на 

специалистов средней квалификации. Исчезают це-

лые профессии – стенографисты, секретари, бух-

галтеры по расчету зарплаты, банковские служа-

щие, канцелярские служащие, кассиры, мясники, 

машинистки, фармацевты (аптекари), счетоводы и 

др.  

Сегодня на пересечении вышеописанных тен-

денций формируется новая категория профессиона-

лов, работающих удаленно. Данный контингент ра-

ботников получил название «электронные фрилан-

серы» [19]. Отличительной особенностью их 

деятельности является то, что они не состоят в 

штате организаций, а самостоятельно через Интер-

нет выходят на рынок труда в качестве независи-

мых подрядчиков.  

Подобная форма занятости распространена в 

первую очередь собственно в сфере информацион-

ных технологий: для разработки программных про-

дуктов, баз данных, созданию и поддержки сайтов.  

Данный вид занятости проник и в сферу обра-

зования. Так в системе дистанционного образова-

ния появились тьюторы – преподаватели-консуль-

танты, ведущие учебный процесс в дистанционной 

форме в электронной образовательной среде. Сюда 

можно отнести и деятельность онлайн-репетито-

ров.  

Таким образом, на фоне вышеназванных тен-

денций наблюдается повышение интеллектуальной 

составляющей практически любой формы трудо-

вой деятельности. 

Кроме положительных тенденций внедрения 

глобальной информационной экономики в образо-

вание, следует назвать и негативные её последствия 

– процесс экономизации образования (в некоторых 

источниках данный процесс называют процессом 

коммерциализации). По этому поводу в Интернете 

на различных научных и образовательных сайтах и 

форумах проводился ряд дискуссий, в целом сво-

дившийся к тому, что экономизация (коммерциали-

зация) образования, то есть представление его как 

сферы услуг – достаточно большая проблема, по-

скольку это значительно влияет на качество образо-

вания в целом. 

4. Неограниченный доступ к информации 

Необходимость создания условий для обеспе-

чения каждому возможности иметь доступ к ин-

формации, идеям и знаниям как одной из важней-

ших приоритетных задач информационного сооб-

щества просматривается в документах наиболее 

значимых конференций международных организа-

ций последних лет. 

Одним из первых документов, в котором до-

ступность информации провозглашена основным 

принципом информационного общества, была 

«Окинавская Хартия глобального информацион-

ного общества», принятая главами государств 

«Большой Восьмерки» в 2000 году. В документе 

предписано, что стратегия развития информацион-

ного общества должна быть направлена на предо-

ставление всем гражданам возможности освоить и 

получить навыки работы с информационно-комму-

никационными технологиями (ИКТ) посредством 

образования, пожизненного обучения и подго-

товки, а для этого государства должны «содейство-

вать дальнейшему развитию «удобных для пользо-

вания», «беспрепятственных» технологий, включая 

мобильный доступ к сети Интернет, а также более 
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широкое использование бесплатного, общедоступ-

ного информационного наполнения и открытых для 

всех пользователей программных средств, соблю-

дая при этом права на интеллектуальную собствен-

ность» [12]. 

Вопросы по стратегии и задачам дальнейшего 

развития глобальной информатизации, устранению 

барьеров на пути достижения равноправного до-

ступа к информации, являющейся публичным до-

стоянием, в частности вопросы по открытому обра-

зованию в гиперинформационном пространстве, 

нашли свое отражение в ряде других документов 

крупных международных организаций, таких как 

Организация Объединённых Наций (ООН), Орга-

низация Объединённых Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международ-

ная Федерация библиотечных ассоциаций и учре-

ждений (ИФЛА), Комитет по свободному доступу 

к информации и свободе выражения (FAIFE), а так 

же в документах-результатах переговоров и встреч 

высших правительственных кругов разных стран, 

например, Всемирного саммита по информацион-

ному обществу [3, 14, 17, 25]. 

Следует отметить, что данные условия суще-

ственно повлияли на образовательную систему. 

Как известно, до начала XXI века образовательная 

система функционировала в условиях ограничен-

ного доступа к информации. Эволюционный пере-

ход общества в гиперинформационное простран-

ство привел практически к неограниченному до-

ступу к информации, трансформируя 

традиционные процессы обучения и воспитания 

посредством внедрения инновационных форм и ме-

тодов, обеспечивая при этом максимальную до-

ступность генерируемых современной наукой зна-

ний. 

5. Повышение роли информационной безопас-

ности личности, общества и государства  

Происходящие процессы глобальной инфор-

матизации обусловливают существенное обостре-

ние проблем информационной безопасности (ИБ). 

На сегодняшний день в условиях неограниченного 

доступа к информации стало возможным просле-

дить жизнь практически любого человека – по мо-

бильному телефону, кредитной карте или пользова-

нию Интернетом. С каждым годом увеличивается 

количество дата-центров, в которых, кроме откры-

той информации, хранится, обрабатывается и рас-

пространяется конфиденциальная информация. 

Персональные данные о каждом из нас можно 

встретить во множествах базах и банках данных как 

государственных и муниципальных учреждений, 

так и частных организаций.  

Кроме утечки конфиденциальной информа-

ции, пользователей, находящихся подолгу в Интер-

нете, подстерегают новые опасности, такие как 

«информационный мусор», медиавирусы и интер-

нет-мемы. Если «информационный мусор» приво-

дит к гиперинформатизации глобального простран-

ства, то медиа-вирусы и интернет-мемы напрямую 

направлены на манипулирование человеческим со-

знанием. И то и другое истощает дееспособность 

пользователя противостоять шквалу информации, 

что приводит к бездумному ее восприятию. 

В 2012 году компания Microsoft опубликовала 

данные о результатах ежегодного международного 

исследования осведомленности населения 20 стран 

мира о проблемах и угрозах Интернета. Индекс 

осведомленности россиян составил 32,9 балла из 

100 возможных, что сопоставимо со средним пока-

зателем по всем странам (34 балла) и даже выше 

среднеевропейского показателя, равняющегося 

31,5 балла. Однако, несмотря на сравнительно вы-

сокий уровень осведомленности о поджидающих 

их угрозах, лишь немногие российские интернет-

пользователи обеспечивают свою информацион-

ную безопасность. 

Данная проблема вызвана, на наш взгляд, ря-

дом причин. Назовем основные. 

1. Неразвитость регулирования правоотноше-

ний в информационной сфере. Несмотря на наличие 

ряда законов РФ (Законы РФ «Об информации, ин-

форматизации и защите информации», «О государ-

ственной тайне», «О коммерческой тайне», «Об 

участии в международном информационном об-

мене» и др.) о правовом регулировании обществен-

ных отношений в различных областях информаци-

онной сферы, не разработаны механизмы их реали-

зации.  

2. Информационная безграмотность и ин-

формационное бескультурье личности и общества, 

в частности в вопросах ИБ. Данная проблема воз-

никает как по причине недопонимания гражданами 

важности этих вопросов при использовании 

средств информационных технологий, при комму-

никационных отношениях в глобальном информа-

ционном пространстве, так и по причине отсут-

ствия внимания государственных структур вопро-

сам обучения общества основам ИБ. 

Следует констатировать, что до настоящего 

времени не существует и единого подхода к пони-

манию самого термина ИБ даже среди специали-

стов по ИБ. Это связано с тем, что понятие ИБ впер-

вые было установлено Доктриной информацион-

ной безопасности РФ, в которой дается широкое его 

определение: «Под информационной безопасно-

стью Российской Федерации понимается состояние 

защищенности ее национальных интересов в ин-

формационной сфере, определяющихся совокупно-

стью сбалансированных интересов личности, обще-

ства и государства» [4]. Далее в Доктрине раскры-

ваются интересы личности, общества и государства 

в плане защищенности в информационной сфере. 

Однако такая трактовка понятия дает слишком ши-

рокое его толкование, в том числе в плане много-

численности и многогранности задач, включающих 

проведение комплекса мер по защите: прав и сво-

бод человека и гражданина, связанных с информа-

цией; самой информации (данных); от информации 

(как фактора информационного воздействия); ин-

формационных технологий, информационных се-

тей и др. 

Вариативность научной, учебной и учебно-ме-

тодической литературы по вопросам ИБ так же пре-
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зентует широту и многозначность применения дан-

ного понятия в образовательном процессе. В ходе 

нашего исследования были проанализированы бо-

лее 100 учебников и учебных пособий по близким 

по содержанию дисциплинам «Основы информаци-

онной безопасности», «Информационная безопас-

ность», «Защита информации», из которых ни один 

не давал полного определения понятия ИБ, приве-

денного Доктриной. Кроме того, ряд авторов отож-

дествляют различные по смыслу понятия «инфор-

мационная безопасность» и «безопасность инфор-

мации», трактуя мероприятия по защите 

информации, исходя из своего сложившегося пред-

ставления по данному вопросу, склоняясь то к од-

ной, то к другой составляющей понятия.  

Основываясь на данном артефакте по данному 

вопросу, считаем необходимым привести свою 

точку зрения. Исходя из первоисточника (Док-

трины), по нашему мнению, информационную без-

опасность следует рассматривать с двух позиций: 

1) ИБ как часть национальной безопасности. 

В этом случае под информационной безопасностью 

должна пониматься безопасность национальных 

интересов в информационной сфере; 

2) ИБ как свойство безопасности информа-

ции. В данном контексте информационная безопас-

ность будет представлять собой состояние защи-

щенности информации от внутренних и внешних 

угроз. 

Соответственно такой подход к понятию ИБ 

позволил бы рассмотреть методы и средства за-

щиты информации комплексно и наиболее полно, 

не вычленяя из общего понятия те или иные направ-

ления защиты. 

Как отмечалось, в условиях глобальной инфор-

матизации знания об обеспечении информацион-

ной безопасности необходимы каждому члену ин-

формационного общества. Ранее вопросами обес-

печения информационной безопасности 

занимались узкие специалисты, как правило, имею-

щие соответствующее техническое образование. 

Кроме того, у общественности имелось понимание 

того, что защита информации сводится только к 

технической её стороне. Однако, обеспечение ин-

формационной безопасности должно осуществ-

ляться на четырех уровнях: нормативно-правовом, 

административном, процессуальном и, в послед-

нюю очередь, на программно-техническом уровне 

[5]. Данными вопросами должны заниматься прак-

тически все должностные лица в любой сфере дея-

тельности, связанной с применением информаци-

онных технологий. На практике максимум, что мо-

гут сделать специалисты, использующие в своей 

практической деятельности информационные тех-

нологии, в частности компьютерные, – это прове-

рить съёмный носитель на наличие вирусов.  

Следовательно, в вопросах формирования го-

товности граждан к обеспечению информационной 

безопасности, как в личной жизни, так и в профес-

сиональной деятельности, основная роль так же 

должна принадлежать образованию. 

Рассмотрев признаки глобальной информати-

зации с учетом их комплексного влияния на обра-

зование, мы можем сформулировать определение 

образования в условиях глобальной информатиза-

ции. На наш взгляд, образование в условиях гло-

бальной информатизации – это целенаправленный 

процесс воспитания и обучения с целью передачи 

накопленных знаний, умений, навыков, ценност-

ных и культурных установок, опыта деятельности и 

компетенций от одного поколения другому в усло-

виях стремительного развития гиперинформацион-

ного пространства, информационного общества и 

информационной экономики при возможности не-

ограниченного доступа к информации и повыше-

нии роли информационной безопасности личности, 

общества и государства. 
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Анотація 

В статті аналізується відповідність посадових обов’язків слідчого Національної поліції діючій в Ук-

раїні нормативній систематизації галузей знань і спеціальностей. Визначається й аргументується спеціа-

льність, за якою необхідно готувати фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції 

України.  

Abstract 

The article analyzes the compliance of the duties of the investigator of the National Police with the current 

normative systematization of branches of knowledge and specialties in Ukraine. The specialty in which specialists 

for pre-trial investigation bodies of the National Police of Ukraine should be trained is identified and argued. 

Ключові слова: слідчий, компетентність, спеціальність, стандарти вищої освіти. 

Keywords: investigator, competence, specialty, standards of higher education. 

 

Аналізуючи конкурсні оголошення щодо від-

бору кандидатів на посади слідчих в Головних уп-

равліннях Національної поліції України різних об-

ластей, звернемо увагу на опис вакансій. Серед ви-

мог до кандидатів, зокрема, зазначається: вища 

освіта освітнього ступеня (освітньо-кваліфікацій-

ного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра за спе-

ціальністю «Правознавство» та «Право» [1; 2]. Чи 

логічно обґрунтовувати можливість допущення до 

аналізованих конкурсних відборів фахівців із ще 

однієї спеціальності «Правоохоронна діяльність»? 

Відповімо на це питання за допомогою насту-

пних етапів: 

1) дослідимо діючу систематизацію галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється під-

готовка здобувачів вищої освіти; 

2) проаналізуємо посадові обов’язки слідчого 

Національної поліції; 

3) розтлумачимо положення кримінального 

процесуального закону, яким визначається підслід-

ність злочинів слідчим підрозділам Національної 
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поліції у порівнянні з іншими (не поліцейськими) 

органами досудового розслідування; 

4) звернемо увагу на регламентовані підстави 

закриття кримінального провадження слідчими На-

ціональної поліції тощо. 

Чинна систематизація галузей знань і спеціаль-

ностей, за якими здійснюється підготовка здобува-

чів вищої освіти, наведена в Переліку галузей знань 

і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженому постано-

вою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 

року №266 [3]. 

В Переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими в Україні здійснюється підготовка здобува-

чів вищої освіти, спеціальність 081 Право тради-

ційно належить до галузі знань 08 Право, а «Право-

охоронна діяльність» кодується номером «262» і з 

2015 року належить до галузі знань «26», тобто 

«Цивільна безпека». Таким чином, «Правоохо-

ронна діяльність» як найменування спеціальності 

поставлена в один ряд із такими спеціальностями: 

«Пожежна безпека» і «Цивільна безпека» в галузі 

знань «Цивільна безпека» [3]. Як відомо, на сайті 

Міністерства освіти і науки України в розділі «На-

уково-методична рада», серед іншого, виклада-

ються стандарти та проекти стандартів вищої 

освіти. Станом на сьогодні, в зазначеному розділі 

сайту розміщено затверджений наказом Міністерс-

тва освіти і науки України від 12 грудня 2018 року 

№ 1379 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 

«Право» в галузі знань 08 Право для першого (ба-

калаврського) рівня вищої освіти [4], в розділі Про-

ектів стандартів вищої освіти розміщено проект 

Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 

«Право» в галузі знань 08 Право для другого (магі-

стерського) рівня вищої освіти [5] і при цьому вза-

галі немає (навіть в проекті !) Стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяль-

ність» в галузі знань 26 «Цивільна безпека». За та-

ких умов досить складно аргументовано відповісти 

на поставлене вище питання щодо можливості до-

пущення до конкурсних відборів на заміщення ва-

кантних посад слідчих Національної поліції фахів-

ців із спеціальності «Правоохоронна діяльність».  

Крім того, в умовах недостатнього семантич-

ного роз’яснення терміну «Цивільна безпека», як 

галузі знань, на відповідних освітніх та інших дер-

жавних інформаційних ресурсах, звернемося до 

тлумачного словника. Термін «Цивільний» тлума-

читься, як такий, що (1) стосується правових відно-

син громадян між собою і з державними органами 

та організаціями, (2) пов’язується з Цивільним ко-

дексом, (3) з суб’єктами, що не належать до війська 

і (4) не належать до церкви [6, с.730]. Порівняємо 

семантичне наповнення цього терміну з повсякден-

ною діяльністю слідчого Національної поліції. До 

слідчих Національної поліції досить часто зверта-

ються із заявами про вчинення злочинів суб’єктами 

господарської діяльності (конфлікти місцевих жи-

телів із підрядними організаціями забудовників ба-

гатоповерхівок з приводу законності початку буді-

вництва; недотримання правил технічної безпеки 

на виробництвах, внаслідок чого травмуються най-

мані працівники; розслідування слідчими розкра-

дань бюджетних коштів). Слідчі Національної по-

ліції зобов’язані виїздити (в разі отримання полі-

цією відповідних заяв) на місця вчинення 

кримінальних правопорушень, у тому числі, на те-

риторії військових установ, духовних (церковних) 

закладів тощо. Таким чином, фактична слідча дія-

льність семантично виходить за межі вище розтлу-

маченого терміну «цивільний». 

Проаналізуємо посадові обов’язки слідчого 

Національної поліції. Хоча в Національній поліції є 

позитивні зрушення у вигляді конкурсного призна-

чення, зокрема, на слідчі посади, втім, на жаль, ши-

рокому загалу досі не доступні для ознайомлення 

типові посадові інструкції працівників слідчих під-

розділів Національної поліції. Як-от наприклад, 

профілі посад, що виставляються на сайті Націона-

льного антикорупційного бюро України до кожної 

із посад, на заміщення яких оголошується конкурс 

[7]. Втім, виявити і проаналізувати нормативно за-

тверджені обов’язки слідчих Національної поліції 

можна з використанням Положення про органи до-

судового розслідування Національної поліції Укра-

їни [8]. Аналізуючи VI розділ зазначеного Поло-

ження, звернемо увагу на повноваження слідчого в 

межах компетенції, передбаченої КПК України 

здійснювати досудове розслідування кримінальних 

правопорушень; обов’язок дотримуватися вимог 

Конституції, КПК України та законів України, між-

народних договорів тощо [8]. Для того, щоб дотри-

муватися законів, звісно, їх треба десь попередньо 

вивчити. А до системи джерел кримінального про-

цесуальної (базової для слідчого) галузі права нале-

жать не лише вищезазначені нормативні акти, а й 

ціла система додаткових: укази Президента Укра-

їни, постанови Верховної Ради України, рішення і 

ухвали Конституційного Суду України, постанови 

Пленуму Верховного Суду України, висновки Вер-

ховного Суду, відомчі нормативні акти України. 

Згідно ч.5 ст.9 КПК України кримінальне процесу-

альне законодавство України застосовується з ура-

хуванням практики Європейського Суду з прав лю-

дини.  

Аналізувати посадові обов’язки слідчого (і не-

обхідний рівень юридичної підготовки кандидата 

на цю посаду) треба з урахуванням чинних нині 

правил визначення підслідності злочинів слідчим 

підрозділам Національної поліції. Згідно ч.1 ст.216 

КПК України, слідчі органів Національної поліції 

здійснюють досудове розслідування кримінальних 

правопорушень, передбачених законом України 

про кримінальну відповідальність, крім тих, які від-

несені до підслідності інших органів досудового 

розслідування [9]. А відповідно до ч.2 ст.218 КПК 

України визначено: якщо слідчому із заяви, повідо-

млення або інших джерел стало відомо про обста-

вини, які можуть свідчити про кримінальне право-

порушення, розслідування якого не віднесене до 

його компетенції, він проводить розслідування 

доти, доки прокурор не визначить іншу підслід-

ність. Отже, особа, яка займає посаду слідчого На-
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ціональної поліції повинна мати юридичну кваліфі-

кацію, що дозволить їй розпочати розслідування 

будь-якого кримінального правопорушення, навіть 

тих, що не належать до поліцейської підслідності, і 

розслідувати його до відповідного рішення проку-

рора. Тому і рівень підготовки фахівців за напря-

мом органів досудового розслідування має вклю-

чати в себе всі базові галузі права: теорія права і 

держави; конституційне право; конвенція про за-

хист прав людини і основоположних свобод та рі-

шення Європейського суду з прав людини; циві-

льне право; цивільний процес; кримінальне право; 

кримінальний процес; господарське право; госпо-

дарський процес; адміністративне право; адмініст-

ративне судочинство; трудове право.  

Адже для ефективного виконання обов’язків 

на посаді слідчого Національної поліції, особа по-

винна системно усвідомлювати законодавчу пло-

щину, вміти як скласти протокол про вчинення ад-

міністративного правопорушення (наприклад, за 

ст.185-4 «Злісне ухилення свідка, потерпілого, екс-

перта, перекладача від явки до органів досудового 

розслідування чи прокурора» Кодексу України про 

адміністративні правопорушення) так і постанову 

про закриття кримінального провадження в випад-

ках, пов’язаних з урегульованістю суспільних від-

носин іншими галузями права. Наприклад, коли 

встановлено наявність діяння особи, внаслідок 

якого виник кримінально-правовий конфлікт, але 

це діяння не є злочинним, а має ознаки, наприклад 

адміністративного правопорушення (в разі, коли в 

поліцію повідомили про вчинення крадіжки, а під 

час з’ясування її обставин встановлено малознач-

ність діяння) чи коли в заявленому діянні немає 

будь-якого з 4 елементів складу злочин. Зокрема, 

коли немає об’єкту, що охороняється нормами за-

кону України про кримінальну відповідальність. 

Наприклад, коли об’єкт, щодо якого було спрямо-

вано посягання, охороняється не кримінальним за-

коном, а іншою галуззю права: неповернення гро-

шей, отриманих у борг або неповернення взятої на-

прокат речі не містить складу кримінального 

правопорушення й тягне не кримінальну, а циві-

льно-правову відповідальність. Слідчий повинен 

закривати кримінальне провадження в разі, коли 

стосовно податкових зобов’язань особи, яка вчи-

нила дії, передбачені ст. 212 Кримінального коде-

ксу України, досягнутий податковий компроміс 

відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України, а для 

цього він повинен розумітися на податковій галузі 

права. І це лише стислий перелік необхідного рівня 

підготовки, знань і компетентностей1 випускника 

факультету підготовки фахівців для органів досу-

дового розслідування відомчих навчальних закла-

дів МВС України.  

З метою систематизації та уніфікації типового 

набору необхідних компетентностей випускників 

                                                           
1 Компетентність – здатність особи до виконання певного 

виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, 

уміння, цінності, інші особисті якості [10]; динамічна 

вищих навчальних закладів МВС України, Держав-

ним секретарем Міністерства внутрішніх справ за-

тверджені наступні типові освітні (професійні) про-

грами:  

1) Типова освітня (професійна) програма 

«Право (поліцейські)», затверджена Державним се-

кретарем Міністерства внутрішніх справ від 6 чер-

вня 2019 року з метою стандартизації та уніфікації 

підготовки висококваліфікованих фахівців пер-

шого (бакалаврського) рівня в закладах вищої 

освіти МВС в галузі знань 08 «Право» за спеціаль-

ністю 081 «Право» [12];  

2) Типова освітня (професійна) програма 

«Правоохоронна діяльність (поліцейські)», затвер-

джена Державним секретарем Міністерства внутрі-

шніх справ від 6 червня 2019 року з метою станда-

ртизації та уніфікації підготовки висококваліфіко-

ваних фахівців першого (бакалаврського) рівня в 

закладах вищої освіти МВС в галузі знань 26 «Ци-

вільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохо-

ронна діяльність» [13].  

Порівнюючи зазначені типові освітні (профе-

сійні) програми зі Стандартом вищої освіти за спе-

ціальністю 081 Право, нескладно помітити, що при 

висвітленні компетентностей випускника Стандарт 

вищої освіти обмежується викладом інтегральної, 

загальної і спеціальної компетентності, типова 

освітня (професійна) програма «Правоохоронна ді-

яльність (поліцейські)» в галузі знань 26 «Цивільна 

безпека» також обмежується зазначеними вище 

трьома групами компетентностей, а в положеннях 

типової освітньої (професійної) програми «Право 

(поліцейські)» за спеціальністю 081 «Право» в га-

лузі знань 08 «Право», крім викладу вище зазначе-

них компетентностей, викладено ще одну групу: 

«Спеціальні компетентності за напрямом підгото-

вки (СКНП)». Серед компетентностей цієї групи 

релевантними з огляду на успішне виконання 

обов’язків за посадою слідчого є наступні: здат-

ність і готовність застосовувати в професійній дія-

льності систему кримінально-правових норм, які 

визначають підстави та принципи кримінальної від-

повідальності; визначати особу злочинця; здійсню-

вати пошук і фіксацію фактичних даних про проти-

правні діяння окремих осіб та груп, відповідаль-

ність за які передбачена кримінальним 

законодавством; організувати та проводити слідчі 

(розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, здій-

снювати їх процесуальне оформлення, взаємодіяти 

з учасниками кримінального провадження, прово-

дити дізнання тощо.  

Оскільки володіння випускником вищого нав-

чального закладу МВС України зазначеними ком-

петентностями є необхідною умовою виконання 

обов’язків на посаді слідчого Національної поліції, 

уявляється доцільним та обґрунтованим стверджу-

вати, що курсантів факультетів підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування в навчальних 

комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, по-

глядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає 

здатність особи успішно соціалізуватися, провадити про-

фесійну та/або подальшу навчальну діяльність [11]. 
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закладах, що належать до сфери управління МВС, 

слід готувати за спеціальністю 081 «Право» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

стандартом вищої освіти, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 

2018 року № 1379. 

При цьому слід дотримуватися положень типо-

вої освітньої (професійної) програми «Право (полі-

цейські)», затвердженої Державним секретарем Мі-

ністерства внутрішніх справ від 6 червня 2019 року 

з метою стандартизації та уніфікації підготовки ви-

сококваліфікованих фахівців першого (бакалаврсь-

кого) рівня в закладах вищої освіти МВС в галузі 

знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 

В подальших наукових дослідженнях плану-

ється приділити увагу співставленню спеціальних 

компетентностей за напрямом підготовки і посадо-

вих обов’язків слідчого.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы отбора фрагментов разных видов иноязычного дискурса в каче-

стве учебного материала для различного дидактического применения с позиций дискурс-анализа. Данный 

подход к проблеме позволяет учитывать наибольшее количество лингвистических, культурологических и 

социальных особенностей материала, что делает его отбор более качественным. 

Abstract 

Nowadays the access to any type of discourse in a foreign language - written, recorded, broadcast – has 

become easy. But choosing an abstract for certain studying purposes presents a problem, especially in case a wider 

linguistic approach to its solving from the point of view of discourse-analysis is applied. 

Ключевые слова: иностранный язык, дискурс, дискурс-анализ, текст, речь, преподавание 

Keywords: foreign language, discourse, discourse-analysis, text, speech, teaching. 

 

Дискурс-анализ часто рассматривают как меж-

дисциплинарное направление, изучающее языко-

вое общение. Его выделение в отдельную специа-

лизацию явилось своеобразной реакцией на харак-

терное для начала 20-го века сужение предмета 

языкознания – в это время лингвистическую науку 

прежде всего занимал вопрос «Как устроен язык?». 

В конце века (и, тем более, в начале следующего) 

лингвистические изыскания стали активнее изучать 

то, как язык функционирует, т. е. возросло внима-

ние к человеческому фактору и субъективности в 

лингвистике. 

Более формальный подход обычно подразуме-

вает выстраивание иерархии неких единиц языка, 

составляющих его целое, типов отношений между 

этими единицами и правил их конфигурации. Но 

система, построенная на абстрагировании от функ-

циональных аспектов языка, трудно применима к 

анализу реальных контекстов и естественного об-

щения. Принцип же функционализма, который 

многие лингвистические и психолингвистические 

направления считают для себя основным, опира-

ется на метафору «языка-инструмента», и исходит 

из семиотического понимания языка как системы 

знаков, которая служит или используется для до-

стижения каких-либо целей, выполнения опреде-

ленных функций. Это предполагает изучение как 

структуры, так и функционирования языка, с целью 

выявления соответствий между тем и другим, вли-

яния употребления языка на его структуру. 

Категория дискурса, одна из основных в ком-

муникативной лингвистике и современных соци-

альных науках, также претерпела ряд уточнений 

своей формулировки и обрела новый подход к 

своей сути. Ранее многие лингвистические школы 

сосредотачивались на анализе функций одних эле-

ментов языка по отношению к другим, в ущерб изу-

чению функций этих элементов по отношению к 

внешнему контексту. Изучались в основном законы 

и типы соотношения языковых единиц, их иерархия 

в системе языка, поэтому дискурс определялся про-

сто как «язык выше уровня предложения или сло-

восочетания», т.е. дискурсом считались два или не-

сколько предложений, находящихся друг с другом 

в смысловой связи. Но черезмерно высокий уро-

вень абстракции подобной модели затруднял её 

применение к анализу реально функционирую-

щего, живого языка. 
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Когда нормальная, повседневная человеческая 

речь стала предметом исследования на пути к по-

знанию когнитивных процессов, а не языковая спо-

собность как таковая, дискурс стал рассматри-

ваться как социальная деятельность, осуществляе-

мая посредством языка в условиях реалий 

окружающего мира. Дискурс оказался не просто 

набором изолированных единиц языковой струк-

туры, а целостной совокупностью функционально 

организованных, контекстуализированных единиц 

употребления языка. Лингвистика и психолингви-

стика пришли к дискурс-анализу, который иссле-

дует устные и письменные формы речевой комму-

никации в естественных условиях реального соци-

ально-культурного контекста. 

Языковым материалом дискурс-анализа слу-

жат письменные тексты и выполненные в соответ-

ствии с принятыми нормами и правилами тран-

скрипты устных дискурсов, включая интервью с 

информантами. Дискурс-анализ тщательно иссле-

дует предметно-содержательную сторону языковой 

коммуникации, пожалуй, уделяя даже больше вни-

мания её социальной организации, чем формально-

лингвистической; впрочем, последней тоже не пре-

небрегают, охватывая вполне широкий круг вопро-

сов теоретической лингвистики. Дискурс-анализ 

вносит социально-коммуникативный компонент в 

такие подразделы языкознания, как лингвистика 

текста или анализ устной коммуникации. Когда 

что-то, неважно что, было сказано, т.е. выражено 

средствами языка, важно понять, кто это сказал, 

кому, как, о чем и с какой целью. Высказывание 

значимо не только тем, от кого оно исходит, но и 

тем, для кого оно предназначено. Даже место и вре-

менная соотнесенность и протяженность высказы-

вания в дискурс-анализе переходят с фактического 

на несколько более высокий уровень, т.к. дискурс 

имеет место в особой среде, в социально-психоло-

гическом человеческом пространстве. 

Дискурс-анализ держится на трех важнейших 

категориях - действие, построение и вариативность. 

Когда люди говорят или пишут, они совершают 

определенные социальные действия. Конкретные 

свойства этих социальных действий определяются 

тем, как устный дискурс или письменный текст по-

строены, с помощью каких лингвистических ресур-

сов (отобранных говорящим или пишущим из всего 

их многообразия), каков функциональный стиль 

высказывания, риторические приемы и прочее. Но 

поскольку дискурс ещё и вписан в межличностное 

взаимодействие, его вариативность воплощает осо-

бенности различных социальных и деятельностных 

контекстов и намерений автора.  

Дискурс-анализ всё более явно приобретает 

когнитивную направленность, стремление посред-

ством изучения речи решать вопросы о соотноше-

нии и взаимодействии внешнего и внутреннего 

мира человека, бытия и мышления, индивидуаль-

ного и социального. Дискурс-анализ с особым ин-

тересом изучает такие когнитивные феномены как 

знания, верования и представления, факт, истина и 

ошибка, мнение и оценка, процессы решения про-

блем, логического мышления и аргументации. 

Отсюда не столь однозначное соотношение 

между понятиями «дискурс», «текст» и «речь». 

Иногда, особенно в советской лингвистике, их раз-

граничивали, следуя оппозиции «письменный 

текст» и «устный дискурс», иногда противопостав-

ляли дискурс-анализ и лингвистику текста. Такие 

подходы не срабатывают в целом ряде случаев, 

например, доклад можно рассматривать одновре-

менно как письменный текст и как публичное вы-

ступление, т.е. монологическое коммуникативное 

событие. Кстати, традиционная оппозиция «диалог 

– монолог» в дискурс-анализе тоже может счи-

таться достаточно условной, потому что наиболее 

естественным проявлением языковой активности 

считается диалог в широком смысле, включающий 

и монологические высказывания любого объёма, 

т.к. они всегда обращены к адресату, реальному или 

гипотетическому. На данном этапе своего развития 

лингвистика трактует дискурс как подчеркнуто ин-

терактивный способ речевого взаимодействия, в 

противовес тексту, принадлежащему обычно од-

ному автору, и речи, как оторванному от жизненной 

ситуации языковому материалу. Примерно с 70-х 

годов 20-го века в европейской лингвистике дис-

курс всё чаще трактуют как «текст плюс ситуация». 

В этом нашла выражение общая тенденция к пони-

манию дискурс-анализа как широкого подхода к 

изучению языковой коммуникации, для которого 

характерны, с одной стороны, повышенный инте-

рес к более продолжительным, чем предложение, 

отрезкам речи и, с другой стороны, чувствитель-

ность к контексту социальной ситуации. 

Получается, что речь и текст можно рассмат-

ривать как аспекты, видовые термины по отноше-

нию к их родовому понятию «дискурс». Не всякая 

речь поддается текстовому перекодированию и да-

леко не любой текст можно запросто «озвучить». 

Но это не сужает понимания термина «текст», кото-

рый реализуется в любом сообщении, т.е. речи. По-

средством всего этого, вместе взятого, и осуществ-

ляется дискурс. 

Можно подытожить, что дискурс-анализ в са-

мом широком смысле есть интегральная сфера изу-

чения языкового общения с точки зрения его 

формы, функции и ситуативной, социально-куль-

турной обусловленности. 

«Коммуникативно-центрический» подход к 

смысловой ткани дискурса предполагает выделе-

ние в нем базовых категорий, опирающихся именно 

на смысл и цель высказывания. Единица дискурса, 

тождественная предложению в лингвистике – про-

позиция, семантический инвариант, способный по-

лучать истинное значение. 

The teacher gave us homework. 

Will/Would/Should the teacher give us homework? 

Please, teacher, give us homework. We think the 

teacher gave/have given us homework. The teacher 

must have given us homework. – и ещё целый ряд воз-

можных вариантов содержат одну пропозицию: 

учитель, книга, местоимение первого лица множе-

ственного числа, и предикат «давать», способный 

приобретать различные видо-временные и модаль-

ные характеристики. Пропозиция считается особой 



42 The scientific heritage No 43 (2020) 

формой репрезентации значений, базовой когни-

тивной единицей хранения информации, играющей 

главную роль в порождении и интерпретации дис-

курса. 

Отнесенность имен и именных выражений, 

присутствующих в дискурсе, к объектам действи-

тельности – референция – не является, тем не ме-

нее, с точки зрения дискурс-анализа, лишь отноше-

нием между словами и объектами. Здесь применя-

ется интенциональный подход – не слово, а 

говорящий намеренно указывает на объект, упо-

требляя нужное языковое выражение, т.е. осу-

ществляя референцию. При этом необходимо и рас-

познание намерения адресатом дискурса, соотнесе-

ние сказанного с теми же образами и объектами, 

что и у говорящего, иначе понимание не будет до-

стигнуто. Референция становится коллективным 

действием всех участников общения, использую-

щих языковые знаки для указания на какие-то явле-

ния окружающего мира с целью установления или 

поддержания интерсубъективности, что в свою оче-

редь делает возможной полноценную коммуника-

цию. Если кто-то прочитал приведенные выше при-

меры английских предложений, это не значит, что 

он всё понял правильно. Обе стороны–участницы 

дискурса должны сначала идентифицировать упо-

мянутые объекты окружающей действительности: 

какой учитель, какие личности входят в понятие 

«мы», хотя бы ориентировочно – какого рода или 

по какому учебному пособию могло быть дано до-

машнее задание (в ходе дальнейшего общения это 

будет наверняка уточнено). Только так, в виде сов-

местного социального действия, может быть осу-

ществлена референция. 

Как правило, уникальная мысль, конкретное 

суждение не могут быть выражены в полном соот-

ветствии с намерением говорящего только посред-

ством значений единиц языка в составе высказыва-

ния. Есть ещё и «подразумеваемость» смысла – экс-

пликатура, результат наполнения семантической 

репрезентации конкретным смыслом в соответ-

ствии с намерениями говорящего или пишущего. 

Если говорить о теме дискурса, его содержательной 

основе, экспликатура допускает ещё и тему говоря-

щего, те аспекты тематической организации комму-

никативного взаимодействия, которые обуслов-

лены индивидуальностью любого участника обще-

ния, имеющего не только свой взгляд на 

фактическую тему высказывания, но и свою соб-

ственную тему, которую он будет, иногда даже не-

вольно, пытаться ввести в коммуникацию, пусть 

лишь в отдельных аспектах. 

В процессе преподавания и изучения ино-

странного языка основным видом учебного матери-

ала, независимо от типа учебного заведения, явля-

ется текст, звучащий или письменный. В соответ-

ствии с современной лингвистической теорией, к 

тексту в процессе обучения относится речевое про-

изведение любой протяженности, в записанной или 

звучащей форме, характеризующееся целостно-

стью и законченностью с точки зрения реализации 

коммуникативного намерения, коммуникативной 

задачи его автора. Функции текста в данном случае 

рассматриваются только с точки зрения практиче-

ского овладения иностранным языком – текст как 

эталон речевого произведения, которое учащийся 

учится создавать в продуктивных видах речевой де-

ятельности, текст как целостное речевое произведе-

ние для понимания при чтении или прослушива-

нии, текст как источник совершенствования языко-

вых знаний и основа для тренировки в применении 

языкового материала. Нужно отметить, что под-

ходы к отбору языкового материала на начальном 

(школьном) и завершающем (вузовском) этапе су-

щественно различаются, и если для целей школь-

ного образования интегрированный структурно-

коммуникативный подход при отборе материала 

реализуется частично и несколько упрощенно, для 

взрослых обучающихся возникает проблема озна-

комления со сложными категориями и единицами 

языка. Поэтому отбор языкового материала на этом 

этапе, особенно на негуманитарных направлениях 

подготовки студентов, представляет серьёзную 

научную проблему для авторов учебных пособий и 

непосредственно для преподавателей иностранного 

языка. 

Современная и продуктивная для иностранных 

языков методика преподавания и учения (обяза-

тельно учитываются обе стороны процесса, как и в 

дискурс-анализе) основана на интеграции научного 

аппарата многих наук – логики, психологии, языко-

знания, дидактики, социологии. Дискурс-анализ 

как процесс, учитывающий многое из сферы этих 

наук и даже оперирующий в значительной степени 

их понятийным аппаратом, становится непосред-

ственной основой и главным инструментом отбора 

языкового материала для учебных целей. Дискурс, 

протекающий в учебной аудитории – особый тип 

коммуникации, где большинство учитываемых в 

дискурс-анализе учебного материала коммуника-

тивных переменных практически полностью соот-

ветствуют социальным характеристикам общности 

людей, составляющих данный коллективный субъ-

ект общения. Здесь как нельзя более важна предва-

рительная подготовленность обеих сторон к комму-

никации, соотношение спонтанности и подготов-

ленности в речевой деятельности, степень 

социальной дистанции между обучающей и обуча-

емой сторонами, неравномерность коммуникатив-

ной инициативы. Понятно, что используемый в 

обучении текстовый материал, будучи элементом 

кросскультурной коммуникации, должен быть ещё 

и подобран так, чтобы учитывать специфику адре-

сата речи. Текстовые структуры чрезвычайно мно-

гообразны, это вытекает из множества рассмотрен-

ных выше порождающих текст установок. Поэтому 

требуется тщательный анализ (со стороны отбора 

для целей обучения) композиции речевого матери-

ала, анализ отобранных самим автором лексиче-

ских и грамматических средств языка, стереотип-

ности предложенных языковых структур и степени 

их повторяемости в этом и других материалах. Ещё 

более осложняет процесс отбора тот факт, что текст 

более или менее значительного размера приходится 

делить на компоненты, никак непосредственно не 

подхватывающие функционально-семантическую 
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организацию предшествующих разделов - каждый 

новый компонент обычно вводит новую тему, кото-

рая как-то соотносится с предшествующим изложе-

нием, но может в нем даже не упоминаться, и смыс-

ловое построение в каждом новом отрезке текста 

как бы начинается сначала. При этом некое суже-

ние, утилитарность подхода к дискурсу в учебной 

среде не должны, тем не менее, препятствовать ин-

тегративной модели восприятия текста или звуча-

щей речи, верному приписыванию языковой струк-

туры данному речевому сигналу, хотя бы в рамках 

уже имеющегося уровня владения учащимися этой 

структурой. Кстати, глубина восприятия у каждого 

участника процесса обучения будет разной, иногда 

очень отличающейся – это тоже должно учиты-

ваться на этапе отбора языкового материала. 

Никто не пытается оспаривать требования 

аутентичности, применяемого к любому иноязыч-

ному языковому материалу. Но в аутентичном тек-

сте как нигде более ярко проявляются межнацио-

нальные культурно-социальные несовпадения. Это 

и особенности начала общения или привлечения 

внимания собеседника (а также особенности кон-

цовки), и способы изложения, структура и компо-

зиция текста, и национально предпочитаемые рече-

вые планы, особенности связи между идеями, и спе-

цифические речевые приёмы. В любом тексте, 

конечно, как говорилось выше, учитывается адре-

сат обращения, но в большинстве случаев предпо-

лагаемый адресат – это носитель языка и культуры 

самого произведения, или хотя бы человек, по-

дробно с ними знакомый. Если преподаватель ино-

гда относится к этой категории, студенты, главные, 

для кого отбирается материал, находятся на началь-

ном или переходном этапе знакомства с иноязыч-

ной лингвокультурой. Даже специально ориентиро-

ванные на другой языковой и культурный уровень 

восприятия тексты, например, предназначенные 

для иностранных студентов лекции или учебные 

пособия, являются образцами речевого мастерства 

в плане соответствия национально приемлемым 

дискурсивным правилам. Тем более это относится 

к газетным или журнальным статьям, техническим 

публикациям по различным специальностям, от-

рывкам из художественной прозы. Небольшой при-

мер – разговор инспектора Оксфордской крими-

нальной полиции Морзе со своим помощником, 

сержантом Льюисом (из прошедшего по многим те-

леканалам сериала) по поводу идентификации не-

давно найденного у берега местного пруда тела: 

Morse: It’s very sad about life, really, you know. 

There’s only one thing certain about it, and that’s death. 

We all die, sooner or later. Even old Max, 

(медицинский эксперт из их команды ) with all his 

laudable caution, would probably accept that. “The 

boast of heraldry, the pomp of power…”. 

Lewis: Pardon, sir? 

Morse: We shall all die, Lewis – even you and me 

– just like that poor fellow we fished out of the pond. 

There are no exceptions. 

Lewis: Wasn’t there just the one? 

Morse: You believe that? 

Lewis: Yes. 

Morse: Mm. 

Lewis: Why do you mention all this, sir – you 

know, about dying and so on? 

Morse: I was just thinking about Browne-Smith, 

(пропавший оксфордский преподаватель, чьё тело 

предположительно и было найдено) that’s all. I was 

just thinking that a man we all thought was dead is 

probably alive again – that’s all. 

Предположим, что некая учебная группа ис-

пользует данную детективную повесть в качестве 

материала, к примеру, для внеаудиторного чтения 

(следует отметить качественный британский ан-

глийский автора, Колина Декстера, и весьма захва-

тывающий сюжет, который стимулирует читать 

дальше и дальше). Обращает на себя внимание тот 

факт, что в приведенном отрывке не наблюдается 

особых лексических или грамматических трудно-

стей, наоборот, и тема разговора, и текст обладают 

характеристиками, желательными и допустимыми 

для формирования конечного продукта – устной 

или письменной речи обучающегося. Известен и 

сюжет, и все персонажи – почему же даже этот ма-

ленький отрывок вызывает серьёзные затруднения 

в понимании? Сначала студент «спотыкается» о ци-

тату из некого художественного поэтического тек-

ста, происхождение которого ему (а в большинстве 

случаев и преподавателю) неизвестно. Но это 

можно перевести со словарем и просто принять к 

сведению. А вот о каком исключении из всеобщей 

подверженности смерти идет речь, и почему в него 

нужно верить – быстро понимают только студенты, 

принадлежащие к какой-нибудь из христианских 

церквей. При условии, что преподавателю нужен 

текст-эталон, демонстрирующий умения межкуль-

турной адаптации и служащий одновременно осно-

вой для текстовых упражнений, накопления прие-

мов и техник для последующего использования в 

собственной речи – следует ли ему избавляться от 

литературной цитаты, и главное, что делать с при-

веденной культурной ссылкой? С точки зрения ути-

литарного подхода, проще всего избавиться от 

большей части этого фрагмента совсем. Но тогда 

то, что останется от данного отрывка, будет просто 

неинтересно читать. При подходе с точки зрения 

дискурс-анализа, желательно сохранить весь текст 

со всеми его сложностями и особенностями, про-

ведя со студентами соответствующую работу, обес-

печивающую правильное понимание. Но при этом 

понадобится больше учебного времени. 

К сожалению, в современной научно-методи-

ческой литературе, посвященной дискурсу и тек-

сту, содержится мало практических рекомендаций, 

которые конкретный преподаватель или состави-

тель учебного пособия мог бы применить для раз-

решения своих практических задач, сталкиваясь с 

подобными сложными дидактическими ситуаци-

ями. Хотя не вызывает сомнений, что правильный, 

научно обоснованный подход к отбору иноязыч-

ного материала для различных учебных целей из са-

мых разных фрагментов дискурса непременно спо-

собствует более полной реализации целей и задач 

обучения, будит интерес и создает мотивацию в 

изучении иностранного языка. Можно подытожить, 
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что центральное место в системе учебных текстов, 

предназначенных для обучения с учетом социаль-

ного контекста автора и потребностей адресата – 

представителя иной культуры, должны всё-таки за-

нимать фрагменты дискурса, отвечающие требова-

ниям высокой культуры речи в широком смысле 

этого слова, и отражающие всю палитру данной 

коммуникативной специфики. 

 Высококвалифицированный специалист, че-

ловек с поистине высшим образованием, обязан 

уметь постоянно пополнять свои знания и самосто-

ятельно повышать свою квалификацию, уметь 

пользоваться всей существующей информацион-

ной базой в сфере той или иной профессии. Для до-

стижения такого уровня знание иностранного 

языка – первейшее требование времени. Но видимо, 

таким же требованием времени должен стать изби-

рательный и творческий подход высших учебных 

заведений к планированию курсов обучения и при-

менению новых технологий в преподавании. Необ-

ходимо стимулировать создание и публикацию но-

вых учебных пособий для изучения иностранного 

языка, имеющих целевое направление для разных 

специальностей вузов, с привлечением авторов, 

много лет проработавших со студентами именно 

данных областей высшего образования. Доступ-

ность аутентичного языкового материала для обу-

чения иностранному языку в наше время информа-

ционных технологий не просто достаточна, запасы 

фрагментов дискурса огромны. На фоне сокраще-

ния учебного времени на изучение иностранного 

языка практически во всех вузах, где этот предмет 

не основной, становится всё труднее ориентиро-

ваться в непрерывном потоке языковой и речевой 

информации. Самое печальное, что авторы учеб-

ных пособий создают их больше по требованиям 

соответствия занимаемой должности преподава-

теля, не успевая качественно их доработать. Соот-

ветственно, и выбор фрагментов дискурса, действи-

тельно соответствующих учебным целям, не успе-

вает быть перепроверенным и 

откорректированным. По мнению большинства 

преподавателей вузов, особенно неязыковых вузов, 

издательскую деятельность учебных заведений, как 

и соответствующую нагрузку на ППС по изданию 

и публикации учебников и учебных пособий, пора 

менять. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются различные типы классификаций фразеологических знаков, предложенные 

отечественными лингвистами в зависимости от выбранного классификационного признака; фразеоло-

гизмы характеризуются с точки зрения семантики, структуры, компонентного состава, происхождения, 

функции и т.д.  

Abstract 

The article discusses the various types of classifications of phraseological signs proposed by Russian linguists 

depending on the selected classification attribute, phraseological units are characterized in terms of semantics, 

structure, component composition, origin, function, etc. 
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В отечественной лингвистике существует не-

сколько типов классификаций фразеологических 

единиц (далее ФЕ), которые характеризуют разные 

стороны фразеологического знака – семантику, 

структуру, грамматические параметры, стилисти-

ческие регистры, функцию, происхождение. Появ-

ление того или иного классификационного при-

знака обусловлено развитием общей теории фра-

зеологии и во многом зависит от господствующей в 
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науке о языке лингвистической парадигмы: струк-

турно-таксономической (50-е – 60-е гг. ХХ в.), 

функционально-семантической (70-е – 80-е гг. ХХ 

в.) и антропоцентрической (с начала 90-х годов ХХ 

в.) 

Рассмотрим наиболее яркие и общепризнан-

ные отечественные классификации фразеологиче-

ских знаков. 

Впервые семантическую классификацию фра-

зеологического объекта предложил В.В. Виногра-

дов, который разделил все фразеологизмы на три 

группы в зависимости от семантической спаянно-

сти их компонентов: 

1) фразеологические сращения – полностью 

переосмысленные фразеологические знаки, неде-

лимые и немотивированные, лишённые внутренней 

формы: заморить червячка, турусы на колёсах, то-

чить лясы и другие; такие фразеологизмы высту-

пают эквивалентами слов; 

2) фразеологические единства – полностью пе-

реосмысленные фразеологические знаки, мотиви-

рованные, с ярко выраженным образным основа-

нием, заполненным тем или иным видом тропа – 

метафорой, метонимией, гиперболой, литотой, ок-

сюмороном, перифразой: подводить под мона-

стырь, вертеться, как белка в колесе, надутый, 

как индюк, видеть на три аршина под землёй, дер-

жать камень за пазухой, после дождичка в четверг 

и другие; данные фразеологизмы могут выступать 

эквивалентами слов; 

3) фразеологические сочетания – фразеоло-

гизмы, имеющие в своём составе компонент со сво-

бодным значением и компонент с фразеологически 

связанным значением: потупить взор, стыд берет, 

трескучий мороз, закадычный друг, черепаший 

шаг, заклятый враг. 

Данная классификация, разработанная В.В. 

Виноградовым ещё в 1946 году, не является исчер-

пывающей. Н.М. Шанским в 1957 году была выде-

лена четвёртая группа фразеологизмов, к которой 

стали относиться фразеологические выражения – 

устойчивые в языке и воспроизводимые в речи се-

мантически членимые фразеологические знаки, т.е. 

фразеологические единицы разноструктурных ти-

пов: пословицы, поговорки, крылатые фразы, 

клише, речевые штампы, например: Под лежачий 

камень вода не течёт; Свежо предание, да верится 

с трудом, Счастливые часов не наблюдают, А лар-

чик просто открывался, тришкин кафтан, калиф 

на час, добро пожаловать, собрать кворум, прове-

сти референдум и другие. Следует отметить, что 

четырёхчленная семантическая классификация ФЕ, 

разработанная В.В. Виноградовым и Н.М. Шан-

ским, признаётся всеми отечественными фразеоло-

гами и является общепринятой в научных кругах. 

Данная классификация иллюстрирует широкий 

взгляд на фразеологию русского языка. 

Во второй половине ХХ века ведётся работа 

над структурной классификацией фразеологизмов. 

А.И. Молотков, А.И. Смирницкий, Б.А. Ларин, И.С. 

Торопцев, Ю.Я. Бурмистрович, В.П. Жуков и дру-

гие учёные предлагают свою типологию фразеоло-

гизмов с точки зрения их структуры, компонент-

ного состава, происхождения. 

А.И. Смирницкий выделил две группы фразео-

логизмов в зависимости от самостоятельности их 

компонентов:  

1) одновершинные фразеологизмы, состоящие 

из служебного и знаменательного слова: в ажуре, в 

загоне, на покой, на глазок, не к добру, ни аза, в 

сердцах, вне себя, в тени, без ума, без памяти, по 

уши, хоть плачь, как на духу, в глаза;  

2) двухвершинные фразеологизмы, состоящие 

из двух и более знаменательных слов: море по ко-

лено, кот наплакал, каждой бочке затычка, в тес-

ноте, да не в обиде; наделала синица славы, а моря 

не зажгла; я человек, и ничего человеческое мне не 

чуждо; унтер-офицерская вдова сама себя вы-

секла; человек рождается свободным; я волком бы 

выгрыз бюрократизм; там русский дух, там Русью 

пахнет. 

Общепризнанной считается структурная клас-

сификация фразеологизмов, основанная на синтак-

сическом построении и функциях ФЕ. Согласно 

классификации, все фразеологизмы делятся на две 

группы: фразеологизмы, построенные по модели 

словосочетания, а потому выполняющие номина-

тивную функцию, и фразеологизмы, построенные 

по модели предложения, а потому выполняющие 

коммуникативную функцию. Исходя из этого, по 

структуре фразеологизмы делятся на два типа: 

1)  номинативные ФЕ, называющие объекты 

окружающей действительности и выполняющие 

синтаксическую функцию кого-либо члена предло-

жения: тепличное растение, хлопать ушами, тя-

нуть время, стоять поперёк горла, туча тучей, с 

головы до ног, центр тяжести, хлопать глазами и 

другие; 

2)  коммуникативные ФЕ, передающие ин-

формацию в виде суждений и умозаключений афо-

ристического или неафористического характера и 

выполняющие коммуникативную функцию на 

уровне высказывания (предложения): Всякая 

птица своё гнездо любит, Много дающая рука 

много получает; Раз украл – на век вором стал; 

Мир не без добрых людей; Счастливо оставаться!; 

Рожденный ползать летать не может; на ходу 

подметки рвёт, приказать долго жить, узнать, 

где раки зимуют, ум за разум заходит и другие. 

Наиболее частотными признаются следующие 

структурные модели номинативных фразеологиз-

мов:  

1) «прилаг. + сущ.»: мыльный пузырь, абсо-

лютный ноль, злые языки, золотые руки, тёртый 

калач, белая ворона, буриданов осёл, каменное 

сердце, лебединая песня и другие; 

2) «глаг. + сущ.»: точить лясы, бить баклуши, 

мозолить глаза, наломать дров, наступить на 

горло, набивать оскомину, окунаться с головой, 

поджимать хвост и другие; 

3) «прилаг. + как + сущ.»: храбрый как лев, 

надутый как индюк, голодный как волк, мягкий как 

воск, трудолюбивый как муравей, коварная как 

змея и другие; 
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4) «сущ.в им.п. + сущ. в косв.п.»: пальма пер-

венства, игра природы, туча тучей, властитель 

дум и другие. 

Рассматривая фразеологизмы с точки зрения 

их происхождения, Б.А. Ларин проследил дина-

мику их превращения из свободных словосочета-

ний во фразеологически связанные сочетания и 

идиомы. Учёный выделил три разряда ФЕ, образу-

ющиеся на той или иной стадии: переменные слово-

сочетания  метафорические словосочетания  

идиомы. 

По своему происхождению фразеологизмы де-

лятся на три группы: 

1) исконно русские фразеологизмы, возникшие 

на народной почве в результате длительного упо-

требления переосмысленных образных сочетаний 

слов, некогда бывших свободными словосочетани-

ями: у разбитого корыта, бледен как смерть, до 

седьмого пота, кусок в горло не идёт, прятать 

глаза, тише воды, ниже травы, поджилки тря-

сутся, шапками закидаем, черепашьим шагом, под-

водить под монастырь и другие; 

2) заимствованные фразеологизмы, пришед-

шие в русский язык из славянских языков, как пра-

вило, из старославянского языка: корень зла, козёл 

отпущения, вавилонское столпотворение, книга за 

семью печатями, камень преткновения, кесарево 

кесарю, а Божие Богу, на сон грядущий, ищите и 

обрящете, яко тать в нощи и другие; 

3) фразеологические кальки и полукальки – 

устойчивые выражения, которые являются резуль-

татом переводов сочетаний, пришедших из за-

падно-европейских языков, например: с глазу на 

глаз; пока дышу, надеюсь; время – деньги; ничего 

личного; Фигаро здесь, Фигаро там; дом, милый 

дом и другие. 

Типология фразеологических знаков возможна 

при рассмотрении их экспрессивной природы и 

стилистических свойств. По данным основаниям 

ФЕ условно можно разделить на три большие 

группы: 

1) нейтральные фразеологизмы, или межсти-

левые ФЕ: служат фоном для стилистической диф-

ференциации всех остальных стилистически окра-

шенных ФЕ; пометами в словарях они, как правило, 

не снабжены, хотя коннотативный аспект их семан-

тики так же, как и у маркированных ФЕ, представ-

лен эмотивными, образными и оценочными се-

мами, правда, в меньшей степени. Межстилевые 

фразеологизмы могут становиться доминантой си-

нонимического ряда в сфере фразеологии, напри-

мер: сидеть сложа руки (доминанта) синонимиче-

ского ряда фразеологизмов со значением «бездель-

ничать, праздно проводить время или выполнять 

лёгкую работу» – бить баклуши, считать ворон, 

ловить мух, груши околачивать, плевать в пото-

лок, слоны слонять, ходить руки в брюки и другие. 

Проиллюстрируем нейтральные ФЕ: брать на себя 

смелость, быть в курсе, в глубине души, видеть 

насквозь, вольная птица, до конца дней, играть в 

прятки, жить своим умом, три кита, табель о 

рангах, сфинксова загадка, редкая птица, как небо 

от земли, красивый жест, открывать глаза, араб-

ские сказки; 

2) книжные фразеологизмы отличаются высо-

ким стилем употребления, торжественностью, поэ-

тичностью, патетикой, «повышенной» эмоциональ-

ной окраской, функционируют в публицистиче-

ском, научном, художественном стилях. В качестве 

книжных фразеологизмов могут выступать фразео-

логические архаизмы и историзмы, которые ис-

пользуются авторами для создания колорита эпохи, 

историчности, придания духа времени, других ху-

дожественных целей. Проиллюстрируем книжные 

ФЕ: звезда первой величины, властитель дум, яб-

локо раздора, соль земли, символ веры, альфа и 

омега, философский камень, колесо Фортуны, суд 

Соломона, со щитом или на щите, Человек – это 

звучит гордо; Что день грядущий мне готовит? А 

судьи кто? Чти отца твоего и матерь твою;  

3) группа разговорных, просторечных и жар-

гонных фразеологизмов отличается актуализацией 

и активизацией коннотативного аспекта их семан-

тики, что проявляется в насыщенности несущих 

ими смыслов, образов, характеристик, оценок; упо-

требление таких фразеологизмов в разговорном, 

публицистическом и художественном стилях при-

дает речи метафоричность, образность, эмоцио-

нальность, они используются в непринуждённой 

обстановке, в кругу близких людей. Приведём при-

меры подобных ФЕ: мурашки бегают по спине, въе-

хать на чужом горбу в рай, ловить рыбку в мутной 

воде, нести ахинею, поджимать хвост, сесть в 

лужу, пятое колесо в телеге, отставной козы ба-

рабанщик, расхлёбывать кашу и другие. 

В отечественной фразеологии выделяются 

классификации ФЕ, предложенные: 

– М.М. Копыленко и З.Д. Поповой – на основе 

сочетаемости денотативных и коннотативных се-

мем в рамках фразеосочетаний [3]; 

– В.Н. Телия – на основе экспрессивно-стили-

стических характеристик фразеологизмов [5]; 

– Т.Г. Никитиной – на основе универсальной 

классификационной схемы в рамках идеографиче-

ского подхода [4]; 

– Т.Х. Каде и Е.М. Мельник – на основе клас-

сификационной схемы фразеологического «класса-

уруса» [2]; 

– А.П. Бабушкиным – на основе когнитивных 

структур и концептуальных конструктов, объекти-

вированных во фразеологизмах [1]. 

Таким образом, вопрос типологии фразеоло-

гизмов русского языка находится, как нам пред-

ставляется, на стадии финальной доработки, по-

скольку за последние пятьдесят лет все стороны и 

аспекты фразеологического знака были рассмот-

рены, глубоко проанализированы и охарактеризо-

ваны почти все возможные классификационные 

признаки – от семантики до идеографической пред-

ставленности в словарях. 
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На современном этапе, обучение иностранным 

языкам в вузах уделяется особое внимание, о чем 

постоянно говорит министр образования РФ Васи-

льева О.Ю. Во многом это обусловлено тем, что 

иностранный язык фигурирует как федеральный 

компонент государственного образовательного 

стандарта. Предполагается, что изучение данной 

дисциплины способствует осуществлению гумани-

таризации образования, поскольку она позволяет 

расширить кругозор студентов, повысить уровень 

их общей культуры и образования, а также куль-

туру мышления, общения и речи. Кроме того, 

навыки общения на иностранном языке суще-

ственно увеличивают профессионализм студента и 

будущего специалиста [3]. Причем, если несколько 

лет назад было достаточно просто понимать уст-

ную и письменную речь, то теперь важно писать, 

говорить, а также принимать решения в условиях 

общения с носителями английского языка.  

Однако, как показывает практика преподава-

ния английского языка в вузе, в настоящее время в 

системе обучения иностранным языкам в неязыко-

вых вузах имеется достаточно много проблем, ко-

торые оказывают значительное влияние на органи-

зацию процесса обучения, его содержание, дости-

жение конечного результата. Именно 

неудовлетворительное качество последнего застав-
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ляет исследователей обращаться к вопросу повы-

шения результатов обучения, поиска путей оптими-

зации всего процесса обучения, новых форм и ме-

тодов обучения. Именно в этом заключается акту-

альность и насущность данной проблемы.  

Главная цель настоящей работы заключается в 

определении проблем обучения иностранным язы-

кам в вузе, актуальных на современном этапе соци-

оэкономического развития, что в определенной сте-

пени может помочь наметить основные пути их ре-

шения. 

Прежде всего, необходимо обратить внимание 

на тот факт, что субъекты обучения, то есть препо-

даватель и студент, взаимодействуют друг с другом 

в рамках определенной методической системы, ко-

торая состоит из структурных элементов, на базе 

которых выстраивается технология обучения. 

Именно данная система диктует выбор конкретного 

метода обучения в зависимости от целей обучения 

и условий, необходимых для достижения заданных 

целей. 

Общение между преподавателем и обучающи-

мися происходит, как правило, на основе содержа-

ния учебного материала, которое, в свою очередь, 

должно иметь определенную организационную 

структуру и осуществляться с помощью гибкой си-

стемы способов и приемов, нацеленных на усвое-

ние студентами данного материала и умение поль-

зоваться им в различных видах речевой деятельно-

сти. 

Основой любой методической системы высту-

пают цели обучения и их максимальное соответ-

ствие условиям обучения. При этом при формули-

ровании целевой установки требуется учитывать 

целый спектр различных условий. В отечественных 

вузах сложилась такая ситуация, что цели обучения 

иностранным языкам диктуются образовательными 

стандартами и на уровне исполнения выступают в 

качестве неизменного элемента системы. Так, в 

каждой вузовской программе главная цель обуче-

ния заключается в формировании и развитии меж-

культурной профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции [1]. 

Указанная цель обучения включает комплекс 

взаимосвязанных основных компетенций, а именно 

коммуникативной, профессиональной, межкуль-

турной, которые, в свою очередь, обладают доста-

точно сложной внутренней структурой. Это озна-

чает, что они состоят из множества структурных 

компонентов (субкомпетенций), каждый из кото-

рых должен стать в практическом вузовском курсе 

обучения объектом формирования и развития. 

В процессе обучения иностранным языкам в 

вузе студент должен: 

 

 

рамках тем и ситуаций, которые определяются гос-

ударственными стандартами; 

навыки на практике в условиях иноязычного обще-

ния в устной и письменной речи.  

Кроме того, студенты должны иметь общее 

представление о научном стиле изложения, его осо-

бенностях и отличии от художественного, научно-

популярного и официального. Учащиеся также 

должны иметь определенные знания о культуре и 

традициях страны изучаемого языка. Все это тре-

бует наличия грамматических навыков, что, в свою 

очередь, предполагает достаточно свободное вла-

дение системой языка на всех уровнях. 

Что касается главных условий, которые спо-

собствуют достижению конечных целей и, соответ-

ственно, результатов, то к ним относятся: 

качественные и количественные характери-

стики контингента студентов; 

количество аудиторных часов, выделяемых 

на дисциплину; 

качество профессиональной подготовки пре-

подавателя; 

уровень материально-технической базы и 

т.д. 

При этом важно понимать, что каждый из пе-

речисленных факторов обладает различной степе-

нью влияния на достижение итоговых целей. 

Следует отметить, что цели обучения ино-

странным языкам в вузе определяются на основа-

нии существующих требований к уровню подго-

товки выпускников с высшим образованием. При 

этом не стоит забывать, что они должны опираться 

на требования, которые предъявляются к уровню 

подготовки в школе. В настоящее время уровень 

владения иностранным языком выпускниками об-

щеобразовательных школ не соответствует требо-

ваниям современной действительности. Среднеста-

тистический абитуриент не может свободно об-

щаться на английском языке. Его словарный запас 

минимален. При этом те лексические конструкции, 

которыми он владеет, не могут применяться кор-

ректно. В лучшем случае студент использует самые 

простые синтаксические конструкции, при этом до-

пуская грамматические, фонетические и коммуни-

кативные ошибки.  

Все это свидетельствуют о несформированно-

сти в сознании первокурсников представления о си-

стеме изучаемого иностранного языка в части лек-

сико-грамматических явлений. Данные обстоятель-

ства вынуждают преподавателя вуза делать акцент 

на компенсаторной функции обучения иностран-

ному языку, то есть тратить время и силы на ис-

правление ошибок, допущенных ещё на уровне 

школьного образования. Однако на проведение та-

кой работы учебным планом не предусматривается 

дополнительное количество учебных часов. 

Кроме того, на качество обучения оказывает 

влияние неспособность к достаточно продолжи-

тельной концентрации внимания на изучаемом яв-

лении. Быстрая утомляемость и т.д. 

Необходимо так же отметить достаточно низ-

кий уровень мотивации к овладению английским 

языком. Одним из эффективных способов, позволя-

ющих существенно повысить мотивацию студен-

тов, выступает формирование у них определенного 

интереса к занятиям методическими средствами, то 

есть созданием внешней мотивации, которая, как 
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известно, гораздо менее эффективна, чем внутрен-

няя. Кроме того, необходимо понимать, что учеб-

ная мотивация является основой, которая способна 

обеспечить прогрессивный рост при изучении ино-

странного языка и способствовать достижению по-

ставленных целей [5]. 

Среди существующих проблем обучения ино-

странным языкам в вузе следует также отметить не-

допустимо малое количество часов учебной 

нагрузки: 2-4 часа в неделю и примерно 1 час само-

стоятельной работы студентов, что не позволяет до-

стичь желаемого эффекта.  

Особое внимание следует обратить на такой 

важный компонент методической системы, как от-

бор и организация учебного материала. Так, к учеб-

ному материалу, используемому в процессе обуче-

ния иностранным языкам в вузе, относятся учеб-

ники, учебные пособия, методические 

рекомендации, аудио- и видеоматериалы и др. На 

сегодняшний день большинство учебников по ино-

странному языку создаётся под конкретную специ-

альность, то есть происходит процесс профессио-

нально-ориентированного обучения. Очень часто 

эти материалы значительно отличаются в разных 

вузах. 

Это ведет к существенным различиям в уров-

нях подготовки студентов даже в пределах одной 

специальности, но в разных вузах, способам дости-

жения и реализации поставленных целей обучения.  

Часто преподаватели вузов сами пишут учеб-

ники и учебные пособия, которые адаптируются 

под конкретные условия обучения. Эти учебные по-

собия служат дополнительным материалом, осу-

ществляют реорганизацию учебного материала, 

привлекают дополнительные источники информа-

ции, активно применяют авторские способы и при-

емы обучения [4]. Наиболее оптимальным вариан-

том представляется создание учебно-методиче-

ского комплекса, содержание которого 

дифференцируется в зависимости от уровня слож-

ности преподаваемого материала и предполагает 

различные способы овладения языком и речевыми 

умениями. Наиболее гибким элементом методиче-

ской системы выступает материально-технической 

база, которая способствует эффективному взаимо-

действию между преподавателем и студентами, а 

также студентами между собой по содержанию изу-

чаемого учебного материала. В этом случае наибо-

лее полно раскрывается творческий потенциал уча-

щихся, максимально реализовывается индивиду-

ально-личностный компонент обучения. Здесь 

можно использовать новые формы работы с учеб-

ным материалом, способы его разработки и презен-

тации. 

Следует подчеркнуть, что обучение иностран-

ным языкам в вузе на профессиональном уровне 

предполагает наличие сформированной базы язы-

ковых и речевых умений и навыков. При этом 

важно обратить внимание на то, что профессио-

нальное общение представляет собой сложносочи-

нённые феномен, который состоит из 3 компонен-

тов. 

Среди них целесообразно выделить следую-

щие: 

субъекты профессионального общения (ав-

тор и реципиент); 

текст, на основе которого происходит обще-

ние между участниками; 

ситуация, в которой происходит данный дис-

курс. 

Учитывая трехкомпонентный характер, кото-

рый присущ профессиональному дискурсу, можно 

сделать вывод, что от субъектов требуется не 

только базовое владение английским языком, но и 

умение применять грамматические конструкции и 

соответствующие лексические единицы. 

Порождение и восприятие профессионального 

общения на английском языке существенным обра-

зом осложняется большим количеством полных 

синтаксических структур, которые используются в 

силу необходимости сохранить логическую целост-

ность и однозначность дискурса. Это, в свою оче-

редь, проявляется, например, в частом применении 

причинно-следственных логических структур, что 

требует использования специальных языковых 

средств. 

Помимо этого, профессиональный дискурс на 

иностранном языке представляет собой систему 

специальных терминов, которые отражают профес-

сиональные особенности, свойственные вузовской 

специализации, что, как правило, является основой 

профессиональных текстов на иностранном языке. 

Учитывая данный факт, перед преподавателем 

стоит задача полной или частичной адаптации та-

ких текстов, в зависимости от уровня подготовлен-

ности студентов. 

Е.Г. Карягина обращает внимание на такую 

проблему, существующую в современной методике 

обучения иностранным языкам в вузе, как комму-

никативная компетенция, которая в самом общем 

смысле представляет собой все то, что нужно знать 

говорящему для осуществления коммуникации в 

культурно-значимых обстоятельствах [2]. Действи-

тельно, важно понимать, что полностью овладеть 

ею, не находясь в стране изучаемого языка, практи-

чески невозможно. Именно поэтому перед препода-

вателем встаёт важный вопрос о создании реальных 

и воображаемых ситуаций обучения на занятиях по 

иностранным языкам. 

Поскольку коммуникативная компетенция 

тесно связана с лингвистической, а также с культу-

роведческой компетенциями, необходимо органи-

зовать такую систему обучения, в которой сту-

денты могут знакомиться с культурой страны изу-

чаемого языка. В этой связи большое значение 

приобретают аутентичные материалы, в том числе 

видеофильмы/клипы. Они в значительной степени 

способствуют интенсификации учебного процесса. 

Их использование способствует реализации важ-

ного требования коммуникативной методики – 

представить процесс овладения английским языком 

как постижение живой иноязычной культуры; ин-

дивидуализации обучения и развитию мотивиро-

ванности речевой деятельности обучаемых. 
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В заключение можно сделать следующий вы-

вод: студент, обучающийся иностранным языкам в 

вузе, должен соответствовать следующим требова-

ниям 

обладать хорошей базовой языковой и рече-

вой подготовкой; 

понимать речевые стратегии и речевой эти-

кет; 

обладать достаточно развитым логическим 

мышлением; 

иметь представление об окружающем мире; 

скими фактами стран изучаемого языка. 

К сожалению, в настоящее время среднестати-

стический студент данными знаниями не обладает. 

В этой связи представляется необходимым 

разрешить указанные проблемы, пересмотреть 

ключевые цели обучения английскому языку, что 

непременно повлечет за собой преобразование со-

держания всех элементов методической системы. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования 

удалось выявить, что обучение иностранному 

языку в вузе имеет существенные проблемы, кото-

рые носят системный характер. Это означает, что 

основные элементы не в полной мере отвечают тре-

бованиям действующей методической системы. 

Так, основной недостаток заключается в несо-

гласованности и разрозненности целей и условий 

обучения. Ситуация усугубляется невозможностью 

преподавателя влиять на структуру и содержание 

данных подсистем. В совокупности перечисленные 

проблемы серьезно влияют на эффективность всего 

процесса обучения иностранным языкам и, как 

следствие, на качество полученного образования. 
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Анотація 

У статті розглядається методологічна основа формування художньо-мовленнєвих умінь майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової підготовки. Надається визначення поняття 

«художньо-мовленнєві вміння». Розкрито зміст й обґрунтовано доцільність застосування таких методоло-

гічних підходів, як комунікативний, художньо-інтерпретаційний, лінгвокультурний, диспозиційний. Ви-

значено наступні принципи формування художньо-мовленнєвих умінь: відповідності вербального висло-

влювання та диригентського жесту, поліхудожньості, глибинного розуміння іншомовних текстів, їх ви-

мови та виразності інтонування. 

Abstract 

The article deals with the methodological basis of future music teachers’ artistic and speaking skills formation 

in the process of conducting and choral training. The definition of the concept «artistic and speech skills" is given. 

The content and the expediency of applying such methodological approaches as communicative, artistic and inter-

pretative, linguacultural and dispositional are revealed and substantiated. The following principles formation of 

artistic and speaking skills formation are defined: correspondence of verbal expression and conductor gesture, 

semi-artistry, deep understanding of other language texts, their pronunciation and intonation expressiveness. 
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Процес диригентсько-хорової підготовки май-

бутніх учителів музичного мистецтва спрямований 

на кінцевий результат, який передбачає високий рі-

вень професійної компетентності фахівця. Худож-

ньо-мовленнєві уміння займають одне з важливих 

місць у структурі фахової компетентності. У 

зв’язку з цим процес їх формування має бути педа-

гогічно скерованим, що потребує осмислення мето-

дологічних підходів до їх формування. 

Художньо-мовленнєві вміння майбутнього 

вчителя музичного мистецтва на основі вокально-

хорової практики ми розглядали як «…комплекс за-

собів педагогічної майстерності та художнього спі-

лкування з учнями в вокально-хоровій роботі, який 

забезпечує процес передачі вчителем-диригентом 

певної художньої інформації хоровому колективу 

або класу з приводу розуміння та особливостей ви-

конання художнього тексту твору відповідно до 

його образної, стильової, жанрової організації» [7, 

с. 107]. Конкретизуємо, що в дослідженні розгляда-

ються мовленнєві, мануальні, мімічні, технічні, 

пластично-рухові, артистичні засоби педагогічної 

майстерності, «…які в професійному становленні 

майбутнього вчителя набувають ознак навичок, 

умінь та якостей, що забезпечують успішність ке-

рування хоровим колективом» [7, с. 107]. 

Методологічною основою формування худож-

ньо-мовленнєвих умінь визначено комунікативний, 

художньо-інтерпретаційний, лінгвокультурний, 

диспозиційний наукові підходи. Обґрунтуємо доці-

льність їх застосування. 

Обираючи комунікативний підхід ми спира-

лися на те, що процес комунікації, спілкування вза-

галі, та диригента, зокрема, здійснюється як у вер-

бальній, так й у невербальній формі, що зумовлено 

значним сегментом вокально-хорової діяльності на 

уроці музичного мистецтва.  

Відповідно до цього, формування вербального 

компоненту художньо-мовленнєвих умінь вимагає 

від учителя музичного мистецтва комунікативної 

компетенції, що виявляється у володінні лінгводи-

дактичним матеріалом, а саме: «…знанням і розу-

мінням змісту мовленнєвих одиниць, їх емоційного 

наповнення, етимологічної сутності, національної 

своєрідності та суб’єктивних аспектів» [6, с. 193]. 

Мовна компетентність як якість когнітивної ді-

яльності людини включає в себе: а) емпіричні 

знання щодо форми та значення елементів мови 

(всіх її ярусів: фонем, морфем, лексем, синтаксем); 

б) емпіричні знання принципів граматичного узго-

дження елементів мови у висловленнях; в) знання 

правил використання мови. 

Невербальна компетентність знаходиться у 

прямій залежності від вербальної і виявляється у 

відповідності всіх компонентів невербальної мови 

диригента (диригентський жест, міміка, виразність 

погляду, артистичність чи ін.) художньо-мовленнє-

вим характеристикам. 

Для вчителя музичного мистецтва урок музики 

стає актом художньої комунікації, де відбувається 

творча взаємодія з композитором, художнім твором 

та виконавцями (учнями). Важливу роль у даному 

процесі відіграють особистісні якості вчителя, його 

рівень емпатії. У зв’язку з цим учені приділяють 

увагу проблематиці формування комунікативних 

умінь майбутніх учителів, підкреслюючи актуаль-

ність комунікативного підходу. Зокрема, актуалізу-

ючи дієвість комунікативного підходу О. Лобач ро-

зглядає проблему формування актуалізації освіт-

ньо-виховної ролі художньо-комунікативного 

діалогу в педагогічному процесі [8]. Ся Цзін, спи-

раючись на означений підхід, приділяє увагу акти-

візації естетичного переживання в музичній кому-

нікації [16]. У нашому дослідженні комунікативний 

підхід розглядається як методологічне підґрунтя 

для формування умінь майбутнього вчителя музики 

створювати психологічно комфортні умови уроку, 

духовно-творчу атмосферу художнього спілку-

вання з мистецтвом. 

Важливість застосування комунікативного 

підходу в процесі формування художньо-мовленнє-

вих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва 

підтверджується дослідженнями Є. Пасова, який 

найбільш повно представляє уявлення про комуні-

кативний підхід, на основі яких ми визначили най-

більш ефективні шляхи його впровадження: 

- організація навчання де студенти будуть 

постійно залучатися до спілкування з метою акти-

візації мовно-мисленнєвої діяльності, що сприя-

тиме накопиченню досвіду комунікативного спіл-

кування (семінари, дискусії, диспути), імпульсом 

до мисленнєвої діяльності необхідно використову-

вати проблемну ситуацію; 

- орієнтація на особистісну індивідуальність 

(особистісні характеристики, етнічна належність, 

мова спілкування, рівень розвиненості художньої 

культури); 

- створення функціональних моделей худо-

жньо-мовленнєвих умінь, з урахуванням принципу 

«від простого до складного»; 

- систематичне оновлення умов навчання, 

методів, прийомів, форм організації (присутність 

новизни) [10]. 

Художньо-інтерпретаційний підхід у дослі-

дженні стає інструментом у формуванні художньо-

мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного 

мистецтва оскільки нерозривно пов'язаний із про-

цесом розкодування символів та знаків музичної 

мови, художніх засобів та втілення художнього змі-

сту вокально-хорового твору, задуму автора та до-

несення його до слухачів. Означений підхід спря-

мований на осмислення студентами музичної реа-

льності, виховання здатності сприймати, 

інтерпретувати та відтворювати музично-художню 

інформацію за допомогою вербальних та неверба-

льних засобів. 
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Процес осмислення вокально-хорового твору з 

позиції художньо-інтерпретаційного підходу має 

проходити на рівні світоглядного, семантичного 

тлумачення закодованих текстів, які кожного разу 

набувають нових значень у залежності від індивіду-

альності виконавця. 

Вчені, розглядаючи питання інтерпретації во-

кально-хорового твору, вважають, що тлумачення 

музичного тексту, вимагає, у першу чергу, зану-

рення в історичну епоху його створення, розуміння 

світогляду композитора та автора поетичного тек-

сту (Л. Василевська-Скупа [2], О. Реброва [12; 13], 

Л. Степанова [15]). Твори написані у різні епохи 

відбивають соціокультурні передумови та істори-

чні реалії свого часу. Окрім наявності конкретних 

музично-історичних знань, на основі яких здійсню-

ється тлумачення тексту, вчитель музичного мисте-

цтва повинен володіти здатністю вербально висло-

влювати свою думку, використовуючи художньо-

мовленнєві засоби відповідні стильовій належності 

вокально-хорового твору. Л. Степанова вказує, що: 

«…завдяки мові та мовленню у педагогічній діяль-

ності здійснюється прояснення неявних, скритих 

смислів та значень» [15, с. 7]. 

Впровадження лінгвокультурного підходу в 

процес формування художньо-мовленнєвих умінь у 

хормейстерській підготовці вчителя музичного ми-

стецтва зумовлено використанням іншомовного ре-

пертуару у хоровій практиці та характерною особ-

ливістю хорового мистецтва, яка полягає у єдності 

поетичного та музичного текстів. 

Репертуар хорових колективів, особливо шкі-

льний, вважається найбільш повноцінним, якщо в 

ньому представлені чотири групи стилістичних ша-

рів репертуару в широкому розумінні слова: твори 

зарубіжних композиторів-класиків; твори компози-

торів української класичної школи; народні пісні 

різних країн, у першу чергу українські, твори сучас-

них композиторів – українських і зарубіжних (П. 

Зелінський, Н. Збожимська [3, c. 212]). Присутність 

у репертуарі іншомовних творів свідчить, що пое-

тичні тексти містять лінгвістичні одиниці з націо-

нально-культурним компонентом семантики і ви-

ступають як база когнітивних, соціокультурних, 

мовних знань. Досліджуючи дане питання вчені Л. 

Курач і О. Фідкевич дійшли висновку, що ефектив-

ність роботи з такими текстами визначається рів-

нем сформованості в майбутнього вчителя лінгво-

культурологічної компетентності. Серед складових 

останньої авторки визначили: «…усвідомлення 

мови як форми вираження культури народу; розу-

міння того, що слова і фрази мови мають культур-

ний підтекст, знання якого важливе для правиль-

ного вимовляння, інтонування, акцентуації, фразу-

вання; усвідомлення приналежності до своєї рідної 

культури, а також уміння пояснити її особливості; 

розуміння розмаїття мов і культур на основі міжку-

льтурного і мовного зіставлень…» [5, c. 140]. Розг-

лядаючи складові лінгвокультурологічної компете-

нтності як уміння, визначимо, що такі уміння доці-

льно систематизувати за типами, як от: когнітивні, 

аналітико-оцінювальні, творчі. 

Як зазначає Ван Чень, повноцінне осмислення 

вокально-художнього образу як цілісного фено-

мену вербально-поетичних та музично-інтонацій-

них складників, потребує здійснення аналізу текс-

тів (поетичного та музичного) [1, с. 40]). Отже, во-

кальна інтонація у музичному творі пов’язана не 

тільки з висотною організацією музичних звуків, 

але й зі слуховим досвідом виконавців, який базу-

ється на асоціюванні музичної інтонації з мовлен-

ням. Бо саме знання артикуляційних, акцентологіч-

них, орфоепічних, інтонаційних навичок, робить 

музичний матеріал художньо осмисленим. 

Інша ситуація спостерігається коли питання 

стосується використання іншомовних текстів у во-

кально-хорових творах, де проблеми правильної 

вимови, наголосу, транскрипції потребують знання 

культурологічних традицій країни, мова якої вико-

ристовується. 

Підтримуючи позиції вчених-лінгвістів, зок-

рема І. Сойко, яка вказує на взаємозв'язок мови, мо-

влення й культури, ми вважаємо, що формування 

художньо-мовленнєвих умінь з позицій лінгвокуль-

турного підходу вирішує не тільки практичні за-

вдання − формування мовленнєвої компетентності, 

культури мови, а й допомагає розширенню кру-

гозору, підвищує загальний рівень культури майбу-

тнього викладача [14]. 

У межах лінгвокультурного підходу мова роз-

глядається і як культурно-історичне явище, і як ку-

льтурний код нації, що зберігається майже в кожній 

мовній одиниці. Це актуалізує необхідність форму-

вання художньо-мовленнєвих умінь з урахуванням 

культурної спадщини народу. Використання образ-

них засобів мови: метафор, порівнянь, фразеологіз-

мів − все, що становить ментальну культуру світу, 

повинно знайти своє вираження у художньому мо-

вленні вчителів мистецтва.  

Диспозиційний підхід у формуванні худож-

ньо-мовленнєвих умінь у хормейстерській діяльно-

сті майбутнього вчителя музичного мистецтва ґру-

нтується на особистісній обумовленості всіх психо-

логічних процесів. 

Диспозиційна концепція запропонована В. 

Ядовим [18], розглядає диспозицію (схильність) 

особистості як ієрархічно організовану систему 

цінностей та установок, як готовність до оціню-

вання та дії у відповідних умовах. Сутністю диспо-

зиційного підходу є механізм взаємодії мотивів і 

стимулів, які призводять до появи установок – 

спрямованість на той чи інший вектор поведінки 

особистості (Д.Узнадзе, [17]). Диспозиційна сис-

тема особистості це ціннісно-мотиваційна сфера 

професійної свідомості студента.  

Видатні диригенти, зокрема К. Пігров [11], ча-

сто згадували про «особливі» диригентські здібно-

сті. На наш погляд, прийняття рішення в умовах 

концертного виступу, відповідальність за резуль-

тати виступу, використання сили своїх переконань 

тощо − це завдання керівника хору, диригента чи 

вчителя музичного мистецтва, що працює з дитя-

чим хоровим колективом. 

Передача будь якої інформації, знань менш 

ціннісна ніж передача ціннісного відношення до 
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життя. Із цього приводу М. Каган зазначав, що 

«…передати іншому свої цінності можна лише в 

процесі духовного спілкування, (так) .... народжу-

ються духовно-ціннісна, світоглядна єдність, спіль-

ність віри, надії, і любові, життєвих установок і по-

ведінкових устремлінь, ідеалів і неприйняття» [4, с. 

199-200]. 

Таким чином, на основі проведеного теоретич-

ного аналізу було визначено й обґрунтовано доці-

льність застосування комунікативного, художньо-

інтерпретаційного, лінгвокультурного та диспози-

ційного підходів. На їх основі було обрано низку 

педагогічних, конкретно-методичних принципів, а 

саме: відповідності вербального висловлювання та 

диригентського жесту; поліхудожньості; глибин-

ного розуміння іншомовних текстів їх вимови та 

виразності інтонування; осмислення єдності верба-

льного та музичного текстів; активно-особистіс-

ного осягнення музичного твору; творчої комуніка-

ції; застосування художньо-мовного наративу; ди-

дактичної культоровідподності (А. Дистервег). 

Розглянуті методологічні підходи й принципи 

склали методологічну основу дослідження форму-

вання художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учи-

телів музичного мистецтва в процесі вокально-хо-

рової підготовки. 
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Анотація 

У статті проаналізовано особливості розвитку правової компетентності учнів загальноосвітніх шкіл. 

На основі здійсненого аналізу для визначення рівнів правової компетентності було виділено пізнавальний, 

цільовий, практичний, особистісний та результативний критерії. Запропоновано аналізувати вияв кожного 

з визначених критеріїв на трьох рівнях: початковому, середньому та високому. Сплановано та реалізовано 

педагогічний експеримент для визначення особливостей розвитку правової компетентності.  

Abstract 

In the article the peculiarities of development of legal competence of pupils of secondary schools are ana-

lyzed. Cognitive, objective, practical, personal and performance criteria were identified on the basis of the analysis 

performed to determine the levels of legal competence. It is proposed to analyze the identification of each of the 

identified criteria at three levels: initial, medium and high. A pedagogical experiment is planned and implemented 

to determine the peculiarities of the development of legal competence. 

Ключові слова: учні загальноосвітніх шкіл, правова компетентність, рівні правової компетентності, 

критерії правової компетентності.  

Keywords: pupils of secondary schools, legal competence, levels of legal competence, criteria of legal com-

petence. 

 

Кардинальні зміни економічних відносин на 

національному та міжнародному рівнях, насиче-

ність інформаційного середовища, бурхливий роз-

виток технологій потребують відповідних змін у 

підготовці майбутніх фахівців-економістів в умо-

вах неперервної освіти: загальноосвітні навчальні 

заклади, бакалаврат, магістратура, післядипломна 

чи друга вища освіта.  

В процесі досліджень нами були розглянуті 

особливості формування правової компетентності в 

процесі професійного становлення майбутніх фахі-

вців-економістів. Доведено, що формування у за-

кладах вищої освіти потрібних у їхній майбутній 

фаховій діяльності професійної самостійності, пра-

вової компетентності та відповідальності [6] супро-

воджується певними проблемами, у зв’язку з низь-

ким рівнем їхньої правової підготовки [7]. На ос-

нові вітчизняного та закордонного досвіду 

формування правової компетенції майбутніх фахів-

ців економічного профілю зроблено висновки, що 

проблеми формування правової компетентності у 

фахівців-економістів протягом життя в Україні до-

сліджуються недостатньо [8, 9]. Отже, додаткових 

досліджень потребують особливості розвитку пра-

вової компетентності майбутніх фахівців на всіх 

етапах їхньої підготовки. Автором були здійснені 

такі дослідження на етапах шкільної освіти [10], 

підготовки у бакалавраті [11] та магістратурі [12], 

післядипломній освіті [13, 14]. На нашу думку, уто-

чнень потребує етап навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах.  

При дослідженні проблем формування право-

вої компетентності фахівців з обліку та оподатку-

вання були використані наукові роботи Е. Браж-

ника, І. Зязюна, М. Князяна, В. Кременя, О. Проце-

нко, С. Сисоєвої, М. Туркіної та ряду інших. 

Важливим етапом розвитку правової компетентно-

сті фахівців з обліку та оподаткування є післядип-

ломна освіта.  

З метою визначення особливостей та проце-

дури діагностики правової компетентності майбут-

ніх фахівців-економістів, нами проаналізовано нау-

кові напрацювання А. Новикова та Д. Новикова [5], 

В. Багрій [1], В. Ситяніна [17], С. Кузнєцова [4], 

Н. Ржевської [15] та інших. Під час розробки про-

цедури діагностики визначення рівня сформовано-

сті правової компетентності майбутніх-економістів 

у умовах неперервної освіти ми врахували те, що 

кожен критерій має відображати стан сформовано-

сті певного структурного компонента правової ком-

петентності. На підставі аналізу науково-методич-

ної літератури та власного педагогічного досвіду 

було виділено пізнавальний, цільовий, практичний, 

особистісний та результативний критерії правової 
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компетентності. Аналізувати вияв кожного з визна-

чених критеріїв будемо на трьох рівнях: початко-

вому, середньому та високому. 

Пізнавальний критерій характеризує рівень ро-

звитку когнітивного компоненту правової компете-

нтності та відображає рівень засвоєння майбутніми 

фахівцями-економістами системи правових знань, 

рівень засвоєння та розуміння юридичної терміно-

логії, галузевих нормативних актів тощо. Зазначе-

ний критерій оцінювався за результатами тестової 

перевірки.  

Цільовий критерій характеризує рівень розви-

тку мотиваційного компоненту правової компетен-

тності та відображає особисте ставлення людини до 

набуття правових знань на підставі розуміння їх 

значимості у фаховій діяльності, готовність до по-

долання труднощів, які пов’язані із юридичною 

стороною діяльності суб’єкта господарювання; сту-

пінь пізнавальної активності та самостійності у 

процесі навчальної діяльності. 

Практичний критерій характеризує рівень роз-

витку діяльнісного компоненту правової компетен-

тності та відображає наявність у студентів уміння 

застосовувати отримані правові знання для 

розв’язання практичних завдань та професійних си-

туацій, сформованість навичок досліджень, вміння 

аргументувати прийняті рішення, опираючись на 

наявну правову інформацію та здатність знаходити 

альтернативні підходи та рішення на підставі наяв-

них норм права й положень законодавства у фахо-

вій діяльності. Під час визначення практичного 

критерію, приймалися до уваги особливості вико-

нання практичних та індивідуальних дослідниць-

ких завдань, результати захисту творчих проектів, 

результати участі студентів у науково-дослідній ро-

боті з правового напрямку.  

Особистісний критерій характеризує рівень 

розвитку рефлексивного компоненту правової ком-

петентності та відображає здатність студентів до 

самовиховання, самоконтролю, самовдоскона-

лення, а також вміння свідомо контролювати ре-

зультати своєї діяльності, рівень власного розви-

тку.  

Результативний критерій характеризує рівень 

розвитку інформаційно-логічного компоненту пра-

вової компетентності фахівців-економістів та пока-

зує вміння аналізувати юридичні документи, які не-

обхідні в процесі виконання фахових завдань, а та-

кож вміння критично осмислити, систематизувати, 

якісно оцінити та використовувати правову інфор-

мацію для вирішення поставленого завдання, про-

гнозувати результати прийнятого рішення, викори-

стовуючи наявну правову інформацію та прогнози 

розвитку правового поля в найближчому майбут-

ньому. Для визначення даного критерію, прийма-

лися до уваги особливості виконання практичних та 

індивідуальних дослідницьких завдань, які викону-

валися із творчим підходом, результати захисту 

творчих проектів, участь студентів у науково-дос-

лідній роботі з правового напрямку, креативні роз-

робки студентів, їх участь у конкурсах та олімпіа-

дах. 

Оскільки педагогічний експеримент проводи-

вся з метою перевірки системи формування право-

вої компетентності майбутніх фахівців-економістів 

у системі неперервної освіти, то він був багаторів-

невим. На першому рівні перевірялася можливість 

та необхідність формування правової компетентно-

сті учнів старшої школи, які навчаються за еконо-

мічним профілем, на другому – впроваджувалася 

розроблена модель розвитку правової компетентно-

сті майбутніх фахівців-економістів на етапі отри-

мання ступеня бакалавра, на третьому – впроваджу-

ємо розроблену модель розвитку правової компете-

нтності майбутніх фахівців на етапі отримання 

ступеня магістра та на четвертому вивчаємо мож-

ливості підвищення рівня правової компетентності 

фахівців в умовах підвищення кваліфікації. 

Базою для проведення педагогічного експери-

менту на першому етапі були визначені загальноос-

вітня школа І-ІІІ ступенів і фізико-математична гі-

мназія. Ці заклади були обрані тому що в них є про-

фільні економічні класи та економічні гуртки, у 

яких навчаються діти, що з часом будуть поступати 

до економічних ЗВО.  

За результатами експерименту визначалася кі-

лькість набраних балів (за кожним критерієм сту-

дент мав можливість отримати 20 балів, а в цілому 

за результатами діагностики – 100 балів) і, відпо-

відно, рівні сформованості правової компетентно-

сті майбутніх фахівців-економістів: початковий (0-

59 балів), середній (60-89 балів), високий (90-100 

балів) рівні розвитку правової компетенції..  

Особливостями цього етапу є те, що ми не мо-

жемо використовувати фахову мотивацію та взає-

мозв’язок із фаховими дисциплінами. Учні на да-

ному етапі обрали лише можливий напрям подаль-

шого навчання, причому, невідомо, яка частина з 

них в майбутньому стане фахівцями з обліку та опо-

даткування. Тому ми вважали за доцільне озброїти 

їх знаннями та навичками, які в подальшому ста-

нуть підґрунтям для формування правової компете-

нтності в закладах вищої освіти. Формування пра-

вової компетентності учнів закладів середньої 

освіти економічного спрямування відбувалося у на-

прямку: 

– формування розуміння правових знань як 

основи фахового становлення, не залежно від обра-

ного фаху; 

– правова освіта є інтегруючою складовою, 

яка стосується моральної поведінки школяра, сту-

дента у різних сферах життєвого простору; 

– сформована правова компетентність відпо-

відає за механізми саморегуляції, саморозвитку, 

адекватного формування власного життєвого прос-

тору на морально-правовій основі. 

Співпрацюючи із класними керівниками екс-

периментальних класів та вчителями правознавства 

були визначені основні моменти проведення експе-

рименту: визначений план роботи під час прове-

дення експерименту, навчально-виховні заходи, 

екскурсії, конференції, конкурси тощо (додаток) та 

відповідальні особи на кожному етапі проведення 

експерименту.  
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Зусилля педагогів, які приймали участь в педа-

гогічному експерименті, на даному етапі були на-

правлені на забезпечення якості засвоєння право-

вих знань, формування вмінь учнів реалізувати та 

послідовно обстоювати свої права, використову-

ючи правові знання та навички, здатності реалізу-

вати способи діяльності й моделі поведінки в межах 

чинного законодавства України, розпізнати проти-

правну діяльність та вміти протистояти їй, а також 

розвиток здатності до рефлексії та саморегуляції 

(самоосвіти, самовиховання, самооцінки). 

На підставі аналізу результатів констатуваль-

ного експерименту, серед учнів було визначено 

групу, яка продемонструвала високий рівень право-

вої компетентності та надавала посильну допомогу 

в організації навчально-виховних заходів. За ре-

зультатами самоаналізу кожен учень складав свій 

індивідуальний освітній план, в межах якого й здій-

снював певні кроки. Усі напрацювання відобража-

лися в учнівських портфоліо та були основою для 

визначення рівнів сформованості правової компе-

тентності. 

Для того, щоб зменшити похибку, що може ви-

никнути під час тестування, отримані рівні право-

вої компетентності студентів порівнювалися з їх-

ньою індивідуальною оцінкою, яку виставляв ви-

кладач правових дисциплін на підставі роботи 

студента під час навчання. Якщо розбіжність була 

суттєвою, з цим студентом проводилася співбесіда 

з метою з’ясування його реального рівня правової 

компетентності. 

В констатувальному етапі експерименту 

прийняло участь 182 учнів, які навчалися в загаль-

ноосвітній школі І-ІІІ ступенів (ЗОШ) і фізико-ма-

тематичній гімназії (ФМГ). Стан сформованості 

правової компетентності учнів закладів середньої 

освіти економічного спрямування наведений у 

табл.1.  

Таблиця 1  

Визначення сформованості правової компетентності учнів закладів середньої освіти економічного 

профілю 

Досліджувана група Рівні сформованості правової компетентності, у % від загальної кількості 

Початковий рівень Середній рівень Високий рівень 

ЗОШ  36,17 56,38 7,45 

ФМГ  34,09 53,41 12,50 

 

Отже, за результатами проведеного тестування 

можна зробити такі висновки: 

–  основна кількість учнів закладів середньої 

освіти економічного профілю, на базі яких прово-

дився експеримент, мають середній рівень правової 

компетентності: 56,38% у ЗОШ та 53,41 % у ФМГ. 

Це пов’язано з тим, що у досліджуваних закладах 

діють гуртки правового змісту та гуртки з ринкової 

економіки на яких розглядаються правові питання 

функціонування ринку; 

–  кількість учнів, які мають високий рівень 

правової компетентності низька: 7,45% у ЗОШ та 

12,5 % у ФМГ. Такі показники свідчать про необ-

хідність впровадження заходів щодо підвищення 

рівня правової компетентності майбутніх фахівців 

економічної галузі. 

Для проведення формувального етапу експе-

риментального дослідження було відібрано експе-

риментальні (ЕГ) та контрольні (КГ) групи учнів за-

кладів середньої освіти економічного профілю на 

підставі проведеного тестування. У кожному за-

кладі було сформовано контрольну та експеримен-

тальну групу з урахуванням таких особливостей: 

1) в КГ і ЕГ спостерігалися приблизно рівні 

значення сформованості правової компетентності 

учнів закладів середньої освіти економічного спря-

мування; 

2) кількісного складу учнів КГ і ЕГ був сфор-

мований приблизно однаковим (таблиця 2). 

Таблиця 2  

Порівняння результатів в КГ і ЕГ учнів закладів середньої освіти економічного профілю (кон-

статувальний етап експерименту) 

Групи Рівні сформованості правової компетентності  Кількість  

осіб  

у групі 
Початковий  Середній Високий 

к-ть % к-ть % к-ть % 

КГ-1 (ЗОШ ) 27 54,00 20 40,00 3 6,00 50 

ЕГ-1 (ЗОШ) 17 38,64 23 52,27 4 9,09 44 

КГ-2 (ФМГ) 19 44,19 19 44,19 5 11,63 43 

ЕГ-2 (ФМГ) 15 33,33 25 55,56 5 11,11 45 

 

Перед впровадженням запропонованих педа-

гогічних умов формування правової компетентно-

сті майбутніх фахівців з обліку та оподаткування в 

закладах середньої освіти економічного профілю 

визначимо, як підібрані контрольна й експеримен-

тальні групи щодо рівнів сформованості правової 

компетентності і що вони статистично схожі за 

складом.  

Оскільки в процесі проведення педагогічного 

експерименту ми сформували контрольні та експе-

риментальні групи, які утворюють дві незалежні 

вибірки, тому погоджуємося із дослідженнями 

Я. Гончаренка та В. Горбачука [3], а також Н. Сача-

нюк-Кавецької [16], що в даному варіанті доцільно 

використати кутове перетворення Фішера 
* , яке 

дозволить оцінити достовірність відмінностей між 
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процентними долями двох вибірок, в яких реєстру-

ється рівень правової компетентності. Можливість 

використання даного критерію у тому, що кількість 

можливих варіантів (рівнів правової компетентно-

сті) не більше трьох [2, с. 51]. 

Перевіряємо сформульовані нами гіпотези за 

допомогою 
* -критерію Фішера, щодо розподілу 

учнів у контрольних та експериментальних групах 

за таким алгоритмом: 

1) відсоткові частки за кожним рівнем сфор-

мованості правової компетентності учнів закладів 

середньої освіти економічного спрямування пере-

водимо в радіани за формулою кутового перетво-

рення Фішера:  

11 arcsin2 P , 22 arcsin2 P , (5.2) 

де 1P  та 2P  – частки, які порівнюються; 

2) обчислюємо значення 
* -критерію Фі-

шера для експериментальної та контрольної груп 

одного навчального закладу за формулою: 

 
21

21
21

*

nn

nn


     (5.3), 

де 1n  та 2n  – обсяги вибірок (контрольної та 

експериментальної групи), які досліджуються. 

Сформулюємо гіпотези критерію Фішера а та-

кому формулюванні: 

– 0H  – частка учнів закладів середньої 

освіти економічного спрямування з відповідним рі-

внем сформованості правової компетентності у екс-

периментальній групі не більша, ніж у контрольній; 

– 1H  – частка учнів закладів середньої 

освіти економічного спрямування з відповідним рі-

внем сформованості правової компетентності у екс-

периментальній групі більша, ніж у контрольній. 

Підсумкові результати розрахунків 
* -крите-

рію Фішера наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Значення 
* -критерію Фішера на початок експерименту для учнів закладів середньої освіти еко-

номічного спрямування 

Групи Розраховане значення 
* -критерію Фішера За рівнями значущості 

Низький рівень Середній рівень Високий рівень 0,01 0,05 

КГ-1 і ЕГ-1 1,499 1,199 0,571 
2,31 1,64 

КГ-2 і ЕГ-2 1,055 1,069 0,075 

 

За наведеними в таблиці 3 результатами можна 

зробити висновок, що підтвердження отримала гі-

потеза 0H , відповідно до якої частка учнів закла-

дів середньої освіти економічного профілю з відпо-

відним рівнем сформованості правової компетент-

ності у експериментальних групах не більша, ніж у 

контрольних. Тому, визначені КГ та ЕГ учнів закла-

дів середньої освіти економічного спрямування на 

констатувальному етапі експерименту є однорід-

ними за складом. Застосування 
* -критерію Фі-

шера за рівнів значущості 0,01 і 0,05 засвідчили, що 

між контрольною й експериментальними групами 

відсутні статистично значущі розбіжності в рівнях 

правової компетентності, тому, що всі обчислені 

значення нижчі критичних.  

На початку формувального етапу педагогіч-

ного експерименту було визначено КГ та ЕГ та пе-

ревірено відсутність суттєвих відмінностей за до-

помогою кутового перетворення Фішера 
* . Про-

ведемо кількісний та якісний аналіз результатів 

педагогічного експерименту на кожному з його рі-

внів. 

В формувальному етапі експерименту прийн-

яло участь 182 учнів, які навчаються в класах еко-

номічного профілю: 94 учні з ЗОШ та 88 учнів з 

ФМГ. У зазначених закладах середньої освіти здій-

снювалася перевірка щодо можливості впрова-

дження та дієвості розроблених педагогічних умов 

формування правової компетентності на етапі до-

фахової підготовки. Було здійснено методичну під-

готовку учителів правових на економічних дисцип-

лін щодо особливостей формування правової ком-

петентності учнів.  

У таблиці 4 наведено результати, які були оде-

ржані на початку та по завершенні формувального 

експерименту щодо формування правової компете-

нтності учнів закладів середньої освіти економіч-

ного спрямування в КГ та ЕГ. 

Результати, одержані на початок та завер-

шення формувального експерименту щодо форму-

вання правової компетентності учнів закладів еко-

номічного спрямування в КГ та ЕГ, наведені в таб-

лиці 5. 

 

  



58 The scientific heritage No 43 (2020) 

Таблиця 4 

Результати зміни рівнів сформованості правової компетентності учнів закладів середньої освіти 

економічного спрямування на початку та на завершення формувального експерименту 

Групи 
Етапи експери-

менту 

Рівні сформованості правової компетентності 

Кількість  

осіб у групі 

Початковий рі-

вень 

Середній рі-

вень 

Високий рі-

вень 

к-ть % к-ть % к-ть % 

КГ-1 (ЗОШ) 
початок  27 54,00 20 40,00 3 6,00 50 

завершення  19 38,00 24 48,00 7 14,00 50 

ЕГ-1 (ЗОШ) 
початок  17 38,64 23 52,27 4 9,09 44 

завершення  12 27,27 25 56,82 7 15,91 44 

КГ-2 (ФМГ) 
початок  19 44,19 19 44,19 5 11,63 43 

завершення  14 32,56 21 48,84 8 18,60 43 

ЕГ-2 (ФМГ) 
початок  15 33,33 25 55,56 5 11,11 45 

завершення  11 24,44 28 62,22 6 13,33 45 

 

Таблиця 5 

Результати зміни рівня сформованості правової компетентності учнів закладів економічного спря-

мування на початку та на завершення формувального експерименту 

Група та етап експерименту 
Початковий рівень Середній рівень Високий рівень 

Кількість  

осіб у групі 

к-ть % к-ть % к-ть %  

КГ (початок) 46 49,46 39 41,94 8 8,60 93 

КГ (завершення) 33 35,48 45 48,39 15 16,13 93 

ЕГ (початок) 32 35,96 48 53,93 9 10,11 89 

ЕГ (завершення) 23 25,84 53 59,55 13 14,61 89 

 

Аналіз отриманих даних показав, що на поча-

тку експерименту значна частина респондентів в 

КГ та ЕГ мала початковий рівень сформованості 

правової компетентності: 49,46% та 35,48% в конт-

рольних та експериментальних групах відповідно. 

По завершенню експерименту ці показники зміни-

лися до 35,96% та 25,84% в КГ та ЕГ відповідно.  

Середній рівень сформованості правової ком-

петентності було виявлено на початок експериме-

нту 41,94% та 48,39% в КГ та ЕГ. По завершенню 

експерименту ці показники змінилися до 53,93% та 

59,55%. Високий рівень сформованості правової 

компетентності було виявлено на початок експери-

менту 8,60% та 16,13% в КГ та ЕГ, а по завершенню 

експерименту ці показники становили вже 10,11% 

та 14,16%. Тобто, результати проведення формува-

льного етапу експерименту показали, що в експери-

ментальних групах відбувалося значне збільшення 

кількості учнів із середнім та високим рівнями сфо-

рмованості правової компетентності в порівнянні з 

контрольними групами. І в контрольних і в експе-

риментальних групах кожного закладу вищої 

освіти впродовж експерименту спостерігалося зро-

стання кількості учнів із високим та середнім рів-

нями правової компетентності; в експерименталь-

них групах таке зростання відбувається ефектив-

ніше. 

Для того, щоб переконатися, в яких групах ві-

дбулися суттєві зміни, використаємо кутове перет-

ворення Фішера 
* , яке дозволить оцінити досто-

вірність відмінностей між процентними долями 

двох вибірок контрольної та експериментальної 

групи у кожному закладі середньої освіти, який до-

сліджується. 

Сформулюємо гіпотези критерію Фішера в та-

кому формулюванні: 

– 0H  – частка учнів закладів середньої 

освіти економічного спрямування з відповідним рі-

внем сформованості правової компетентності після 

реалізації запропонованих педагогічних умов у екс-

периментальній групі не більша, ніж у контрольній; 

– 1H  – частка учнів закладів середньої 

освіти економічного спрямування з відповідним рі-

внем сформованості правової компетентності після 

реалізації запропонованих педагогічних умов у екс-

периментальній групі більша, ніж у контрольній. 

Для перевірки сформульованих нами гіпотез за 

допомогою 
* -критерію Фішера, щодо розподілу 

учнів закладів середньої освіти економічного спря-

мування у контрольних та експериментальних гру-

пах за таким алгоритмом відсоткові частки за кож-

ним рівнем сформованості правової компетентно-

сті переводимо в радіани за формулою кутового 

перетворення Фішера та обчислюємо значення 
*

-критерію Фішера для КГ та ЕГ одного навчального 

закладу. Підсумкові результати розрахунків 
* -

критерію Фішера наведені в таблиці 6. 
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Таблиця 6 

Значення 
* -критерію Фішера на завершення експерименту для учнів закладів середньої освіти 

економічного спрямування 

Групи Розраховане значення 
* -критерію Фішера За рівнями значущості 

Низький рівень Середній рівень Високий рівень 0,01 0,05 

КГ-1 і ЕГ-1 1,103 0,851 0,256 
2,31 1,64 

КГ-2 і ЕГ-2 0,853 1,266 0,680 

 

На підставі даних таблиці 6 можна підтвердити 

гіпотезу (Н0). Це означає, що реалізація розробле-

них педагогічних умов статистично не значуща 

для підвищення рівня сформованості правової ком-

петентності учнів закладів середньої освіти еко-

номічного профілю.  

Висновки. Розроблені для підготовки у закла-

дах вищої освіти бакалаврів і магістрів педагогічні 

умови формування правової компетентності не 

придатні для їхнього використання у закладах сере-

дньої освіти та вимагають уточнень із врахуванням 

вікових особливостей учнів та допрофесійної підго-

товки. Незважаючи на суттєве підвищення кілько-

сті учнів з середнім та високим рівнями сформова-

ності правової компетентності в експерименталь-

них групах у порівнянні з контрольними, 

статистична значущість не підтвердилася. Зокрема, 

для учнів педагогічна умова щодо забезпечення мо-

тивації до вивчення правових дисциплін на основі 

міжпредметної інтеграції не є дієвою, оскільки 

вони ще не визначилися з фахом. 
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Abstract 

The article deals with the assessment of efficacy to apply the elements of problem-oriented learning using 

virtual patients in the educational process of graduating students within the frame of ERASMUS+ ТАМЕ grant 

project (training against medical error) by the results of an anonymous questionnaire. On the whole the students 

liked the methods of problem-oriented learning. It enabled to enhance the efficacy to analyze and synthesize new 

information, improve decision-making in various clinical situations and ability to identify and avoid medical er-

rors. In the process of learning the students increased their motivation to unsupervised cognitive activity and im-

provement of mastering professional skills and knowledge. 

Keywords: problem-oriented learning, case, virtual patient. 

 

Introduction. Nowadays among up-to-date meth-

ods of organization of teaching-educational process the 

methods of problem-oriented learning, applied for the 

formation and development of the targeted skills, im-

proves the process of mastering the material, teaches 

students to think and realize their knowledge in practi-

cal work, which is especially important [2]. Problem-

oriented learning on the basis of many-sided infor-

mation available enables a personality to form one’s 

own position, compare it with the thoughts of other 

people, find issues correlated with one’s own views, 

elaborate one’s own attitude to different opinions, that 

is, to create information perception of the world which 

is open for specification, extension and transformations 

[1].  

Rational combination of traditional and innova-

tion teaching methods improves the development of 

cognitive processes and creative abilities of students, 

individual intellectual thinking and stimulates better 

training for practical work, since traditional methods of 

training are directed mainly to acquire certain 

knowledge and skills, but less promotes the develop-

ment of creative abilities of students. In modern quickly 

changing world where competition at the labor-market 

is increasing from day to day, the lack of practical ex-

perience and skills of graduates can be a serious and 

valuable obstruction on the way to employment and ca-

reer development. Due to this fact, modern teaching 

methods become more and more popular, since they are 

directed to the formation of certain competence of grad-

uating students [3].  

As to the training of medical specialists from the 

very first years it is important to develop ability to clin-

ical and analytical thinking, to synthesize information 

in the form of syndromic diagnosis, prognosis, making 

a plan of a comprehensive and individual treatment. 

Ability to synthesize information concerning a patient, 

analyze it, make medical diagnostics, plan therapeutic-

preventive measures is usually defined as student’s 

clinical thinking. 

Problem-oriented teaching methods include sup-

ply of a deep and comprehensive understanding of ed-

ucational material and development of analytical, crea-

tive thinking. These methods intensify provision of the 

main and additional possibilities under conditions of 

application of information-communication technolo-

gies. Students acquire new knowledge, skills and abili-

ties individually working in a team and solving a spe-

cial set of tasks and questions, using subjective-activity 

and individual-creative approaches. It is an instrument 

to create motivation and stimulate cognitive activity of 

students. Traditional teaching methods focus on the 

reasons of a direct perception and reproduction of edu-

cational information. Increase of motivation activity of 

students, mastering methods of research and project-

making activity, intellectual search for knowledge are 

leading directions in the problem-oriented teaching 

methods [5]. Without assistance students solve issues 

concerning making the diagnosis, necessity to examine 

and treat a patient, look for the answers together using 

innovation technologies and enjoying the process of in-

tellectual work from overcoming difficulties to finding 

solutions and suggestions [4].  

The educational process should be organized in 

the way that students are able to develop logical think-

ing, ability to realize issues by means of their structur-

ing, to suggest hypotheses, to specify their major ele-

ments and plan of examination, to draw conclusions, 

and to make responsible independent decisions. All 

these matters stipulate topicality of our work.  

Objective: to assess the efficacy of problem-ori-

ented learning applying different case-methods in order 

to improve the quality of training of graduating students 

on specialty “Pediatrics, Children Infections”.  

Materials and methods. A comparative assess-

ment of effective training of 41 six-year students on 

specialty “General Medicine”, subject “Pediatrics, 
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Children Infections”, was made on the base of the De-

partment of Pediatrics and Children Infectious Diseases 

at the Higher State Educational Establishment of 

Ukraine «Bukovinian State Medical University».  

The students studied according to the credit-mod-

ule system with the use of elements of problem-ori-

ented learning and certain case-methods within the 

frame of TAME (Training Against Medical Error) pro-

ject with the assistance of the European Union Program 

ERASMUS+.  

Six-year students of the specialty “General Medi-

cine” study the subject “Pediatrics, Children Infec-

tions” in Module №5 «Pediatrics» divided into several 

structural modules: Pulmonology, Cardiology, Neph-

rology, Neonatology, Gastroenterology, Out-patient 

and Polyclinic Aid for children. The total duration of 

the learning cycle for the six-year students was 20 days 

(106 academic hours). In the course of learning certain 

classes were implemented according to the problem-

oriented teaching methods using virtual patient in the 

form of certain cases. The variants of tasks with virtual 

patients were developed by the lecturers of the Depart-

ment of Pediatrics and Children Infectious Diseases at 

the Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University». The classes 

were held twice a week in the groups of 6-8 students. 

The groups of observation were formed depending on 

the plan of clinical cases: І group included 21 six-year 

students on specialty “General Medicine” who worked 

with ramified cases (with possibility to choose the var-

iants of the following steps suggested by the authors of 

the case); ІІ group included 20 six-year students on spe-

cialty “General Medicine” who decided non-ramified 

linear clinical cases (with necessity to make one’s own 

choice of the following steps by means of an optimal 

variant without possibility to choose the variants of the 

following tactics suggested by the authors of the case). 

All the students answered the questions of the 

anonymous questionnaire containing 23 questions con-

cerning assessment of the problem-oriented teaching 

methods, the attitude of students to learning, realizing 

the value of the acquired professional knowledge and 

quality of professional competence.  

The results obtained were statistically processed 

on a personal computer using a package of the applied 

programs “Statistiсa 5.0”. The relative risk (RR) and 

odds ratio (OR) of event instance were determined from 

the positions of clinical epidemiology.  

Results. Analysis of the results of the question-

naire enabled to find that 100% students from І group 

and 85,5% (pφ>0,05) representatives from ІІ group 

liked the problem-oriented teaching methods. They 

would further like to learn clinical subjects using virtual 

patients.  

Further analysis determined that learning accord-

ing to case methods enables to become more profound 

in diagnostic and therapeutic processes, that was men-

tioned by 25% students from І group and 33,3% 

(pφ>0,05) students from ІІ group. In the process of 

learning independent decision-making was mastered by 

35% and 9,4% (pφ<0,05) respondents from І and ІІ 

groups respectively. A detailed analysis at the end of 

the case enabled to see and realize the consequences of 

decision-making that was indicated by 10% and 33,3% 

(pφ<0,05) students from І and ІІ groups respectively. 

Every fifth respondent from І group was stimulated by 

the method of virtual patients to learn the material in-

dependently, and 7,7% of students from II group con-

sidered the lack of violation of rights and safety of pa-

tients optimal.  

Working with clinical cases allowed the possibil-

ity “to make a pause” in the process of work with a pa-

tient and obtain necessary additional information, that 

was indicated by 10% and 19% (pφ>0,05) respondents 

from І and ІІ groups respectively. 

Motivation assessment concerning attending clas-

ses held within the frame of TAME project determined 

that 45% students from I group and 57,2% (pφ>0,05) 

respondents from ІІ group wanted to get new 

knowledge and learn something new. A high quality 

was indicated by 25% student from І group and 14,3% 

(pφ>0,05) representatives from ІІ group. Attending 

classes as a student duty was stated by 10% represent-

atives from І group and 4,7% (pφ>0,05) students from 

ІІ group. Lively creative atmosphere during classes was 

indicated by every fourth representative from the both 

groups of comparison.  

Working with cases 80% students from І group 

and 61,8% (pφ>0,05) representatives from ІІ group 

were sure that they were making decisions similar to 

those made by a doctor in real life. At the same time, 

20% and 37,2% (pφ<0,05) respondents from І and ІІ 

groups did not agree with this statement.  

An active collection of information about a patient 

(anamnesis of disease, results of examination and la-

boratory-instrumental findings) and its sorting in order 

to solve the patient’s problems were successfully im-

plemented by 95% and 84,8% (pφ>0,05) students from 

І and ІІ groups respectively. 

Working with cases students continuously ana-

lyzed new information which helped them to reject or 

confirm a new suggestion in making differential diag-

nostics. For example, 90% respondents from І group 

and 85,7% (pφ>0,05) students from ІІ group indicated 

that new data obtained in the dynamics of working with 

a case helped them to make differential diagnostics.  

It was rather encouraging that 95% students from 

І group and 85,7% (pφ>0,05) respondents from ІІ 

group indicated that due to the work with cases they 

would be able to confirm the diagnosis or exclude al-

ternative diagnoses in their further work with real pa-

tients having similar complaints.  

The data obtained coincide with the results of ed-

ucational progress of the students participating in the 

poll. Thus, a part of students having the grades «excel-

lent», «excellent and good», «good and satisfactory», 

«satisfactory», in ІІ group was 4,7%, 42,8%, 52,3% and 

0%. Among the representatives from І group these in-

dices were the following: 0%(рφ<0,05), 30% (рφ>0,05), 

55%(рφ>0,05) and 15%(рφ<0,05) respectively. There-

fore, a part of students who possess higher grades of 

knowledge and skills and who can critically evaluate 

their essential level of ability for independent work was 

reliably higher among the students from ІІ group.  

Thus, 14,3% respondents from ІІ group and 

25%(рφ<0,05) students from І group evaluated their 
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level of ability for independent cognitive activity as 

high. An average level of their own abilities for inde-

pendent cognitive activity was indicated by 65% and 

85,7% (рφ>0,05) students from І and ІІ groups. And 

every tenth representative from І group indicated low 

ability for self-cognition.  

4,7% students from ІІ group spent less than an 

hour for self-training for classes. 1 hour for self-train-

ing was spent by 25 % and 23,7% (рφ>0,05) students 

from І and ІІ groups respectively. Longer self-training 

for classes (from 1 hour to 4 hours) was indicated by 

75% and 71,4% (рφ>0,05) respondents from І and ІІ 

groups. 

Therefore, it should be noted that on the whole stu-

dents liked problem-oriented teaching methods. They 

learnt to work in a team, to analyze and synthesize new 

information, to make decisions in different clinical sit-

uations and become able to identify and avoid medical 

errors.  

Conclusion. Problem-oriented teaching method is 

the most optimal for graduating students, since it ena-

bles to systematize the obtained knowledge, to analyze 

and synthesize new information more effectively. 
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Аннотация  

В данной статье рассматриваются вопросы развития связной речи у дошкольников с общим недораз-

витием речи посредством авторских и народных сказок. Выявляются наиболее распространенные про-

блемы развития связной речи у дошкольников, и определяется эффективность сказки как средства форми-

рования речевого высказывания. 

Аbstract 

This article discusses the development of coherent speech in preschoolers with a general underdevelopment 

of speech through copyright and folk tales. The most common problems in the development of coherent speech 

are identified among preschoolers, and the effectiveness of a fairy tale as a means of forming a speech is deter-

mined. 

Ключевые слова: речевое высказывание, дошкольники, общее недоразвитие речи, сказка. 

Keywords: speech statement, general speech underdevelopment, fairy tale. 
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Вопрос о создании условий развития связной 

речи у детей дошкольного возраста поднимается в 

настоящее время в теории и практике дошкольной 

педагогики. Этот интерес далеко не случаен, так 

как недостаточно изучены условия формирования 

языковой способности ребенка дошкольного воз-

раста. 

Как показывает статистика, в настоящее время 

увеличивается количество детей с дефектами речи. 

Самую многочисленную категорию – около 40% 

составляют дети с общим недоразвитием речи. По-

этому вопросы формирования речевого высказыва-

ния, развития связной речи у детей этой группы 

стоят особенно остро. 

Грамотная четкая речь одно из условий разно-

стороннего и гармоничного воспитания ребёнка. У 

детей с общим недоразвитием речи как раз возни-

кают определенные сложности в формировании ре-

чевого высказывания и развития связной речи. У 

этой категории детей слабые представления об 

окружающей действительности, скудный словар-

ный запас, грамматически неправильное оформле-

ние речи. У них отмечаются недостатки формиро-

вания логики связного высказывания. Дети данной 

категории испытывают трудности в подборе нуж-

ного слова, затрудняются формулировать свои 

мысли, строить предложения, последовательно из-

лагать пересказ, не удерживают в памяти про-

грамму внутренней речи. Старший дошкольный 

возраст – это возраст наиболее благоприятный для 

своевременной коррекции навыков речевого выска-

зывания, закладывания основ грамотного речевого 

оформления [4].  

Формирование связной речи предполагает до-

статочный словарный запас, овладение граммати-

ческим строем, практическое умение пользоваться 

усвоенным языковым материалом. Формирование 

речевого высказывания является важнейшим усло-

вием успешности обучения ребенка. Только обла-

дая сформированным речевым высказыванием, ре-

бенок может давать развернутые ответы на во-

просы, последовательно и полно излагать свои 

собственные суждения, воспроизводить содержа-

ние текстов, произведений художественной литера-

туры и устного народного творчества [3].  

При развитии связного высказывания ребенка 

педагоги применяют различные дидактические 

игры, занятия, читают детям художественную лите-

ратуру, в том числе и сказки. Работа со сказкой – 

это метод, который давно используется в работе с 

детьми. В логопедии, он получил широкое распро-

странение около десяти лет назад [5]. 

Проблемой формирования связной речи у де-

тей с речевым недоразвитием занимались Ф.А. Со-

хин, Е.А.Флерина, А.М.Бородич, Н.С.Жукова, 

Е.М.Мастюкова, В.П.Глухов, Т.А.Ткаченко и др. В 

работах многих авторов отмечается, что в логопе-

дической работе с детьми с речевым недоразвитием 

формирование связной речи превращается в слож-

ную задачу, приобретает особое значение. Сложная 

структура дефекта требует длительной кропотли-

вой работы логопеда, воспитателей, родителей и 

ребенка. 

При разработке проблем развития речи до-

школьников, совершенствования содержания и ме-

тодов обучения языку в психолого-педагогическом 

аспекте Ф.А.Сохин выделил три основных направ-

ления: 

- структурное (формирование структурных 

уровней системы языка - фонетического, лексиче-

ского, грамматического); 

- функциональное (формирование навыков 

владения языком в его коммуникативной функции 

- развитие связной речи, речевого общения); 

- когнитивное (познавательное формирование 

способности к элементарному осознанию языков и 

речевых явлений) [1]. 

Все три направления взаимосвязаны, так как 

они включаются в проблематику всех исследова-

ний, изучающих разные стороны речевого разви-

тия. 

В качестве основных показателей формирова-

ния речевого высказывания было принято умение 

ребенка структурно правильно строить текст, ис-

пользуя при этом необходимые средства связи 

между предложениями и частями высказывания 

[2]. 

Следует подчеркнуть, что осознание ребенком 

звукового состава предложения закладывает ос-

новы нового отношения к языку, сознательного 

оперирования им, что является важной предпосыл-

кой для успешного школьного обучения. Практиче-

ская проверка результатов исследований показала, 

что знакомство детей с авторской и народной сказ-

кой приводит к положительным результатам в ре-

чевом и общем умственном развитии дошкольни-

ков. У ребенка обогащается словарный запас, фор-

мируется культура речи, повышается точность 

речи, ее выразительность и связность. Дети с рече-

вым недоразвитием начинают правильно употреб-

лять средства художественной выразительности в 

собственном речевом высказывании. Обучение пе-

ресказу фольклорных и литературных произведе-

ний в целях формирования умения строить речевое 

высказывание предусматривает ознакомление де-

тей с изобразительно-выразительными средствами 

художественного текста (сравнения, эпитеты, мета-

форы, синонимы). Речевое высказывание свиде-

тельствует, насколько ребенок владеет богатством 

родного языка, его грамматическим строем, и одно-

временно оно отражает уровень умственного, эсте-

тического, эмоционального развития ребенка [1]. 

Поэтому одним из средств эффективного фор-

мирования речевого высказывания детей является 

материал авторских и народных сказок. Народные 

и авторские сказки раскрывают меткость и вырази-

тельность языка, показывают, как богата родная 

речь юмором, живыми и образными выражениями. 

Поразительная мощь языкового творчества с ярко-

стью особенно проявляет себя именно в народных 

и авторских сказках. Яркость, образность, про-

стота, меткость выражений, народная мудрость вы-

двигают сказки на первое место при формировании 

речевого высказывания детей. Народные и автор-

ские сказки способствуют развитию речи, дают об-

разцы литературного языка [5]. 
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Таким образом, проведение коррекционной 

логопедической работы по формированию связной 

речи у дошкольников с общим недоразвитием речи 

на материале авторских и народных сказок показы-

вает положительную динамику и хорошие резуль-

таты коррекционной логопедической работы. 
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Abstract 

The issue of autism among children and teenagers is rather relevant nowadays as the number of children with 

autism spectrum disorders is constantly growing. The authors analyze the statistics of autism in different countries 

and emphasize the absence of such statistics in Russia. It is paid attention to the fact that in Russia there is no the 

state system of comprehensive assistance to children and teenagers suffering from early autism and there are not 

enough special (remedial) educational state institutions for children with autism.  
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Introduction 

The issue of autism is becoming relevant in many 

ways. The ratio of the number of sick people increases 

compared with previous years. 

In 2007, the World Health Organization (WHO) 

stated that humanity is facing a serious problem: the 

number of people with mental and neurological prob-

lems, including autism, is growing steadily. These dis-

eases account for 11% of all global health problems. 

WHO claims that there are at least 1,100,000 cases of 

autism in China, 650,000 in the United Kingdom, 

500,000 in the Philippines, and at least 180,000 in Thai-

land. Autism prevalence worldwide is growing up to 

14% every year. In China, the growth rate is slightly 

higher, namely about 20% per year. The prevalence of 

autism in 2000 was investigated to estimate from 5 to 

26 cases per 10,000 children, whereas in 2005 one case 

of autism accounted for 250-300 newborns. Unfortu-

nately, it was more than the number of cases with iso-

lated deafness and blindness, Down syndrome, diabetes 

mellitus or cancer diseases in childhood. According to 

the World Autism Organization, in 2008 one case of 

autism accounted for 150 children. As a result, the 

United Nations (UN), understanding the depth of the 

problem and the severity of the consequences for soci-

ety, proclaimed April 2 as “World Autism Awareness 

Day”. In 2012, Centers for Disease Control and Preven-

tion (CDC) reported in average one case of autism for 

every 88 children. Over ten years, the number of chil-

dren with autism has increased 10 times. But in 2018, 

this figure changed - one case for fifty nine children 

[1,2,8,13]. 

The analysis of autism statistics shows that the 

largest number of people suffering from this pathology 

live in South Korea and America. There is no similar 

available statistics in Russia, but it can be assumed that 

in Russia there are about 200 thousand autistic children. 

At the same time a new published analysis of the data 

showed that the real ratio of boys and girls with autism 

is 3 to 1, but not 4 to 1, as it was previously thought. 

New data suggest that girls with autism are often diag-

nosed incorrectly, or they are diagnosed late or are not 

diagnosed at all. In most sources, the ratio of boys and 

girls with autism is 4 to 1. The new analysis is based on 

data of the studies that were conducted on the preva-

lence of autism in different countries. This indicator is 

being investigated after the National Autistic Society 

conducted a statistical survey. It has shown that the re-

sults of the diagnosis of autism for women are dimin-

ished. Women with ASD are found to be more sociable 

than men with this disorder, and their characteristic au-

tistic symptoms are more difficult to notice. [5,8,9,12]. 

Methods  

There are several corrective approaches that are 

used while working with ASD children. According to 

most investigations the greatest results can be achieved 

by applying several methods simultaneously. The con-

ceptual basis is made by the TEACCH and ABA meth-

ods [3,4]. In addition to these methods, some other ther-

apies are used, for instance Sensory-Integration ther-

apy, Sandplay therapy, Horseback riding therapy, Pet 
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therapy, Kinesiotherapy, etc. All these therapies are 

used not only for ASD children but at the same time can 

serve positive incentives for them. 

The TEACCH (Teaching children with Autism to 

Mind-Read) is used when it is necessary to create a spe-

cial environment for a child removing all irritating fac-

tors from it. The whole day of a child according to this 

system is subject to a strict schedule. All things should 

have a definite place which is unchangeable. Remedial 

classes include a long-term stage of adaptation of the 

child and the establishing a contact with the teacher. 

Here the level of children development is taken into ac-

count, and according to it, individual learning is devel-

oped. Special educational and consulting work with 

parents of autistic children is widely used as well. No 

doubt that the using the TEACCH programme by expe-

rienced educators has many advantages [4]. 

Another modern behavioral approach, which in 

practice has proved its effectiveness in working with 

autistic people, is the Applied Behavioral Analysis 

(ABA). This is a behavior modification technique that 

is suitable for severe forms of autism. Applied behavior 

analysis is defined as a branch of scientific knowledge, 

which is based on the principles and strategies of B.F. 

Skinner teaching and is aimed at improving the behav-

ior of an individual and his adaptation to the conditions 

of the social environment [10]. 

ABA is by far one of the most justified and reliable 

methods within the behavioral direction widely used 

for the diagnosis, training and therapy of children with 

developmental disabilities including those with autism 

spectrum disorders. 

For Russia, the Applied behavior analysis is a rel-

atively new and little-known area. Russian researchers 

and practitioners are only taking their first steps in mas-

tering methods and techniques developed to use them 

for diagnosing and treating autism spectrum disorders 

in children [6], while psychological practitioners and 

teachers almost never use the Applied behavior analy-

sis. 

As for the situation related to the current state of 

the autism problem in Russia, one of the leading re-

searchers L. M. Shipitsyna notes a sad fact that there is 

no official Russian statistics on autism. The same con-

firm other Russian scientists (L.V. Mardakhayev, E.A. 

Orlova) considering that despite significant success that 

was achieved while conducting medical and psycholog-

ical research, as well as interesting, encouraging results 

of the empirical work, the state system of comprehen-

sive assistance to children and teenagers suffering from 

early autism is not created in Russia [7]. There are not 

enough special (remedial) educational state institutions 

for children with autism in Russia, except one that in 

Moscow and one in St. Petersburg. Most children and 

teenagers with autism are either in special schools, or 

in public schools, or in institutions of the health and so-

cial protection system [11]. 

However, in spite of certain positive changes re-

garding the autism problem, it should be emphasized 

that in Russia this category of children is usually not 

identified, they are not distinguished from the general 

category of children with developmental disabilities. It 

can be explained by the fact that in Russia, as a rule, 

valid diagnostic tools specially designed to identify a 

group of children with autism spectrum disorders are 

not used. Psychologists and educators still prefer to use 

traditional methods of observation and testing to exam-

ine and diagnose these children. According to the test 

results, children with autistic disorders, as a rule, get 

into one of the following groups: children with intellec-

tual disabilities, children with speech development 

problems and children with learning or behavior prob-

lems. 

At the present time, there is an increasing need for 

joint efforts and coordination of specialists from differ-

ent fields - teachers, psychologists, pediatricians, psy-

chiatrists - as part of international cooperation and the 

exchange of experience in the early diagnosis of autism, 

as well as the development and implementation of ef-

fective long-term programs for psycho-correction and 

education of these children. 

Conclusion 

The training of specialists for working with chil-

dren with autism today is going on within the frame-

work of separate non-governmental organizations cre-

ated by parents of children with autism that exist on do-

nations from private individuals and funds, or in the 

format of volunteers. Focusing on teaching skills or de-

veloping the talent of a child with autism without work-

ing with his personality is not enough. The training of 

specialists on psychotherapy is a long and resource-in-

tensive process. We need a comprehensive support at 

the state level. 

Thus, it is possible to realize the promotion of a 

problem along the path of its solution only with the help 

of a single integrated program where different govern-

ment departments should be involved. 

The world practice shows that only a state aid sys-

tem can significantly reduce the invalidization of peo-

ple with autism. This is beneficial for the government 

because a reduction in the number of lifelong disabled 

people leads to a reduction in the burden of taxpayers. 

And people with autism get the opportunity to live like 

everyone else, benefiting society. 
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Анотація 

Статтю присвячено проблематиці формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів му-

зичного мистецтва та хореографії. Оглядово презентовано сутність, зміст та структуру даного феномену, 

який досліджується як кваліфікаційний метаконструкт, функція якого полягає в координації процесів ак-

туалізації та формування компетентностей відповідно до цілей та завдань варіативно-творчого процесу 

мистецької освіти. Ознайомлено із основними результатами констатувального етапу експериментального 

дослідження, діагностувальний апарат якого складався із показників акмеологічно-компетентнісного, си-

нергійно-когнітивного, рефлексійно-праксеологічного та перформативно-самопроектувального критеріїв. 

Представлено перебіг та результати експериментальної перевірки ефективності авторської методики фор-

мування інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії. Зокрема 

висвітлено процес поетапного впровадження педагогічних умов та методів, розроблених у відповідності 

до визначеної структури досліджуваного конструкту. 

Abstract 

The article describes the problems of the formation of the integral competence of future Musical Art and 

Choreography teachers. The essence, content and structure of this phenomenon, which is studied as a qualification 

meta-construct, which function is to coordinate the processes of updating and formation of competencies in com-

pliance with the goals and objectives of the variative-creative process of Art education, are demonstrated. An 

opportunity to get acquainted with the main results of the summative stage of the experimental research, the diag-

nostic apparatus of which consisted of indicators of acmeological competence-based, synergetic-cognitive, reflex-

ive-praxeological and performative-self-design criteria. The course and results of experimental verification of the 

effectiveness of the author’s methodology for the formation of the integral competence of future Musical Art and 

Choreography teachers are presented. In particular, the process of phased introduction of pedagogical conditions 

and methods developed in accordance with the nuanced structure of the studied construct is highlighted. 

Ключові слова: інтегральна компетентність, майбутні викладачі, музичне мистецтво, хореографія, 

експеримент, критерії, методи. 

Keywords: integral competence, future teachers, Musical Art, Choreography, experimental research; criteria, 

method. 

 

Актуальні вимоги до кваліфікаційного рівня 

фахівців зумовлюють зміст стандартів вищої 
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освіти. Національна рамка кваліфікацій окреслює 

перелік результатів навчання, яких має досягти ін-

дивід у процесі здобуття освіти. У якості таких ре-

зультатів розглядаються знання, уміння, комуніка-

ція, автономність та відповідальність, інтегральна 

компетентність [6]. Остання – інтегральна компете-

нтність (далі ІК) – потрактовується як узагальнений 

опис кваліфікаційного рівня, який виражає його ос-

новні компетентнісні характеристики та забезпечує 

фахівця здатністю розв’язувати «типові спеціалізо-

вані задачі» в процесі професійної діяльності, 

умови якої характеризуються як «невизначені» (В. 

Луговий [3, с. 32]). 

Дослідженню ІК майбутніх фахівців різних га-

лузей присвячено праці О. Глазунової, О. Іваниць-

кого, М. Марусинець, Г. Оборського, Г. Резніченко, 

С. Толочко, А. Харківської, І. Чеботарьової, інших. 

Учені доходять висновку, що у змісті ІК таксономі-

чно функціонують комплекси загальних та фахових 

компетентностей. Системність та цілеспрямова-

ність означених процесів, за висновком дослідни-

ків, забезпечує фахівцям здатність ефективно вирі-

шувати професійні завдання в мінливих умовах 

практичної фахової діяльності [1; 2; 4; 5]. 

У попередніх дослідженнях нами було конкре-

тизовано сутність, зміст та структуру ІК майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії [7; 

8]. Зокрема, було з’ясовано, що ІК згаданих фахів-

ців є кваліфікаційним метаконструктом, який впли-

ває на їх здатності ефективно функціонувати у не-

визначених умовах творчого мистецько-освітнього 

процесу. У результаті проведеного теоретичного 

аналізу літературних джерел і, зокрема, концепції 

таксономічної побудови освітніх цілей Б. Блума у 

перегляді Л. Андерсена (L. Anderson, B. Bloom, et 

al., [9]), було встановлено, що зміст ІК формується 

на процесуальному та результативному рівнях. Так, 

знання, уміння й навички, що формуються під час 

здобуття професійно-фахової освіти, становлять та-

кий зміст на процесуальному рівні. Результативний 

рівень складають метазнання щодо структурування 

компетентнісних комплексів. Означені комплекси 

складаються з професійних, педагогічних і транс-

версальних компетентностей задля досягнення пев-

них освітніх цілей, в контексті врахування індиві-

дуальних рис учнів та специфіки художньо-мисте-

цького освітнього процесу. Зміст ІК на 

результативному рівні також складається із здатно-

стей коригувати складові компетентнісних компле-

ксів, здійснюючи метакогнітивний професійно-

особистісний самоаналіз та оцінюючи ефективність 

згаданих процесів у контексті виконання конкрет-

них художньо-освітніх завдань. 

Структуру ІК майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії було визначено шляхом 

індексації їх компетентнісної сфери за допомогою 

«Інтегральної операційної системи (IOS)» К. Уіл-

бера (K. Wilber [12]). В результаті було встанов-

лено, що ІК майбутніх викладачів музичного мис-

тецтва та хореографії є синергетичним кваліфіка-

ційним метаконструктом, який реалізує 

координуючу функцію в чотирьох проекціях квад-

рантів мапи інтегральної індексації К. Уілбера та 

складається з мотиваційно-самокорегувального, 

компетентнісно-адаптаційного, методично-персо-

налізованого, творчо-інтерпретаційного компонен-

тів [8]. 

Із метою визначення наявного рівню сформо-

ваності ІК майбутніх викладачів музичного мисте-

цтва та хореографії було проведено констатуваль-

ний експеримент, в ході якого сформованість да-

ного конструкту в студентів-магістрантів 

оцінювалася за показниками акмеологічно-компе-

тентнісного, синергійно-когнітивного, рефлек-

сійно-праксеологічного та перформативно-само-

проектувального критеріїв. Зокрема, діагносту-

вання було спрямоване на виявлення рівню:  

 усвідомлення необхідності актуалізації 

комплексної дієвості певних компетентностей з ме-

тою вирішення освітніх завдань; 

 прагнення вдосконалення власної компете-

нтнісної сфери через її самооцінку шляхом форму-

вання компетентностей; 

 сформованості компетентності синергійної 

інтеграції художньо-мистецької інформації з метою 

вирішення певних освітніх завдань; 

 сформованості компетентності визначення 

цілей та специфіки певного хронотопу мистецько-

освітнього процесу та структурування компетент-

нісних комплексів у залежності від результату; 

 сформованості компетентності визначення 

індивідуальних психологічно-особистісних рис та 

актуального емоційного стану тих, хто навчається в 

контексті вирішення завдань мистецько-освітнього 

процесу; 

 сформованості методично-фахової компе-

тентності в контексті її функціональності щодо ви-

значення персоналізованих методів навчання мис-

тецьких дисциплін; 

 сформованості метаумінь ефективного 

структурування компетентнісних комплексів у тво-

рчо-інтерпретаційному педагогічному процесі з ме-

тою вирішення певних художньо-освітніх завдань; 

 сформованості метаумінь актуалізації та 

формування компетентностей творчо-методичної 

організації мистецько-освітнього процесу з метою 

досягнення конкретних освітньо-виховних, творчо-

розвивальних та культуро-формувальних цілей. 

Застосування в ході діагностики спеціально 

розроблених методів та здійснення математичних 

підрахунків дозволило визначити чотири рівні сфо-

рмованості ІК майбутніх викладачів музичного ми-

стецтва та хореографії. Результати показали, що в 

переважної більшості респондентів (61,67%) ІК 

сформована на низькому рівні, який було схаракте-

ризовано як «компетентнісно-хаотичний». Діагнос-

тика виявила, що студенти-магістранти, у яких 

було визначено низький рівень сформованості ІК, 

володіли певним обсягом компетентностей, проте 

вони не вважали необхідним визначати освітні цілі 

та структурувати компетентнісні комплекси з ме-

тою їх досягнення. Натомість було відзначено, що 

такі студенти схильні підлаштовувати освітній про-

цес під свій наявний компетентнісний рівень, спро-

щувати навчальний матеріал, не використовувати 

інноваційні методи тощо. 
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У 25% студентів було діагностовано сформо-

ваність ІК на середньому рівні, який було позна-

чено як «емпірично-актуалізований». Діагностика 

показала, що майбутні фахівці, в яких було вияв-

лено середній рівень сформованості ІК, засновую-

чись на аналізі власного емпіричного фахового дос-

віду, констатують необхідність у підвищенні влас-

ної компетентнісної сфери, з огляду на 

неспроможність вирішувати певні освітні завдання. 

Проте, прагнення компетентнісного самовдоскона-

лення проявляється в них стохастично, лише в де-

яких освітніх ситуаціях – в основному, внаслідок 

виникнення утруднень у процесі забезпечення тех-

нічно-методичної бази здійснення виконавсько-пе-

дагогічної діяльності. Під час оцінювання було 

з’ясовано, що такі студенти періодично відчувають, 

що наявність компетентностей добору персоналізо-

ваних методів навчання або цілісного міжпредмет-

ного структурування навчальної інформації приз-

вела б до кращих освітніх результатів. Натомість, 

як виявилося, згадані респонденти не вважали озна-

чені уміння та здатності такими, що входять до пе-

реліку обов’язкових для майбутніх фахівців мисте-

цької освіти. 

Достатній рівень сформованості ІК було схара-

ктеризовано як «інтегрально-усвідомлений». Рес-

понденти, яких було віднесено до цього рівня, ви-

явили цілковите усвідомлення того факту, що задля 

ефективного вирішення освітніх завдань необхідно 

структурувати цілісні компетентнісні комплекси, 

які охоплюють компетентності культурологічно-

систематизованої, художньо-творчої презентації 

навчальної інформації, добору оптимальних мето-

дів навчання, ефективної організації мистецько-

освітнього процесу тощо. Такі студенти володіли 

здатностями самодіагностування власної компетен-

тнісної сфери та виявили прагнення її вдоскона-

лення з огляду на необхідність вирішення конкрет-

них освітніх завдань. На жаль, за результатами діа-

гностування, до достатнього рівня було віднесено 

лише 11,67% респондентів. 

Високий рівень сформованості ІК було позна-

чено як «метакомпетентнісний», адже його діагно-

стування свідчить про наявність метаздатності ус-

відомлено скеровувати процес удосконалення та 

підвищення функціональності власної компетент-

нісної сфери. Така метаздатність забезпечується 

сформованістю метазнання щодо оптимальної 

структури компетентнісних комплексів та їх змісту, 

який має корелятивно структуруватися, ефективно 

адаптуючись до вимог мистецько-освітнього про-

цесу. На жаль, високий рівень сформованості ІК не 

було визначено в жодного з респондентів. 

Із метою формування ІК майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії було розроб-

лено експериментальну методику, засновану на ак-

туалізації дієвості інтегрального, системного, сине-

ргійного, професійно-ментального та герменевтич-

ного наукових підходів. Така методика 

запроваджувалася поетапно, шляхом цілеспрямова-

ного створення автентичних педагогічних умов та 

відповідних методів їх інтеграції. Упровадження 

методики здійснювалося протягом проходження 

майбутніми викладачами музичного мистецтва та 

хореографії елективного курсу «Інтегральна компе-

тентність фахівців музичної та хореографічної 

освіти», спеціально розробленого в межах дослі-

дження. Елективний курс складався з 45 годин (1,5 

кредити), які було розподілено на три змістовних 

модулі. Кожен з модулів відповідав цілям та за-

вданням визначених етапів формування ІК майбут-

ніх викладачів музичного мистецтва та хореографії. 

Отже, на першому «компетентнісно-об’єкти-

ваційному» етапі студенти-магістранти проходили 

змістовний модуль «Структурування професійно-

фахових компетентнісних комплексів в контексті 

вирішення завдань мистецько-освітнього процесу». 

Метою даного етапу було набуття мотивації студе-

нтів до формування ІК та ознайомлення із особли-

востями систематизації компетентностей у цілісні 

функціональні комплекси. Із цією метою, за допо-

могою низки методів, впроваджувалася педагогічна 

умова «сприяння усвідомленню та конкретизації 

змісту компетентнісних комплексів». Зокрема, за-

стосовувався пролонгований метод проектування 

матриць компетентнісних комплексів, розробле-

ний на основі дослідження О. Міннеерта та співав-

торів (A. Minnaert, M. Boekaerts, C. De Brabander 

[10]). Зокрема, було інтегровано запропоновану 

вченим педагогічну технологію формування компе-

тентності, автономності та соціальної споріднено-

сті, розраховану на поетапне впровадження у ході 

застосування проективно-освітнього методу «Ін-

струментування якісної роботи в групах» [10]. Дос-

лідження О. Міннеерта та співавторів показало, що 

застосування даної технології потужно впливає на 

формування мотивації студентів, активації інтересу 

та нівелювання відчуття відстороненості [10, с. 

583]. Розроблений на основі розвідок учених проло-

нгований метод проектування матриць компетен-

тнісних комплексів передбачав підготовку студен-

тами низки проектів у міні-групах. Кожна група ви-

значала для свого проекту комплексне проблемне 

мистецько-освітнє завдання, декілька можливих ва-

ріантів умов, за яких може виникнути необхідність 

його вирішення та матрицю компетентнісного ком-

плексу з варіативним змістом. Готові проекти сту-

денти представляли під час проходження третього 

змістовного модулю елективного курсу у формі 

проблемної гри-перфомансу. 

На другому «проектувально-компетентніс-

ному» етапі респондентами вивчався змістовний 

модуль «Формування метазнань та метаумінь, що 

складають зміст інтегральної компетентності май-

бутніх викладачів музичного мистецтва та хореог-

рафії». На меті даного етапу стояло формування ме-

таумінь актуалізації компетентностей з ціллю інте-

грації мистецько-навчальної інформації у цілісні 

художньо-освітні комплекси, адаптуючи її з огляду 

на індивідуальні особливості та освітні потреби уч-

нів. Важливим було також формування метаздатно-

стей добирати автентичні методи та форми вті-

лення означеного процесу. На даному етапі запро-

ваджувалися дві педагогічні умови: «актуалізація 

процесів добору ефективних компетентнісних ком-
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плексів задля досягнення конкретних освітніх і тво-

рчо-розвивальних цілей» та «стимулювання рефле-

ксії індивідуальних особливостей суб'єктів освіт-

нього процесу в якості пріоритетних чинників стру-

ктурування психолого-педагогічних 

компетентнісних комплексів». Серед методів, що 

забезпечували означений процес звернемо увагу на 

метод структурування метакогнітивних страте-

гій, розроблений на основі розвідок С. Реддінга (S. 

Redding [11]). Зокрема, ученим запропоновано ме-

тодику формування метакогнітивної компетентно-

сті, засновану на побудові освітніх стратегій, вирі-

шенні проблемних завдань, активізації неформаль-

ної логіки, оцінювання та дивергентного мислення. 

Процедура застосування методу структурування 

метакогнітивних стратегій передбачала моделю-

вання проблемних ситуацій під час практичних за-

нять елективного курсу та їх вирішення студентами 

шляхом визначення стратегій актуалізації компете-

нтностей міжпредметного викладання, індивідуа-

льно-спрямованого навчання тощо. 

На третьому «практично-апробаційному» 

етапі студенти-магістранти проходили третій зміс-

товний модуль «Формування метаздатностей ком-

петентнісної педагогічної творчості в мистецько-

освітньому процесі». Метою даного етапу було фо-

рмування метаздатностей актуалізації компетент-

ностей, що забезпечують ефективність творчо-пер-

формативного процесу мистецького навчання. Ви-

рішення означеного завдання уможливлювалося 

шляхом упровадження педагогічної умови «спря-

мування на визначення змісту компетентнісних 

комплексів, ефективних щодо забезпечення проце-

сів педагогічно-творчої інтерпретації». Серед мето-

дів, за допомогою яких уможливлювався означений 

процес застосовувалися методи: самодіагностики 

динамічної функціональності компетентностей; 

педагогічно-творчих проектів, інші. У якості форм 

упровадження інтегрувалися уроки-перфоманси, 

майстер-класи, уроки-вистави тощо. 

Наприкінці кожного з етапів проводилися діа-

гностичні зрізи, в ході яких оцінювалася динаміка 

формування ІК майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії. Означені діагностичні дії 

та остаточні підрахунки дозволили з’ясувати, що 

впровадження експериментальної методики забез-

печило сформованість досліджуваного конструкту 

на високому рівні в 15% респондентів експеримен-

тальної групи (ЕГ), достатній рівень було діагнос-

товано у 58,33% студентів, середній – у 20% та на 

низькому рівні залишилося 6,67% респондентів ЕГ. 

Ідентичне оцінювання респондентів контрольної 

групи (КГ) також виявило позитивну динаміку фо-

рмування ІК, що засвідчило ефективність організа-

ції освітнього процесу в магістратурі за означеними 

фаховими напрямками. Проте така динаміка вияви-

лася значно менш інтенсивною, адже високий рі-

вень було діагностовано лише у 5% студентів, а до-

статній – у 30%. У більшості респондентів (56,67%) 

було виявлено середній рівень сформованості ІК, 

що засвідчило стохастичність процесу формування 

означеного конструкту, також, 8,33% респондентів, 

нажаль, залишилися на низькому рівні. Остаточні 

результати підрахунків перевірялися за критерієм 

Р. Фішера, в результаті чого було з’ясовано, що 

отримане емпіричне значення (φ*емп = 4,328) зна-

ходиться в зоні значущості – отже, впровадження 

експериментальної методики призвело до отри-

мання бажаного освітнього результату.  

Таким чином, проведене експериментальне до-

слідження та здійсненні підрахунки математичних 

еквівалентів його результатів підтвердили ефектив-

ність розробленої методики формування інтеграль-

ної компетентності майбутніх викладачів музич-

ного мистецтва та хореографії. 
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