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Аннотация 

Настоящая статья отражает результаты исследования посредством сравнительного статистического 

анализа родительских генотипов для установления вилт устойчивых комбинаций некоторых сортов и ли-

ний хлопчатника. В качестве первичных материалов в качестве доноров выбраны линии и сорта, устойчи-

вые к фузариозному и вертициллёзному вилту из коллекции гермоплазмы хлопчатника Узбекистана. В 

качестве реципиента выбраны перспективные сорта серии Равнак и Порлок, разработанные сотрудниками 

Центра Геномики и биоинформатики с использованием современной генной технологии в селекции. Ос-

новные статистические расчёты выполнены с использованием программ из пакета статистики SPSS 21: 

однофакторного дисперсионного анализа One-Way ANOWA и критерия Краскела - Уолиса для независи-

мых выборок. 

Abstract 

This article reflects the results of a study through a comparative statistical analysis of parental genotypes for 

establishing wilt resistant combinations of some cotton varieties and lines. As primary materials, lines and varieties 

resistant to Fusarium and Verticillium wilt from the collection of germplasm of cotton in Uzbekistan, were selected 

as donors. Promising varieties of the Ravnaq and Porloq series, developed by the staff of the Center for Genomics 
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and Bioinformatics using modern gene technology in breeding, were selected as recipients. Basic statistical calcu-

lations were performed using programs from the SPSS 21 statistics package: One-Way ANOWA and Kruskal-

Wallis test for independent samples. 

Ключевые слова: хлопчатник, однофакторный дисперсионный анализ, множественное апостериор-

ное сравнение, средний, уровень значимости. 

Keywords: cotton, univariate analysis of variance, multiple a posteriori comparison, average, significance 

level. 

 

Введение 

В 2017-2021 годах в Узбекистане были осу-

ществлены большие перемены в развитии сель-

ского хозяйства, основанные на “Стратегии дей-

ствий по пяти приоритетным направлениям разви-

тия Республики Узбекистан». Как результат этих 

перемен можно привести пример организации в 

нашей стране крупных хлопководческих и зерно-

водческих “Агрокластеров” и отмены государ-

ственных планов закупок на данным видам культур 

с 2020 года. Указанные изменения обуславливают 

необходимость глубокого научного анализа в се-

лекции хлопчатника, а создание сортов с высоким 

качеством волокна и урожайностью, устойчивыми 

к абиотическим и биотическим стрессам, вредите-

лям и фитопатогенам, вызывающих развитие у 

хлопчатника различных болезней, является одной 

из важных задач, поставленной перед учёными.  

Одним из недостатков современной селекции 

в нашем регионе является недостаточный уровень 

использования мирового разнообразия генофонда 

хлопчатника [1]. Применение новых молекулярно-

генетических (CRISPR, РНК-интерференция, мар-

кер-ассоциированная селекция (МАС)) технологий, 

оценка коллекций материалов генофонда хлопчат-

ника и их использование в селекционных работах в 

некоторой степени сокращает срок создания гено-

типов с заданными свойствами. Для этого должны 

быть первоначально идентифицированы гены или 

QTL локусы (Quantitative Trait Loci - локусы коли-

чественных признаков), контролирующие хозяй-

ственно-ценные признаки, и определены связанные 

с ними маркеры ДНК [2,3]. 

В последние годы учёными Центра Геномики 

и биоинформатики Академии наук Республики Уз-

бекистан выявлен ряд генов и QTL, способствую-

щих повышению устойчивости хлопчатника к 

абиотическим и биотическим стрессам, вредителям 

и фитопатогенам - возбудителям вилта, и на их ос-

нове ведется ряд исследований с целью получения 

новых сортов [4]. 

Целью данного исследования является стати-

стический анализ морфо-биологических и агроно-

мических показателей донорных линий хлопчат-

ника, устойчивых к фузариозному и вертициллез-

ному вилту, и отбор из них явно различающихся 

образцов. 

Материалы и методы 

Объект исследования. В настоящем исследо-

вании в качестве первичных материалов выбраны в 

качестве донора линии и сорта, определённые как 

устойчивые к фузариозному и вертициллезному ви-

лту, из коллекции гермоплазмы хлопчатника Узбе-

кистана. А также в качестве реципиента выбраны 

перспективные сорта серии Равнак и Порлок с вы-

соким качеством волокна и урожайностью, разра-

ботанные сотрудниками Центра Геномики и биоин-

форматики АН РУз с использованием современных 

технологий селекции. 

Методы исследования. Вес хлопка в одной 

коробочке, штапельная длина волокна, выход во-

локна и вес 1000 шт. семян определены классиче-

скими методами селекции. Оценка показателей ка-

чества образцов волокна выполнены с помощью 

оборудования USTER HVI 1000 (High Volume 

Instrument) “Сервисным центром при агропромыш-

ленном комплексе” при УзРВМ. Первичные ана-

лизы результатов, полученных из системы HVI, 

тщательно изучены в программе Microsoft® Office 

EXCEL. 

Для статистического анализа были использо-

ваны компьютерные программы математической 

статистики. В частности, для получения предвари-

тельных результатов использована программа опи-

сательной статистики, а для проверки распределе-

ния показателей на нормальность - Колмогорова - 

Смирнова и Шапиро - Уилки. В связи с меньшим 

объёмом наблюдений - девять наблюдений в каж-

дой группе, кроме программных процедур парамет-

рической статистики из пакета SPSS, нами были ис-

пользованы и программные методы непараметри-

ческой статистики - однофакторный 

дисперсионный анализ Краскела - Уоллиса [5, 6, 7].  

Для обработки данных на компьютере с ис-

пользованием программы дисперсионного анализа 

по требованию подготовки данных, были произве-

дены некоторые формализации, согласно которой 

зависимые переменные обозначены как: 

• Height Plant - Длина ствола  

• hs- Высота первого плодоносной ветви от 

земли  

• Monopodial (Monop) - Моноподиальная 

ветвь 

• Sympodial (Symp) - Симподиальная ветвь 

• Number of bools (Nbools)- Количество ко-

робочек  

• Weight of 1000 seeds (Weight1000) - Вес 

1000 семян 

• The weight of one boll (W.boll) - Вес одной 

коробочки 

• Lint yield - Выход волокна 

• Seed yield - Выход семян  

• Micronaire (Mic) - Микронейр 

• Strength (Str) - Удельная прочность на раз-

рыв 

• Upper Half Mean Length (UHML) - Наивыс-

шая средняя длина  

• Uniformity Index (Unf) - Индекс равномерно-

сти по длине 
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• Short Fiber Index (SFI) - Индекс короткого 

волокна 

• Elongation (Elg) - Относительное удлинение 

при разрыве  

Компьютерная обработка данных проводилась 

с использованием программ однофакторного дис-

персионного анализа One-Way ANOWA и теста 

Краскела- Уоллиса. 

Результаты и обсуждения 

Проверка распределения показателей на нор-

мальность по тестам Колмогорова-Смирнова и Ша-

пиро-Уилки показала несколько четко выделяемых 

тенденций в распределениях. Главной из этих тен-

денций являются результаты по установлению 

факта нормальности распределения показателей. 

Распределение этих показателей во всех представ-

ленных сортах по обоим тестам оказались идентич-

ными за исключением только одного случая - зна-

чение показателя Elg было распределены ненор-

мально.  

Тестирование значений показателей на равен-

ство средних по робастным тестам Уэлча указы-

вало на то, что все показатели по всем сортам ока-

зались достоверными с уровнем значимости P 

<0.0001, кроме удлинения при разрыве Elg, у кото-

рого уровень значимости P <0,05. 

По результатам описательной статистики по-

лучены различные статистические характеристики. 

В таблице 1 представлены основные из них: сред-

ние и стандартные ошибки средних каждого из всех 

показателей по всем сортам.  

Таблица 1 

Описательная статистика показателей 
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Произведенные все вышеуказанные расчеты 

показали возможность проведения дисперсионного 

анализа, и в результате данного анализа по каждому 

показателю определены значения статистики кри-

терия Фишера и уровень значимости этого крите-

рия. Критерий Фишера, рассчитанный как отноше-

ние значений межгрупповой и внутригрупповой 

дисперсий. При этом равенство критерия Фишера 

единице позволяет делать вывод об отсутствии 

межгрупповых различий между средними значени-

ями показателей сортов. В первой и второй строках 

таблицы 1 расположены значения критерия Фи-

шера и их значимости по всем показателям сортов. 

Выходные данные этой таблицы, полученные 

в результате работы программы On-Wey ANOWA, 

показывают, что все показатели, кроме удлинения 

при разрыве Elg, имеют достаточно высокие стати-

стически достоверные значения критерия Фишера 

F с уровнями значимостей P <0,0001.  

Полученные результаты показали, что нулевая 

гипотеза об отсутствии различий между сортами 

отвергается и есть основания предполагать наличие 

существенной различии между сортами по всем 

статистически достоверным показателям кроме 

Elg. 

Таблица 2 

Критерий Фишера 

С
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F 9,53 2,72 6,37 4,78 3,18 10,61 14,94 19,16 19,57 8,45 22,97 30,50 4,56 4,59 0,52 

P 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,922 

 

Показатель удлинения при разрыве Elg имел 

меньший, чем у других показателей значение кри-

терия Фишера (F = 0,52; P <0,922), из-за этого его 

вклад в дифференциацию сортов отсутствовал. 

На следующем этапе для выявления достовер-

ных различий между отдельными конкретными 

сортами, были проведены множественные апосте-

риорные сравнения в тесте Бонферрони. Данная 

процедура выявила сотни парных комбинаций ста-

тистически достоверно различающихся сортов, од-

нако из-за громоздкости полученной результатив-

ной таблицы она здесь не приводится. 

На рисунке 1 представлены графики зависимо-

стей показателей от сортов фенотипов. Данные гра-

фики отражают зависимость среднего каждого от-

дельного показателя от всех исследуемых сортов.
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Рис.1. Графики зависимостей показателей от фенотипов 

 

Из-за того, что объём обрабатываемых наблю-

дений не велик, мы сочли необходимым подтвер-

дить полученные результаты методами непарамет-

рической статистики, в том числе с применением 

однофакторного дисперсионного анализа по крите-

рию Краскела - Уолиса для независимых выборок. 

По данному критерию изначально устанавливается 

нулевая гипотеза о том, что значения рассматрива-

емого показателя принадлежат к общей категории 

некоторой совокупности. В результате расчётов по-

средством данного критерия нулевая гипотеза при-

нимается или отвергается в зависимости от значе-

ний показателя. 

В таблице 3 показаны результаты работы про-

граммы на основе критерия Краскела - Уолиса при 

обработке наших данных. Согласно итогам про-

верки гипотезы, кроме показателя удлинения при 

разрыве Elg, по всем показателям нулевая гипотеза 

отвергается, а только для Elg она принимается и по-

этому есть основания предполагать наличие суще-
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ственного различия между сортами по всем показа-

телям, кроме Elg. Данный факт подтвердил, что ос-

новные результаты, полученные при обработке 

наших данных параметрическим и непараметриче-

ским методами, идентичны.  

Таблица 3 

Результаты анализа по однофакторному дисперсионному анализу по критерию Краскела - Уолиса. (Вы-

водятся асимптотические значимости, уровень значимости равен 0,05.) 

№ 
Нулевая гипотеза Критерий Значи-

мость 

Решение 

1 

Распределение PlantHeight явля-

ется одинаковым для категорий 

Name Group.  

Критерий Краскала-Уол-

лиса для независимых вы-

борок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

2 

Распределение hs является одина-

ковым для категорий Name Group.  

Критерий Краскала-Уол-

лиса для независимых вы-

борок 

,002 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

3 

Распределение Monop является 

одинаковым для категорий Name 

Group.  

Критерий Краскала-Уол-

лиса для независимых вы-

борок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

4 

Распределение Simp является оди-

наковым для категорий Name 

Group.  

Критерий Краскала-Уол-

лиса для независимых вы-

борок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

5 

Распределение Nbools является 

одинаковым для категорий Name 

Group.  

Критерий Краскала-Уол-

лиса для независимых вы-

борок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

6 

Распределение Weight1000 явля-

ется одинаковым для категорий 

Name Group.  

Критерий Краскала-Уол-

лиса для независимых вы-

борок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

7 

Распределение Weigcotn 1 boll яв-

ляется одинаковым для категорий 

Name Group.  

Критерий Краскала-Уол-

лиса для независимых вы-

борок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

8 

Распределение FiberOut является 

одинаковым для категорий Name 

Group.  

Критерий Краскала-Уол-

лиса для независимых вы-

борок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

9 

Распределение SeedOut является 

одинаковым для категорий Name 

Group.  

Критерий Краскала-Уол-

лиса для независимых вы-

борок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

10 

Распределение Mic является оди-

наковым для категорий Name 

Group.  

Критерий Краскала-Уол-

лиса для независимых вы-

борок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

11 

Распределение Str является одина-

ковым для категорий Name Group.  

Критерий Краскала-Уол-

лиса для независимых вы-

борок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

12 

Распределение UHML является 

одинаковым для категорий Name 

Group. 

Критерий Краскала-Уол-

лиса для независимых вы-

борок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

13 

Распределение Unf является оди-

наковым для категорий Name 

Group. 

Критерий Краскала-Уол-

лиса для независимых вы-

борок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

14 

Распределение SFI является оди-

наковым для категорий Name 

Group. 

Критерий Краскала-Уол-

лиса для независимых вы-

борок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

15 

Распределение Elg является оди-

наковым для категорий Name 

Group. 

Критерий Краскала-Уол-

лиса для независимых вы-

борок 

,245 Нулевая гипотеза 

принимается 

 

Заключение. 

По полученным результатам, компьютерным 

расчетам и анализам на заданном объеме выборки 

исходных данных можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Предварительные расчеты и тесты пока-

зали допустимость применения однофакторного 

дисперсионного анализа One-Way ANOWA.  

2. По значениям критерия Фишера все пока-

затели, кроме показателя удлинения при разрыве 

Elg, оказались статистически достоверными и по-

этому в дальнейшем они использованы для диффе-

ренциации сортов. 

3. Множественные апостериорные сравнения 

в тесте Бонферрони позволили определить стати-

стически значимо различающееся множество ком-

бинаций сортов из всех сравненных пар генотипов.  
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4. Статистически достоверное различие сор-

тов с уровнем значимости P <0,001 выявлены у всех 

используемых показателях, кроме Elg. 

5. Использованные методы (параметриче-

ский - однофакторный дисперсионный анализ One-

Way ANOWA и непараметрический - критерий 

Краскела - Уолиса для независимых выборок) да-

вали идентичные статистически достоверные ре-

зультаты в дифференциации сортов. 
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Abstract 

The influence of mulching materials and water-retaining granules on the formation of the assimilation surface 

and the overall yield of zucchini plants was studied. The leaf surface area depended on the type of mulching 

material and varied depending on the studied variety. In the initial phases of growth and development of zucchini 

plants, a slight increase in the vegetative mass of plants was observed. The greatest effect was observed with the 

use of mulching material of agrofiber black and polyethylene perforated black film, where the increase relative to 

control was: in the variety Zolotinka – 4.3 and 8.2 cm2 / plant, in the variety Chaklun – 4.3 and 6.6 cm2 / plant in 

accordance. 

Gradually, by the end of the growing season in zucchini plants, a decrease in leaf area was observed in all 

variants of the experiment. However, the best leaf area was preserved with the use of black agrofiber and perforated 

black polyethylene film. Given the dependence of yield and leaf area, the preserved leaf surface area contributed 

to the formation of zucchini fruits. 

Studies on the area of leaves depending on the variety and mulching material with the use of water-retaining 

granules Akvod showed a positive effect of the studied factors. Thus, in the phase of three true leaves, the increase 

in assimilation area using water-retaining granules relative to the option without granules was 0.1 – 0.9 cm2 / plant, 

in the flowering phase it was 0.2 – 0.4 thousand m2 / ha, in the technical phase maturity – 1.5 – 1.8 thousand m2 / 

ha. The largest this figure was observed at the end of the growing season of zucchini plants – 0.4 – 2.1 thousand 

m2 / ha. 

According to the average data, higher yields were observed for mulching the soil with black agrofiber and 

perforated black polyethylene film, in the Zolotinka variety – 49.7 and 53.3 t / ha, which is 7.3 and 10.9 t / ha more 

than the control. In the cultivar Chaklun all the studied variants had significantly higher yields, but it was the 

highest when mulching the soil with black agrofiber and perforated black polyethylene film – 90.0 and 97.8 t / ha, 

which is 20.2 and 28.0 t / ha, respectively more compared to control. Comparing the years of research, the most 

productive year was 2018, where the yield, depending on the variant of the experiment, ranged from 50.6 to 105.4 

t / ha. 

The combined use of Aquod water-retaining granules and mulching the soil provides a higher level of zuc-

chini yield, compared to using only mulching materials. It was found that against the background of the introduc-

tion of Aquod granules, all the studied options provided a significantly higher yield of zucchini. The largest in-

crease in yield relative to control was provided by options for mulching the soil with black agrofiber and perforated 
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black polyethylene film, the yield of marketable products increased by 12.3-21.9 t / ha for the variety Zolotinka 

and by 26.1-35.0 t / ha for the variety Chaklun. 

Keywords: mulching material, water-retaining granules, variety, leaf area, yield. 

 
Introduction. During the growing season the leaf 

surface area, its photosynthetic activity does not remain 
constant and is determined by the age of the plant. The 
main organ of photosynthesis of all green plants is the 
leaf. Accordingly, the highest and best quality crops 
can be obtained only in crops that have the optimal size 
of the leaves and the optimal course of its formation, 
which will be provided by the most favorable growing 
conditions. Energy useful substances accumulate in 
fruits, but their formation occurs mainly in the leaves 
due to photosynthesis, as the main source of biomass 
formation [1, 8, 11]. Therefore, the leaf surface area is 
a valuable agricultural indicator that allows you to plan 
future harvests, determine the state of plant develop-
ment at the time of accounting [6, 13, 16]. 

Providing plants with moisture throughout the 
growing season makes it possible to obtain higher 
yields with excellent quality indicators. To achieve this, 
you need to use mulching materials of synthetic and or-
ganic origin, as well as water-retaining granules that are 
able to retain moisture. Therefore, the study of leaf area 
and yield of zucchini by mulching the soil and the use 
of water-retaining granules is relevant [5, 10]. 

Zucchini fruits significantly complement the 
range of early vegetables, which are available in limited 
quantities. They are an excellent raw material for the 
food and canning industries. Young fruits are eaten (7-
12 days), when the seeds are still in their infancy and 
the pulp is tender. At this time, they contain 7 % dry 
matter, 5 % carbohydrates, 0.6 % protein, 15-40 mg % 
vitamin C. Due to the presence of vitamins, easily di-
gestible carbohydrates, pectin, mineral salts, fruits are 
valuable for the body, have medicinal properties. They 
are recommended for obesity, hypertension, diabetes, 
kidney disease, liver [5, 7]. 

Zucchini (Cucurbita pepo var. Giraumontia 
Duch) is an annual fruit herbaceous plant of the Pump-
kin family. Is a variety of hard-boiled pumpkin. This is 
a plant with a well-developed root system. The central 
root penetrates into the soil up to 1.5 – 1.7 m, but the 
bulk of the roots is in the soil at a depth of 40 cm. They 
play a major role in providing plants with water and nu-
trients [7, 9]. 

One of the effective methods of preserving mois-
ture is mulching (translated from the English word 
mulch - manure or straw). Mulching is the coating of 
the top layer of soil with a material to improve its prop-
erties. This method of agricultural technology is used 
in different climatic zones, in countries located in the 
north, mulching plants raises the soil temperature to the 
appropriate level, and in countries with high tempera-
tures, protects against high temperatures [1, 8]. 

Mulching the soil with plastic wrap can have a 
positive effect on plant development and growth, as it 
is one of the effective agronomic measures in the field 
to influence a set of factors that increase plant yields [8, 
12, 13]. 

Polyethylene film is used to increase yields and 
improve the quality characteristics of popular food 
crops both in the field and in protected soil. In many 
countries that specialize in growing vegetables, includ-
ing zucchini, large areas are occupied by crops under 
the film. 

A number of authors confirm that mulching the 
soil increases the yield of different crops by retaining 
moisture in the upper soil layer, improves the tempera-
ture in the upper soil layer and in the ground air, re-
duces weeds, the top layer of soil remains loose. There 
is no need to use herbicides when using soil mulching 
[10, 16]. 

According to foreign experience, when the soil 
was mulched with a black film, there was an accelera-
tion of plant growth, an increase in early yields to 40 
%, reducing fruit damage and improving their quality. 
According to scientists, the black film does not transmit 
sunlight and counteracts the overheating of the topsoil. 
Therefore, black film can be used in the south [14, 15]. 

The black film counteracts the germination of 
weeds, provides the necessary warming of the soil, 
raises moisture in the soil, in particular in the upper 
layer. This film is very sensitive to changes in weather 
and ambient temperature. According to research by sci-
entists, soil mulching increases the yield of various 
crops, including early harvest by accelerating the 
growth and development of plants [7, 9]. 

Lack of soil moisture causes plant oppression. Ir-
rigation during the growing season optimizes the water 
regime of plants, but not all the water entering the soil 
is available to plants. Much of it evaporates and seeps 
into the soil layer, inaccessible to the root system of 
plants. To prevent water loss, absorbents – hydrogels 
are added to the soil [15]. 

Hydrogels are granules of a special polymer (pol-
yacrylamide) capable of absorbing water and water-dis-
solved fertilizers, which are hundreds of times the own 
weight of the granules, and then give them to plants as 
needed. The granules are able to absorb and, swelling, 
hold up to two liters of distilled water per 10 g of hy-
drogel. Adding hydrogel to the soil significantly im-
proves the supply of plants with the required amount of 
water and nutrients, if they have been added to the wa-
ter. The hydrogel supplies the plants with water only 
when their root hairs germinate into swollen granules. 
It is by germinating in the gel that the roots of the plants 
can use the moisture and nutrients accumulated in the 
granules. The roots of plants germinate in swollen hy-
drogel granules usually within 1.5–2 weeks [4]. 

Thus, the advantages of the hydrogel are that the 
hydrogel regulates the degree of humidity. Thanks to it, 
the soil maintains a relatively constant level of mois-
ture. Thanks to granules the structure of soil improves. 
Clay substrate becomes less dense, and sandy - less 
crumbly. The hydrogel has a long service life, which is 
calculated over several years, or rather at least three 
years. The granules do not require constant replace-
ment. The crystals are made of environmentally 
friendly inert material that has a neutral reaction. There-
fore, in the process of use there is no acidification of 
the substrate. The use of "water crystals" saves mineral 
fertilizers. The liquid fraction of fertilizer can also be 
absorbed by the granules and gradually (as needed) go 
into a state accessible to the roots. Biologically im-
portant compounds are not washed out of the soil and 
due to optimal humidity are better absorbed by plants. 
The hydrogel is absolutely non-toxic to plants, micro-
organisms, animals and humans. After application of 
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granules it is possible to apply usual agrotechnical re-
ceptions on soil processing. The hydrogel can be used 
alone (without soil substrate). This allows you to grow 
plants on hydroponics. For this purpose, many compa-
nies now produce colored granules, which look spec-
tacular in glass pots and are the decor of the room. 
Seeds can be germinated under moisture-absorbing 
crystals [4]. 

The purpose of research. Study of the dynamics 
of leaf area and yield of zucchini plants depending on 
the type of mulching material and the use of water-re-
taining granules. 

Methods. Work on studying the dynamics of leaf 
area and yield of zucchini plants depending on the type 
of mulching material and the use of water-retaining 
granules was carried out in 2016–2018 in the Right 
Bank Forest-Steppe of Ukraine in the research field of 
Vinnytsia National Agrarian University. Gray forest 
soil, medium loamy with the following indicators: hu-
mus content 2.4 %, reaction of soil solution pHkcl 5.8, 
the amount of absorbed bases 15.3 mg / 100 g of soil, 
P2O5 – 21.2 mg / 100 g of soil, K2O – 9.2 mg / 100 g of 
soil. 

In the experiments, the varieties of zucchini 
Zolotinka and Chaklun were studied, against the back-
ground of water-retaining granules of aqueduct hydro-
gel and without the background of granules. The exper-
iment also studied soil mulching with perforated black 
polyethylene film, black agrofiber, straw and sawdust. 
Zolotinka and Chaklun without mulch served as con-
trol. Plants were sown according to the scheme of 
120x70 cm (11.9 thousand pieces / ha). The experiment 
was repeated four times, the area of the accounting area 
was 40 m2. According to the method, phenological ob-
servations, biometric measurements and records were 
performed [2]. Water-retaining granules of aqueduct 
hydrogel were added to the pre-sowing cultivation at a 
rate of 20 kg / ha. Before sowing zucchini, the soil was 
leveled and covered with mulching materials of syn-
thetic origin (perforated black polyethylene film, black 
agrofiber) in strips 100 cm wide. The edges of mulch-
ing materials along the rows were placed in pre-cut fur-
rows and sprinkled with soil cross-shaped incisions in 

the mulching material for sowing zucchini seeds. 
Mulching materials of organic origin - sawdust and 
straw, covered the soil after germination. Harvesting 
was carried out as the fruit was formed in accordance 
with the requirements of the current standard - "Fresh 
zucchini – DSTU 318 – 91" [3]. Statistical data pro-
cessing was performed using computer programs. 

Results and discussion. The leaf surface area de-
pended on the type of mulching material and varied de-
pending on the studied variety. In the initial phases of 
growth and development of zucchini plants, a slight in-
crease in the vegetative mass of plants was observed. 
Thus, the leaf area ranged from 46.9 cm2 / plant – vari-
ety Zolotinka without mulch to 68.0 cm2 / plant – vari-
ety Chaklun using as mulching material polyethylene 
perforated black film (Table 1). The greatest effect was 
observed with the use of mulching material of agrofiber 
black and polyethylene perforated black film, where the 
increase relative to control was: in the variety Zolotinka 
– 4.3 and 8.2 cm2 / plant, in the variety Chaklun – 4.3 
and 6.6 cm2 / plant in accordance. Mulching materials 
of synthetic origin are able to retain moisture in the soil, 
while creating more favorable conditions for the 
growth and development of zucchini plants. During the 
flowering phase and until the end of the vegetation pe-
riod, a larger area of leaves was observed for mulching 
the soil with black agrofiber and perforated black poly-
ethylene film relative to the control and other studied 
variants. 

Gradually, by the end of the growing season in 
zucchini plants, a decrease in leaf area was observed in 
all variants of the experiment. However, the best leaf 
area was preserved with the use of black agrofiber and 
perforated black polyethylene film. Given the depend-
ence of yield and leaf area, the preserved leaf surface 
area contributed to the formation of zucchini fruits. A 
strong direct correlation between yield and assimilation 
surface area in the phase of three true leaves (r = 0.95 ± 
0.11), flowering (r = 0.98 ± 0.07), technical maturity (r 
= 1.0 ± 0.02) and at the end of the growing season of 
plants (r = 0.94 ± 0.10). 

1. Dynamics of growth of leaf surface area in zucchini plants depending on the variety and mulching of the soil 

(average for 2016–2018) 

Version 

Three real ones 

leaf, cm2 / plant 

Flowering, 

thousand  

m2 / ha 

Technical ma-

turity, 

thousand  

m2 / ha 

The end of the 

growing season, 

thousand m2 / ha 
variety mulching material 

Z
o
lo

ty
nk

a 

black agro fibre 51,2 6,8 14,5 7,9 

black perforated 

polyethylene film 
55,1 7,1 17,4 9,1 

straw 47,4 6,3 9,8 6,3 

sawdust 49,4 6,6 12,4 6,8 

without mulch (con-

trol) 
46,9 6,1 10,5 5,8 

C
h

ak
lu

n
 

black agro fibre 65,7 8,2 12,5 11,6 

black perforated 

polyethylene film 
68,0 8,5 14,6 12,1 

straw 62,4 7,6 11,8 10,7 

sawdust 65,0 7,9 12,5 11,0 

without mulch (con-

trol) 
61,4 7,4 10,8 10,5 

 



The scientific heritage No 60 (2021) 13 

2. Dynamics of growth of leaf surface area in zucchini plants depending on the variety and mulching of the soil 

with the use of water-retaining granules Akvod (average for 2016–2018) 

Version 
Three real 

ones 

leaf, cm2 / 

plant 

Flowering, 

thousand m2 / 

ha 

Technical ma-

turity, 

thousand m2 / 

ha 

The end of the 

growing sea-

son, 

thousand m2 / 

ha 

variety mulching material 

Z
o
lo

ty
nk

a 

black agro fibre 52,1 7,1 16,0 9,3 

black perforated poly-

ethylene film 
55,2 7,5 19,2 10,9 

straw 47,8 6,5 11,3 6,7 

sawdust 49,8 6,8 14,0 8,5 

without mulch (control) 47,5 6,4 12,0 6,3 

C
h

ak
lu

n
 

black agro fibre 65,9 8,5 14,3 13,7 

black perforated poly-

ethylene film 
68,3 8,9 16,4 14,1 

straw 63,3 7,8 13,3 12,4 

sawdust 65,5 8,1 14,0 12,8 

without mulch (control) 62,1 7,6 12,5 11,9 

 

Studies on the area of leaves depending on the va-

riety and mulching material with the use of water-re-

taining granules Akvod showed a positive effect of the 

studied factors (Table 2). Thus, in the phase of three 

true leaves, the increase in assimilation area using wa-

ter-retaining granules relative to the option without 

granules was 0.1 – 0.9 cm2 / plant, in the flowering 

phase it was 0.2 – 0.4 thousand m2 / ha, in the technical 

phase maturity – 1.5 – 1.8 thousand m2 / ha. The largest 

this figure was observed at the end of the growing sea-

son of zucchini plants – 0.4 – 2.1 thousand m2 / ha. 

According to the average data, higher yield was 

observed for mulching the soil with black agrofiber and 

perforated black polyethylene film, in the variety 

Zolotinka – 49.7 and 53.3 t / ha, which is 7.3 and 10.9 

t / ha more than the control (table 3).  

 

3. Commodity yield of zucchini depending on the variety and mulching material 

Version Yield capacity, t/ha ± before 

control variety mulching material 2016 2017 2018  average 

Z
o
lo

ty
nk

a 

black agro fibre 47,5 45,2 56,4 49,7 +7,3 

black perforated polyeth-

ylene film 
57,3 46,6 56,0 53,3 +10,9 

straw 42,3 41,4 52,7 45,5 +3,1 

sawdust 53,0 38,9 51,6 47,8 +5,4 

without mulch (control) 36,5 40,2 50,6 42,4 0,0 

C
h

ak
lu

n
 

black agro fibre 84,7 88,6 96,7 90,0 +20,2 

black perforated polyeth-

ylene film 
88,4 99,5 105,4 97,8 +28,0 

straw 66,0 77,2 81,7 75,0 +5,2 

sawdust 81,1 84,5 87,0 84,2 +14,4 

without mulch (control) 60,9 70,4 78,2 69,8 0,0 

НІР05 

А 0,4 0,7 0,6 

– В 0,6 1,1 0,9 

АВ 0,9 1,6 1,2 

 

In the cultivar Chaklun all the studied variants had 

significantly higher yields, but it was the highest when 

mulching the soil with black agrofiber and perforated 

black polyethylene film – 90.0 and 97.8 t / ha, which is 

20.2 and 28.0 t / ha, respectively more compared to 

control. Comparing the years of research, the most pro-

ductive year was 2018, where the yield, depending on 

the variant of the experiment, ranged from 50.6 to 105.4 

t / ha. 
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It was found that the factor "variety" on the yield 

of zucchini affected by 82.0 %, the factor "mulching 

material" – by 15.0 %, the interaction of factors was not 

significant – 3 %. 

The combined use of water-retaining Aquod gran-

ules and mulching the soil provides a higher yield of 

zucchini, compared to using only mulching materials. 

It was found that against the background of the intro-

duction of Akvod granules, all the studied options pro-

vided a significantly higher yield of zucchini (Table 4). 

 

4. Commodity yield of zucchini depending on the variety, mulching material and water–retaining granules 

Version Yield capacity, t/ha ± before 

control variety mulching material 2016 2017 2018  average 

Z
o
lo

ty
nk

a 

black agro fibre 60,6 58,3 69,5 62,8 +12,3 

black perforated polyethylene 

film 
76,4 65,7 75,1 72,4 +21,9 

straw 51,4 50,5 61,8 54,6 +4,1 

sawdust 68,1 54,0 66,7 63,0 +12,5 

without mulch (control) 44,6 48,3 58,7 50,5 0 

C
h

ak
lu

n
 

black agro fibre 100,8 104,7 112,8 106,1 +26,1 

black perforated polyethylene 

film 
105,5 116,6 122,5 115,0 +35,0 

straw 78,1 89,3 93,8 87,1 +7,1 

sawdust 96,2 99,6 102,1 99,3 +19,3 

without mulch (control) 71,0 80,5 88,3 80,0 0 

НІР05 

А 1,0 0,9 1,0 

 В 1,6 1,5 1,5 

АВ 2,2 2,1 2,2 

 

The largest increase in yield relative to control was 

provided by options for mulching the soil with black 

agrofiber and perforated black polyethylene film, the 

yield of marketable products increased by 12.3–21.9 t / 

ha for the variety Zolotinka and by 26.1–35.0 t / ha for 

the variety Sorcerer. It was found that the factor "vari-

ety" influenced the yield – by 74.3 %, the factor 

"mulching material" – 21.0 %, the interaction of factors 

– 2.3 %. 

The number of fruits in all studied variants was 

significantly higher relative to control (Table 5). The 

largest number of fruits is provided by mulching the 

soil with a perforated black polyethylene film (20.6–

31.9 pieces / plant). In the same variant, the largest 

weight of the fruit was obtained, the increase of which 

relative to the control was 29 g in the Zolotinka variety 

and 28 g in the Chaklun variety. A strong (almost lin-

ear) direct relationship between yield and number of 

fruits (r = 0.99 ± 0.04). 

5. Biometric indicators of zucchini depending on the variety, mulching material and water-retaining granules 

Version Number of fruit, 

p/plant 

Weight of fruit, 

g 

Fruit diame-

ter, cm variety mulching material 

Z
o
lo

ty
nk

a 

black agro fibre 18,5 313 5,2 

black perforated polyethylene film 20,6 322 5,2 

straw 17,1 300 5,0 

sawdust 19,1 307 5,0 

without mulch (control) 16,2 293 4,9 

C
h

ak
lu

n
 black agro fibre 30,8 310 5,1 

black perforated polyethylene film 31,9 322 5,3 

straw 26,2 303 5,1 

sawdust 29,3 308 5,1 

without mulch (control) 24,9 294 5,1 

 

Conclusions and prospects for further re-

search. To obtain a high yield with excellent quality 

indicators, it is best to mulch the soil with perforated 

black polyethylene film, which provides yields of 53.3 

and 97.8 t / ha, the area of leaves in the phase of tech-

nical maturity is 17.4 and 14.6 thousand m2 / ha. The 

combination of mulching the soil with the introduction 

of water-retaining granules in the pre-sowing cultiva-

tion makes it possible to obtain a commodity yield of 

zucchini at the level of 72.4 and 115.0 t / ha, which is 

21.9 and 35.0 t / ha more than in the control. The use of 

water-retaining granules has a positive effect on the for-

mation of the assimilation surface of zucchini plants. 

Thus, when combining water-retaining granules with 

mulching the soil with polyethylene perforated black 

film, the increase in leaf area in the phase of technical 

maturity is 1.8 and 2.0 thousand m2 / ha. 
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Анотація 

В статті представлено результати теоретико-емпіричного дослідження когнітивного компоненту го-

товності майбутніх учителів початкової школи до реалізації синергетичного підходу в процесі педагогіч-

ної взаємодії. Обґрунтовано доцільність впровадження в освітній процес спецкурсу «Педагогічна синер-

гетика в початковій освіті» при підготовці бакалаврів за спеціальністю 013 Початкова освіта. 

Abstract 

The article presents the results of theoretical and empirical research of the cognitive component of future 

primary school teachers' readiness to implement a synergetic approach in the pedagogical interaction process. The 

expediency of introducing a special course "Pedagogical Synergetics in Primary Education" in the educational 

process in the preparation of bachelors of the specialty 013 Primary Education is substantiated. 
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Підготовка майбутнього вчителя завжди була і 

залишається актуальною проблемою, переосмис-

лення якої у відповідності з вимогами часу є необ-

хідною умовою ефективності всієї системи освіти. 

Усвідомлення сутності і цілей сучасної середньої 

освіти, перегляд її змісту, технології реалізації ви-

магає зміни підходу до професійної підготовки учи-

теля. В сучасній освіті спостерігається тенденція до 

інтеграційних процесів, міждисциплінарного діа-

логу. Відбувається активне проникнення синерге-

тичної методології в область освіти.  

У вітчизняній науці термін «синергетика», як 

нова категорія активно почав застосовуватися після 

його обґрунтування німецьким фізиком-теорети-

ком Г. Хакеном, який охарактеризував його як «су-

купний колективний ефект взаємодії великої кіль-

кості підсистем, що призводить до утворення стій-

ких структур і самоорганізації в складних 

системах» [6, с.9]. В останні роки ХХ століття си-

нергетична парадигма починає активно проникати 

в сферу педагогічного знання, стає основою нової 

філософії освіти.  

На думку О. Князєвої та С. Курдюмова «май-

бутнє суспільства багато в чому залежить від сис-

теми освіти і виховання зростаючого покоління. 

Освіта, побудована на принципах синергетики, 

найбільш ефективна і відповідає потребам різнос-

тороннього розкриття здібностей особистості і спо-

собам неперервної самоосвіти» [3, с. 136]. 

Формується окрема галузь знань – педагогічна 

синергетика, яку В. Кремінь, розглядає як «сферу 

педагогічного знання, яка ґрунтується на законах і 

закономірностях синергетики, тобто законах і зако-

номірностях самоорганізації та саморозвитку педа-

гогічної, тобто освітньо-виховної системи». На ду-

мку науковця педагогічна синергетика досліджує 

освітні системи і освітній процес «з позицій відкри-

тості, співтворчості та орієнтації на саморозвиток» 

[5, с. 3-4]. 

Сучасний учитель, має іти в ногу з актуаль-

ними тенденціями в освіті. Тому підготовка майбу-

тніх учителів до реалізації синергетичного підходу 

в процесі педагогічної діяльності є необхідною 

умовою їх професійного становлення. 
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Результатом процесу підготовки до будь-якого 

виду діяльності є сформованість готовності, а гото-

вності розглядається як синтез якостей особистості, 

які визначають її придатність до певного виду дія-

льності [4]. 

І. Зязюн професійну готовність вчителя розг-

лядає як сформованість особистісних якостей, ви-

сокий рівень спеціальних та загальних знань, здат-

ність вирішувати різні педагогічні задачі, керувати 

діяльністю, гуманістичну позицію вчителя [2, с. 

258]. 

Як бачимо, готовність учителя до професійної 

діяльності є багатокомпонентним інтегрованим 

явищем, що включає особистісні якості, професійні 

знання, уміння та навички.  

Формування готовності майбутніх учителів 

початкової школи до реалізації синергетичного під-

ходу в процесі педагогічної взаємодії – це одне із 

важливих завдань професійної підготовки, що по-

ряд з формуванням професійно значимих якостей 

особистості майбутнього педагога передбачає ціле-

спрямоване, планомірне засвоєння системи знань у 

сфері педагогічної синергетики, початкової освіти, 

педагогічної взаємодії, оволодіння професійними 

уміннями та навичками, що сприяють досягненню 

синергетичного ефекту. 

На наш погляд готовність майбутніх учителів 

початкової школи до реалізації синергетичного під-

ходу в процесі педагогічної взаємодії складається з 

таких компонентів: когнітивний, індивідуально-

особистісний, організаційно-методичний. Зупини-

мось детальніше на когнітивному компоненті. 

Когнітивний компонент готовності будемо ро-

зглядати за інформаційно-змістовим критерієм. 

Майбутній учитель початкової школи без сумніву 

має здобути фундаментальну теоретичну підгото-

вку у галузі початкової освіти. У контексті нашого 

дослідження особливої ваги набувають такі показ-

ники інформаційно-змістового критерію: знання 

методології та принципів синергетики, концептуа-

льних основ педагогічної синергетики, синергетич-

них передумов організації педагогічної взаємодії. 

Дозволимо собі висловити припущення, що 

для формування когнітивного компоненту готовно-

сті майбутніх учителів початкової школи до реалі-

зації синергетичного підходу в процесі педагогіч-

ної взаємодії дієвим засобом буде впровадження 

спецкурсу «Педагогічна синергетика у початковій 

освіті». 

Зупинимось детальніше на описі цього спецку-

рсу. Його метою є ґрунтовне засвоєння методологі-

чних принципів та основних категорій педагогічної 

синергетики, закономірностей функціонування 

складних нелінійних систем (на прикладі освітніх), 

основних детермінант формування, розвитку осо-

бистості в освітніх системах; формування особисті-

сних та професійних якостей, теоретичних знань та 

практичних навичок, необхідних для реалізації си-

нергетичного підходу в процесі педагогічної взає-

модії у початковій школі.  

Серед завдань спецкурсу, які пов’язані з фор-

муванням когнітивного компоненту готовності 

майбутніх учителів початкової школи до реалізації 

синергетичного підходу в процесі педагогічної вза-

ємодії варто виокремити такі: розкриття сутності 

основних принципів категорій синергетики, педа-

гогічної синергетики; з’ясування особливостей 

освітніх систем та їх функціонування; розкриття 

ролі вчителя як ключового елементу у педагогічній 

системі в контексті синергетичної парадигми; ви-

вчення сучасних наукових поглядів на можливості 

синергетики в розбудові інноваційного освітнього 

простору НУШ; ознайомлення з методами, педаго-

гічними технологіями, що сприяють досягненню 

синергетичного ефекту; розкриття педагогічної вза-

ємодії як основи реалізації синергетичного підходу 

в початковій освіті. 

Зміст спецкурсу включає такі змістові модулі: 

Змістовий модуль 1. Синергетика як міждис-

циплінарний напрям пізнання. 

Змістовий модуль 2. Педагогічна синергетика 

в початковій освіті. 

Змістовий модуль 3. Синергетичні засади педа-

гогічної взаємодії. 

Показником сформованості когнітивного ком-

поненту готовності майбутніх учителів початкової 

школи до реалізації синергетичного підходу в про-

цесі педагогічної взаємодії (за інформаційно-зміс-

товим критерієм) є обсяг знань студентів.  

В емпіричному дослідженні рівня сформова-

ності когнітивного компоненту готовності взяло 

участь 136 студентів. До контрольної групи (КГ) 

увійшло 69 студентів, яких не було залучено до ви-

вчення спецкурсу. Експериментальну групу (ЕГ) 

становили 67 студентів, які вивчали запропонова-

ний спецкурс. Статистичну відповідність рівня під-

готовленості студентів, що входили до КГ і ЕГ було 

забезпечено на основі результатів зрізів. 

Методика дослідження показника «Обсяг 

знань» здійснювалась шляхом організації тестової 

перевірки в системі автоматизованої перевірки 

знань ADTester.  

ADTester – це пакет програм, що призначений 

для проведення тестування. Він дає можливість 

створення п’яти типів питань: з одиничним вибо-

ром, множинним вибором, введення відповіді з кла-

віатури, визначення відповідності та визначення 

порядку. Запитання можуть супроводжуватись зо-

браженням, документами, таблицями, діаграмами. 

В процесі використання пакету програм є можли-

вість установити такі режими тестування: контроль 

і навчання [1]. 

Респондентам було запропоновано пройти тес-

тування в режимі контроль, що складалося зі 100 

запитань за змістом спецкурсу. 

Максимальна кількість балів, які можна було 

отримати в результаті виконання тесту – 100 балів. 

Нами було розроблено шкалу оцінювання когніти-

вної готовності за показником «Обсяг знань» 
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Таблиця 1. 

Шкала оцінювання когнітивного компоненту готовності за показником «Обсяг знань» 

Рівень сформованості Кількість балів 

Високий 100–80 

Середній 79–50 

Низький 49 і менше 

 

Тестування респондентів здійснювалося двічі 

(на початку і в кінці експерименту) з метою порів-

няння результатів та формулювання висновків про 

ефективність впровадження спецкурсу. 

Нижче запропоновано результати першого 

етапу експерименту. 

Таблиця 2. 

Рівень сформованості когнітивного компоненту готовності за показником «Обсяг знань» до формуваль-

ного експерименту 

Рівень Експериментальна група Контрольна група 

кількість % кількість % 

Високий 2 2,9% 1 1,5 % 

Середній 21 30,4 % 24 35,8 % 

Низький 46 66,7% 42 62,7 % 

 

 
Рисунок 1. Діаграма рівнів сформованості когнітивного компоненту готовності за показником «Обсяг 

знань» до формувального експерименту 

 

Другий етап тестування проводився після вивчення студентами експериментальної групи спецкурсу 

«Педагогічна синергетика в початковій освіті» 

 

Таблиця 3. 

Рівень сформованості когнітивного компоненту готовності за показником «Обсяг знань» після формува-

льного експерименту 

Рівень Експериментальна група Контрольна група 

кількість % кількість % 

Високий 11 15,9 % 4 6 % 

Середній 46 66,7 % 32 47,7 % 

Низький 12 17,4 % 31 46,3 % 
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Рисунок 2. Діаграма рівнів сформованості когнітивного компоненту готовності за показником «Обсяг 

знань» після формувального експерименту 

 

Як бачимо, спостерігається позитивна дина-

міка в обох групах. В порівнянні з результатами 

першого етапу експерименту збільшилась кількість 

респондентів з високим рівнем сформованості ког-

нітивної компетентності (за показником ОЗ): у КГ 

цей показник зріс з1,5 % до 6 %, у ЕГ – з 2,9 % до 

15,9%. Суттєво відрізняються і показники серед-

нього рівня готовності за результатами 1 і 2 етапів 

експерименту, проте тут ми спостерігаємо значний 

розрив між результатами КГ і ЕГ на користь ЕГ. Рі-

зниця складає 19%. Знизився показник низького рі-

вня готовності, однак результати контрольної 

групи значно нижчі результатів експериментальної 

(КГ – 46,3 %, ЕК – 17,4 %).  

Тож можемо зробити висновок: в ході експери-

менту нами було підтверджено ефективність фор-

мування когнітивної складової готовності майбут-

ніх учителів початкової школи до реалізації синер-

гетичного підходу в процесі педагогічної взаємодії 

за показником «Обсяг знань» засобами впрова-

дження спецкурсу «Педагогічна синергетика в по-

чатковій освіті». 

 

Список літератури 

1. ADTester – система автоматизованої пере-

вірки знань: веб-сайт. URL: 

https://www.adtester.org/ (дата звернення 

15.10.2020). 

2. Зязюн І. А., Крамущенко Л. В., Кривоноc І. 

Ф. Педагогічна майстерність: підручник. Київ: 

Вища школа, 2004. 422 с. 

3. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания 

синергетики. Человек, конструирующий себя и 

своё будуще. Изд. 2-е, стереотипное. Москва : Ком-

Книга, 2007. 322 с. 

4. Крутецкий В. Основы педагогической пси-

хологии. Москва, 1972. 256 с. 

5. Кремень В. Педагогічна синергетика: поня-

тійно-категоріальний синтез. Теорія і практика уп-

равління соціальними системами. 2013. № 3. С. 3–

19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2013_3_3 

(дата звернення 15.10.2020). 

6. Хакен Г. Синергетика : Иерархии неустой-

чивостей в самоорганизующихся системах и уст-

ройствах : Пер. с англ. Москва: Мир, 1985. 423 с. 

 

  

15,90%

6,00%

66,70%

47,70%

17,40%

46,30%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Експериментальна група Контрольна група

Високий

Середній

Низький

https://www.adtester.org/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623113
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623113
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Tipuss_2013_3_3


20 The scientific heritage No 60 (2021) 

METHODOLOGICAL BASIS FOR INCREASING MOTIVATION IN THE STUDY OF HIGHER 

MATHEMATICS 

 

Askarova A. 

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, 

Associate Professor of chair “Higher mathematics”, 

Saken Seifullin Kazakh Agrotechnical University, 

(Nur-Sultan, Kazakhstan) 

Gripp Y. 

Master of Sciences, Senior lecturer of chair 

“Higher mathematics”, Saken Seifullin Kazakh 

Agrotechnical University, (Nur-Sultan, Kazakhstan) 

Yeleussizova G. 

Master of Sciences, Senior lecturer of chair 

“Higher mathematics”, Saken Seifullin Kazakh 

Agrotechnical University, (Nur-Sultan, Kazakhstan) 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-60-4-20-22 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются методические основы формирования положительной мотивации при изу-

чении математики в вузе. Выделены условия повышения мотивации, предложен метод повышения моти-

вации при изучении математики. 

Abstract 

The article describes the methodological basis for the formation of positive motivation in the study of math-

ematics at the university. The conditions of increasing motivation are defined, the method of increasing motivation 

in studying mathematics is offered. 

Ключевые слова: математическое образование, мотивация обучения, повышение мотивации, про-

цесс обучения, уровень подготовки. 
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One of the foundations of professional education 

of a specialist of any profile is mathematical education. 

In order to train highly qualified specialists it is neces-

sary to ensure the proper level of mathematical training 

of students, because mathematics has deeply entered all 

spheres of human activity.  

In the course of mathematical training students 

should get an idea of mathematics as a special way of 

cognition of the world; develop logical and algorithmic 

thinking; master basic research methods and solutions 

of mathematical problems of theoretical and practical 

type, necessary for the study of general scientific and 

special disciplines. 

For engineering and technical specialties mathe-

matics is a special general education discipline, as 

knowledge of mathematics is the foundation for the 

study of both educational and special disciplines. 

Higher mathematics is directly related to many disci-

plines studied in higher education. These are such dis-

ciplines as, for example, physics, chemistry, theoretical 

mechanics, resistance of materials, theoretical founda-

tions of electrical engineering, etc. However, many stu-

dents perceive mathematics as some abstract discipline, 

which does not affect the level of professional compe-

tence of a future specialist. 

In this regard, the need for motivation and profes-

sional orientation of the study of mathematics, this al-

lows the application of mathematical knowledge and 

skills in practical activities. The success and effective-

ness of the process of learning mathematics depends on 

the students' desire to master mathematical knowledge 

[1]. 

As Gnedenko B.V. noted: "Starting to teach stu-

dents mathematics, we must show them the place of 

mathematics and its methods in modern science and 

practical activities. This will help students to see the re-

lationship of their future specialty with mathematics. 

And the latter is absolutely essential to learning, both 

pedagogically and psychologically. A person who 

knows where and why he is being guided has un-

doubted advantages over someone who does not under-

stand why he should study something that - according 

to his ideas - is too far from his future specialty, from 

what he will have to do for the rest of his life" [2]. 

The problem of learning motivation is one of the 

most important in pedagogy and psychology. Motiva-

tion is the main driving force in human behavior, in-

cluding the formation of the future professional. There-

fore, the question of finding effective ways to increase 

students' interest in learning mathematics becomes par-

ticularly important. The formation of students' motiva-

tion to learn will be realized to the necessary extent 

only if students have an interest in learning activities 

through the use of certain learning incentives [3]. 

Hence, we can conclude that the success of learning is 

ultimately determined by the attitude of students to 

learning, their desire for knowledge, conscious and in-

dependent acquisition of knowledge, abilities and 

skills, their activity. 

The practice at the university shows that the cur-

rent level of knowledge of students in mathematics is 

not very high. Mathematics subjects account for the 

largest number of unsatisfactory grades of first-year 
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students. The reasons for insufficient success in 

mathematics may include: 

✓ low level of school preparation; 

✓ the difficult psychological state of students, 

which is experienced by 93% of first-year students; 

✓ a rather high degree of abstraction of mathe-

matics itself; 

✓ lack of interest in learning in general; 

✓ lack of ability to organize their own independ-

ent work. 

From our practice, we also note that good results 

were obtained when teaching mathematics in multilin-

gual groups, where the discipline was taught in English. 

A comparative analysis of the final papers showed that, 

despite certain difficulties in teaching in English, the 

students showed a good result. One of the main factors 

was the high motivation of students studying in multi-

lingual groups [4].  

In the scientific and methodological literature de-

scribed various ways of improving the quality of math-

ematics education, in particular, such as the implemen-

tation of individual and differentiated approach in the 

teaching of mathematics, strict accounting and control 

of students' knowledge of mathematics, the use of in-

formation and communication technologies, etc. 

For the formation of learning and cognitive mo-

tives it is important how the learning activity itself is 

carried out. Learning activity of students is character-

ized by a combination of different motivation and de-

pends on: organization of educational process; subjec-

tive features of a student (age, gender, intellectual de-

velopment, abilities, level of pretensions, self-esteem, 

etc.); subjective features of a teacher and, first of all, his 

system of relations to a student and his professional ac-

tivity; specificity of a subject, motivation of students 

[5]. 

As the main conditions for increasing students' 

motivation to study higher mathematics in higher edu-

cation many authors note the following: closing gaps in 

knowledge of elementary mathematics; demonstration 

of the need for mathematical knowledge for future pro-

fessional activities; organization of the learning pro-

cess; properly organized independent work of students; 

control of learning activities; person-centered approach 

to students; style of teaching activities of the teacher 

[6]. 

In the study of mathematics the formation of learn-

ing motivation is possible by taking into account the 

following principles: 

✓ professional orientation of the studied course 

and the practical importance of the educational material 

for the student; 

✓ accessibility of the educational material; vis-

ual and entertaining material; 

✓ strictness of mathematical statements and a 

moderate logical rigor of the presentation of mathemat-

ical content; 

✓ student's enjoyment of the mental activity in-

volved; 

✓ overcoming obstacles in intellectual mathe-

matical work. [7]. 

Currently, different methods of mathematical 

training of students have been developed in the didac-

tics of higher education. In our opinion, the method of 

mathematical modeling plays an important role in the 

process of mathematical training. The requirement for 

active implementation of the method of mathematical 

modeling in the educational process is dictated by its 

broad system-forming capabilities. Mathematical mod-

eling integrates such components of mathematics train-

ing as: formation of systematic knowledge; content and 

importance of mathematical knowledge for students; 

allocation of intrasubject and interdisciplinary links; 

implementation of applied orientation of higher mathe-

matics course. 

To increase the role of interdisciplinary links in 

the process of learning mathematics, it is necessary to 

strengthen the applied component of mathematics, to 

develop special courses on the use of mathematical 

modeling in solving various problems. Mastering and 

applying the method of mathematical modeling con-

tributes to the understanding of the value of mathemat-

ical knowledge, its relationship with other sciences. 

Each of the stages of modeling - from problem formu-

lation to interpretation of the results - requires both in-

tegration of knowledge of different branches of mathe-

matics and understanding of the essence of the subject 

area. Mathematical modeling, building interdiscipli-

nary connections, contributes to the formation of stu-

dents' holistic scientific picture of the world; the learn-

ing process ceases to be a sequence of disparate, unre-

lated academic disciplines [8]. 

Modeling allows you to attract to the course of 

mathematics related disciplines, thereby showing their 

relationship, and being a motivation for their study. 

When solving problems through modeling students 

learn to translate life problem situations into abstract 

models and vice versa [9].  

Professionally directed mathematics teaching 

forms students' mathematical modeling skills in the 

field of future professional activity, the presence of 

which indicates the experience of solving profession-

ally oriented mathematical tasks. 

Based on the above, we can conclude that the use 

of mathematical modeling in the educational process 

allows for an organic relationship of academic disci-

plines, change students' understanding of the phenom-

ena and patterns described by different sciences, to re-

veal to students the meaning of the discipline, thereby 

providing increased motivation and interest in learning 

higher mathematics. 
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Анотація 

Важливою умовою досягнення якості професійної діяльності є високий рівень розвитку екологічної 

компетентності педагога, який дозволяє ґрунтовно та ефективно здійснювати екологічне виховання дітей 

в умовах закладів дошкільної освіти, формувати ключову складову екологічної вихованості – екологічно 

доцільну поведінку як способу життя. Статтю присвячено аналізу досвіду виховання екологічно доцільної 

поведінки дошкільників в альтернативних зарубіжних системах (Монтессорі-педагогіка, вальдорфська пе-

дагогіка, педагогіка Реджіо Емілія).  

Abstract 

An important condition for achieving the quality of professional activity is a high level of environmental 

competence of the teacher, which allows thorough and effective environmental education of children in preschool 

education, to form a key component of environmental education - environmentally friendly behavior as a way of 

life. The article is devoted to the analysis of the experience of educating ecologically appropriate behavior of 

preschoolers in alternative foreign systems (Montessori pedagogy, Waldorf pedagogy, pedagogy of Reggio Emi-

lia). 

Ключові слова: екологічно доцільна поведінка, діти дошкільного віку, зарубіжні системи. 

Keywords: ecologically expedient behavior, preschool children, foreign systems. 

 

У зарубіжній педагогічній науці й освітній 

практиці накопичено певний досвід формування 

екологічно доцільної поведінки дітей дошкільного 

віку, що наразі потребує осмислення з огляду і на 

реформаційні процеси, що відбуваються у дошкіль-

ній освіті, і на концептуальні ідеї та вимоги сталого 

розвитку суспільства.  

Не дивлячись на певні розбіжності, в останні 

десятиріччя вчені додержуються розуміння еко-

логічної освіти дітей дошкільного віку як цілеспря-

мованого педагогічного процесу включення дитини 

у природовідповідну діяльність шляхом створення 

таких умов, у яких вона має почувати себе суб’єк-

том стійких пізнавальних інтересів, мотивів, потреб 

до вивчення природних об’єктів та явищ, ово-

лодіння системою доступних наукових екологічних 

знань, умінь та навичок і формування на цій основі 

позитивного емоційно-ціннісного досвіду став-
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лення до природного довкілля та екологічно до-

цільних учинків, що забезпечує становлення еко-

логічної особистості. Тобто, стратегія і тактика еко-

логічного виховання, як свідчать результати науко-

вих досліджень та аналіз освітньої практики, 

впевнено реалізують екоцентричну спрямованість 

мети, завдань, змісту та технології виховання еко-

логічної поведінки дитини, вимоги життя у сус-

пільстві сталого розвитку. Процес виховання еко-

логічно доцільної поведінки виступає водночас як 

невід’ємна складова екологічної освіти дошкіль-

ників, як складова вирішення споріднених дотич-

них завдань (оптимізація дошкільної екологічної 

освіти, виховання екологічної свідомості, фор-

мування екологічних уявлень та знань, відповід-

ного ставлення до природного довкілля, елементар-

них основ екологічної культури, екологічної вихо-

ваності, компетентності, готовності до морально-

орієнтованої діяльності у природі тощо) і як само-

достатнє завдання у цілісному соціально-екологіч-

ному та моральному розвитку особистості дитини-

дошкільника.  

Щодо зарубіжного досвіду, відзначимо, що 

більш докладно вивчено загальнотеоретичні та ме-

тодичні аспекти цієї проблеми на шкільному віко-

вому етапі у певних країнах світу, які мають серйо-

зну державну підтримку (Німеччина, Велика Бри-

танія, Чехія, Словакія, Японія, Китай, США – В. 

Борейко, Н. Величко, С. Гуран, Л. Лук’янова, В. Ло-

макович, Г. Марченко, Г. Пустовіт, І. Рудковська, 

О. Свистак-Яроцька, О. Сорочинська, В. Черво-

нецький, М. Швед, Н. Шкарбан та ін..), однак досвід 

дошкільних закладів і сьогодні є недостатньо про-

аналізованим та узагальненим, хоча спостерігаємо 

певні позитивні та конструктивні напрацювання, 

що заслуговують на увагу.  

Зарубіжні науковці та практики займають 

чітку й обґрунтовану позицію щодо розуміння зна-

чущості та першочерговості розв’язання завдань 

виховання екологічної особистості, починаючи з 

ранніх етапів життя дитини, у напрямку практич-

ного пошуку ефективних технологій екологічного 

виховання дошкільників.  

Зарубіжні вчені (Bronfenbrenner U, Cornell J., 

Howson J., Jancen F., Mares Сh., Singer K., Tobin J., 

Wilson R., Коркоран П., Сиверз Е.) та вітчизняні до-

слідники зарубіжного досвіду дошкільної освіти 

(М. Воробель, С. Глазачев, І. Дичківська, В. Зеб-

зєєва, О. Іонова, Н. Лисенко, О. Лисенко, Л. Мацук, 

С. Ніколаєва, Л. Парамонова, О. Половіна, К. Про-

тасова, Г. Селевко, М. Сорокова, Г. Чайковська, О. 

Шульженко та ін.) розглядають формування еко-

логічної культури особистості як необхідну умову 

виходу з глобальної екологічної кризи, підкреслю-

ють унікальність та сенситивність дошкільного ди-

тинства як основоположної ланки неперервної еко-

логічної освіти, в тому числі дотично формування 

першооснов екологічного мислення, екологічної 

свідомості та екологічної культури дитини; обґрун-

товуючи концептуальне бачення екологічної 

освіти, приділяють певну увагу і конкретному нако-

пиченому практичному досвіду щодо виховання 

екологічно доцільної поведінки дошкільників. За-

галом, проблема екологічної освіти та виховання є 

однією з актуальних та обговорюваних у за-

рубіжній педагогіці в контексті екоцентричної па-

радигми життєдіяльності людства та ідеології ста-

лого розвитку суспільства.  

За індексом екологічної ефективності (2018), 

розробленим американськими вченими, який забез-

печує кількісну основу для порівняння, аналізу та 

розуміння екологічних показників для країн світу, 

першу двадцятку посіли країни Європи, далі країни 

Азії та США, особливо на етапі початкової освіти, 

до якої почасту приєднується і старший дошкіль-

ний вік. 

З огляду на цей етап нашого дослідження та 

його змістове наповнення у полі уваги перебувають 

як найбільш розповсюджені у світі педагогічні си-

стеми суспільного дошкільного виховання 

(Монтессорі-педагогіка, вальдорфська педагогіка, 

педагогіка Реджіо Емілія, наразі, деякі ефективно 

працюють і в нашій країні як альтернативна прак-

тика), так і досвід роботи дошкільних закладів ро-

звинених країн світу (США, Велика Британія, 

Франція, Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Японія, 

Китай).  

У методологічному плані конструктивний і 

рівноправний науковий діалог між ученими та 

практиками різних країн світу, проникнення у 

кращі традиції та новації зарубіжного та вітчизня-

ного досвіду значно поширює межі та горизонти 

еколого-педагогічного мислення, дозволяє кри-

тично ставитися до реальної картини накопиченого 

досвіду, інтегруватися в світовий освітній простір з 

метою обопільного вирішення гострих проблем ви-

живання людства у складних сьогоденних умовах, 

бачити перспективи подальшого розвитку, мати 

свободу для педагогічної творчості та маневру.  

Обговорюючи авторський зарубіжний досвід, 

послуговуємось такими методологічними орієнти-

рами: місце проблеми виховання екологічно до-

цільної поведінки дитини, її інтегрованість у 

цілісну освітню концепцію (систему, екологічний 

досвід), обумовленість світоглядними позиціями 

автора, філософськими та психолого-педа-

гогічними базовими ідеями, соціокультурними та 

національними традиціями певної країни; теоре-

тико-практичні можливості та умови збагачення 

вітчизняного досвіду ефективними ідеями, інно-

ваціями, підходами, принципами, формами ор-

ганізації життя дітей тощо; відповідність накопиче-

ного досвіду парадигмі сталого розвитку суспіль-

ства та його екоцентрична спрямованість 

(збереження життя природи та людини). 

Зарубіжна екологічна педагогіка дошкілля має 

перевірене часом і практикою належне підґрунтя в 

образі кращих ідей класичної спадщини, яку уособ-

лено Я. Коменським, Д. Локком, Ж.-Ж. Руссо, Й. 

Песталоцці, Ф. Фребелем, М. Монтессорі, С. 

Френе, О. Декролі, П. Кергомар, Р. Штайнером. Їх 

науково-педагогічну творчість пронизує ідея са-

моцінності природи у людському житті й цінності 

природи як педагогічного виміру в особистісному 

розвитку маленької дитини, визнання унікального 
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потенціалу природи як джерела розумових, мораль-

них, духовних, естетичних цінностей, які осяга-

ються дитиною в процесі спілкування з багатим 

природним світом і допомагають зростати її людсь-

кому призначенню.  

Останнє твердження яскраво ілюструють філо-

софські позиції М. Монтессорі, яка ввела у науко-

вий обіг поняття «Космічний план» розвитку Все-

світу й у контексті якого сформулювала «космічне 

завдання» всіх живих істот як збереження гармонії 

у природі. Тож, нове виховання вона розглядала як 

шлях розбудови «вселюдської свідомості» та ство-

рення гармонійного суспільства. Хоча термін «еко-

логічна поведінка дитини» не застосований у її си-

стемі, однак невід’ємною складовою Монтессорі-

школи є спеціальний розділ «Космічне виховання», 

у межах якого і відбувався процес супроводження 

природознавчої освіти дітей, завданням якого є без-

перервна цілеспрямована робота зі створення та 

підтримки довкілля, сприятливого для всіх живих 

істот та їх майбутніх поколінь. Для цього було ство-

рено відповідні оптимальні умови: опертя на сенси-

тивність дошкільного віку у пізнанні природи, 

необхідність створення розвивального середовища 

та надання дитині свободи у життєдіяльності та 

спостерігання за дитиною без зайвого втручання. 

Одне з гасел її педагогіки – «приводити в гармонію 

еволюцію окремої особистості з еволюцією всього 

людства», має пряме відношення до екологічного 

виховання. «Космічне виховання» розглядалося у 

двох аспектах: природа та людина у світі природи; 

планета Земля, космічні тіла, і його статус навіть 

позначається як метапредмет (М.Чепель, Н. 

Дуднік). У спеціально створеному середовищі діти 

вчаться розуміти закони природи, причинно-

наслідкові зв’язки, берегти природу та сприймати 

як духовну цінність, вправлятися у певних еко-

логічних вчинках та діях. [2,3,5].  

Перспективні традиції екологічного виховання 

було закладено у досвіді дошкільних закладів, що 

працювали за ідеями вальдорфської педагогіки. Її 

філософсько-педагогічні позиції приваблюють тим, 

що вони виявилися актуальними в обґрунтуванні 

сучасними вченими ролі та сутності соціального, 

практичного та емоційного інтелекту в житті лю-

дини, які є епіцентром вальдорфської освітньої 

практики, починаючи з дошкільного віку. Запере-

чуючи раннє та прискорене навчання маленьких 

дітей, цей педагогічний напрям сповідує дві важ-

ливі думки: маленька дитина вчиться всім своїм 

життям; процеси просто життя та процеси навчання 

для дитини є тісно злитими між собою. Жити для 

дитини означає не накопичувати знання, а розви-

вати свої здібності. Серед багатьох принципових 

засад дитячого садка виокремимо такі. По-перше, 

весь процес виховання дитини є приро-

довідповідним, бо освітня робота підпорядкована 

психофізіологічним та біологічним ритмам живої 

душі – ритм дихання, сну, денної діяльності, 

прийому їжі, ритм дня, тижня, пори року. По-друге, 

як зазначає Е. Грюнеліус: «Усе, чого ми бажаємо 

досягнути у вихованні маленької дитини, ми по-

винні постійно переводити зі сфери думок та ідей у 

сферу вчинків та дій» [1]. Цими ідеями просякнута 

вся робота вальдорфського дошкільного закладу за 

всіма її напрямами, в тому числі її невід’ємна скла-

дова - екологічна. Через наслідування та приклад 

діти оволодівають природно та невимушено умін-

нями та навичками роботи в саду та на ділянці у 

своїй щоденній праці у відповідності до своїх інте-

ресів, можливостей та особливостей, працюють з 

природними матеріалами у різних видах продук-

тивної діяльності, перебувають у дійсно екологіч-

ному середовищі, бо всі атрибути, приміщення, 

іграшки, обладнання та матеріали виконані з при-

родних натуральних матеріалів. Циклічна праця у 

природі та дії з природними матеріалами цілком 

підпорядковані наскрізній меті: сприяти гар-

монійній відповідальній поведінці у природному 

середовищі. Отже, вальдорфська педагогіка, яка з 

самого початку враховувала культурно-природну 

цілісність буття людини, виявилась затребуваною 

наприкінці ХХ століття і по наш час. 

Маловідомою у нас є педагогіка Реджіо Емілія, 

що виникла у середині ХХ століття (засновник 

італійський педагог Л. Малагуцці), проте її досвід 

заслуговує на увагу з точки зору особливої філо-

софії дитинства, гуманізації освітнього процесу та 

реалізації діяльнісного підходу у вихованні. Сам по 

собі цей досвід можна кваліфікувати як досить 

оригінальний національний проект організації ди-

тячого життя в умовах дошкільного закладу, побу-

дований з урахуванням не лише психолого-педа-

гогічних вимог, а й вимог природного довкілля, 

соціуму, родини, громадського та культурного 

життя даної провінції, який функціонує як єдиний 

живий природний та соціо-культурний організм у 

всій розмаїтості його зв’язків і стосунків (діти, 

батьки, вихователі, громада). Дослідники цього до-

свіду наголошують на таких його ключових ідеях: 

дитина самовиражається багатьма способами, вона 

вчиться у самої себе, в інших дітей та дорослих, 

включаючи свої враження у контекст діяльності та 

переробляючи їх; те, чим діти опановують, випли-

ває головним чином з їх власної діяльності як 

наслідок їх активності та ресурсів дорослих; креа-

тивність дитини розвивається за допомогою 

постійної підтримки когнітивних, афективних, во-

льових процесів та міжособистісної комунікації. 

Реалізація цих ідей створювала найсприятливіші 

умови для виховання екологічної поведінки ди-

тини, хоча цей термін тоді ще не використовувався, 

але технологія її виховання є сьогодні самою затре-

буваною і розповсюдженою – так звана проектна 

технологія. Звісно, вона стосувалася різних сфер 

життя дошкільника, але чільне місце в ній посідали 

саме екологічні проекти, як правило довгострокові, 

але гнучкі, групові та колективні («Птахи», «Сніг», 

«Вода», «Квіти» тощо), які апелювали до конкрет-

них дій дитини та стимулювали їх вчинковий ха-

рактер, тобто відповідальний, усвідомлений, мо-

рально-етичний. Оскільки всі види, форми, прояви 

дитячої діяльності фіксувалися та документувалися 

також різними засобами, можна було відстежити 

логіку дитячих екологічних вчинків, їх мотиви, 
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трансформацію, наслідки, вдосконалення тощо, що 

дійсно заслуговує на увагу [4].  

Отже, вказані авторські системи, незважаючи 

на своєрідність кожної, пропонують та реалізують 

у власний спосіб виховання екологічної поведінки 

дитини, відповідальної за довірений їй світ при-

роди, вчать жити та діяти у ньому розумно, опти-

мально, не порушуючи його унікальність та 

цілісність. 
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Анотация 

Стаття присвячена проблемі оцінювання ефективності формування акмеологічної компетенції май-

бутніх судноводіїв у процесі їх професійної підготовки. Ключовим у педагогічному вимірюванні є визна-

чення критеріїв оцінювання, відповідних показників та рівнів сформованості названого утворення. Згідно 

з основними положеннями теорії педагогічного вимірювання у статті висвітлено критерії оцінювання та 

відповідні комплекси показників стану сформованості акмеологічної компетенції, схарактеризовано рівні 

її прояву. 

Abstract 

The article is devoted to the problem of assessing the effectiveness of the formation of acmeological compe-

tence of futures hip navigators in the process of their professional training. The key in the pedagogical dimension 

is the definition of assessment criteria, the corresponding indicators and levels of formation of professional new 

formations. According to the main provisions of the theory of pedagogical measurement, the article highlights the 

assessment criteria and the corresponding complexes of indicators of the state of formation of acmeological com-

petence, characterizes the level of its manifestation. 
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Постановка проблеми. Технологічне онов-

лення флоту та інформаційне насичення змісту 

вищої морської освіти фахівців для водного транс-

порту, що активно пришвидшується в останні роки, 

потребує відповідних змін у змісті професійної 

підготовки. Це стосується не лише суто професій-

них компетенцій майбутніх спеціалістів, а й їх осо-

бистісної сфери. Акмеологічна компетенція, як 

складова професійної компетентності курсантів 

ВМНЗ, у цьому ракурсі посідає найбільш вагоме 

місце, оскільки змістовно поєднує та інтегрує осо-

бистісні та професійні характеритсики. 

Метою статті є обґрунтування критеріїв і 

показників оцінювання рівня сформованості ак-

меологічної компетенцій майбутніх судноводіїв. 

Виходячи з цього, оцінювання процесу фор-

мування акмеологічної компетенції вміщує педа-

гогічне діагностування (розпізнавання та встанов-

лення ознак, що характеризують перебіг педагогіч-

ного процесу [3, с. 347] і педагогічне вимірювання 
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(надання, із застосуванням чітко визначених пра-

вил, чисельного значення певному показнику 

відповідно до його кількісного прояву [2, с. 8]) вста-

новлених параметрів. У науковій літературі педа-

гогічне діагностування визначається як «вид діяль-

ності, мета якої полягає у встановленні й вивченні 

ознак, які характеризують стан і результати про-

цесу навчання, і дозволяють прогнозувати можливі 

відхилення, визначати шляхи їх попередження, а 

також коригувати процес навчання з метою підви-

щення якості його результату» [10, с. 56].  

Розкриттю критеріїв та показників перебігу 

різних педагогічних процесів присвячено доробки 

І. Булах [2], З. Курлянд [7], Г. Єльнікової [11], В. 

Монахова [6], І. Підласого [8] та ін. Названі автори 

надають такі тлумачення поняття «критерій»: по-

казник, об’єктивний прояв чого-небудь [2]; пра-

вило, яким треба користуватись при діагностуванні 

[7]; мірило для визначення, оцінки предмета, явища 

[6]; ознака, взята за основу класифікації мірило 

оцінки та судження, як необхідну та достатню 

умову прояву або існування якогось явища чи про-

цесу [8].  

Термін «показник» визначається як «ознака 

чого-небудь, кількісна характеристика властиво-

стей певного процесу, явище або подія, на підставі 

яких можна робити висновки про перебіг цього 

процесу» [4]. Розрізняють якісні та кількісні, нор-

мативні та аналітичні показники. Якісні показники 

фіксують наявність або відсутність вимірюваних 

властивостей, ознак і сторін, кількісні – міру їх ро-

звитку та вираженості. Нормативні показники слу-

жать орієнтирами у дослідженні, аналітичні відоб-

ражають відносини, залежність між декількома од-

норівневими або різнорівневими досліджуваними 

властивостями чи сторонами предмета. Показник є 

кількісним чи якісним складником критерію, харак-

теристикою об’єкта, процесу чи явища; поняття 

«рівень» відтворює діалектичний характер процесу 

розвитку, що дозволяє пізнати предмет у всьому 

розмаїтті його властивостей, зв’язків і відносин [1]. 

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на 

те, що за допомогою критеріїв визначають ті якості 

явища або процесу, що відображають його суттєві 

характеристики, під критерієм рівня сформованості 

акмеологічної компетенції курсантів ВМНЗ ми ро-

зуміємо якісну ознаку або кількісну оцінку окремих 

компонентів досліджуваного об’єкта; показник 

визначаємо як якісну або кількісну характеристику 

сформованості кожного критерію. 

У багатьох науково-педагогічних досліджен-

нях обґрунтовуються вимоги до показників, а саме: 

показники мають бути зрозумілими, конкретно-

змістовними, єдиними для даної системи, доступ-

ними для вимірювання; їх має бути мінімальна кіль-

кість, оскільки процедура оцінювання має бути яко-

мога простішою. Загальні вимоги до виділення і 

обґрунтування критеріїв і показників зводяться до 

того, що критерії повинні бути прозорими; перед-

бачати можливість кількісного вираження показ-

ників; відображати основні закономірності ро-

звитку досліджуваного феномена; для кожного кри-

терію кількість показників має бути більшою за 

три; за допомогою критеріїв повинні встановлюва-

тися зв’язки між всіма компонентами досліджува-

ної системи; якісні показники повинні виступати в 

єдності з кількісними [10, с. 116-118]. Прояв основ-

них показників надає підстави для висновку про 

рівень сформованості критерію. Отже, критерій 

визначає якості та властивості досліджуваного 

об’єкта, а показник – міру сформованості кожного 

критерію. Тобто вибір критерію зумовлює правиль-

ний вибір певної системи показників, якісні харак-

теристики яких залежать від того, наскільки вони 

об’єктивно характеризують певний критерій.  

Під рівнем розуміємо відношення «вищих» і 

«нижчих» рівнів розвитку показників певного кри-

терію (тобто рівень є певною «вершиною», досяг-

нутою у процесі формування утворення). Ак-

меологічна компетенція курсантів ВМНЗ перехо-

дить на вищий рівень, якщо поглиблюється прояв 

розвитку її елементів або створюються більш тісні 

зв’язки між її ними. Спираючись на основні поло-

ження теорії рівневого підходу, виділяємо три рівні 

розвитку кожного критерію сформованості ак-

меологічної компетенції.  

З урахуванням специфіки професійної діяль-

ності, основними об’єктами педагогічної діагно-

стики сформованості рівня акмеологічної компе-

тенції курсантів ВМНЗ обрано:  

– акме-інформованість (зміст і обсяг акме-

знань);  

– акме-праксис (рівень прояву акме-вмінь, 

діапазон досвіду); 

– сформованість професійно важливих осо-

бистісних акме-якостей, акме-здібностей і акме-

властивостей;  

– ціннісні орієнтації та мотивація (спрямо-

ваність дій і поведінки);  

– активність взаємодії із зовнішнім середови-

щем;  

– результативність предметно-пізнавальної 

діяльності. 

Для вимірювання названих об’єктів було об-

рано чотири критерії сформованості акмеологічної 

компетенції майбутніх судноводіїв з відповідними 

показниками їх прояву, розподіл яких представлено 

у таблиці 1.  
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Таблиця 1. 

Критерії та показники сформованості акмеологічної компетенції 

Критерій Показники 

Мотиваційний 

Потреба у забезпеченні життєдіяльності 

Потреба у взаєморозумінні та комунікації 

Внутрішньо особистісна потреба у формуванні акмеологічної компетенції 

Мотивація до особистісно-професійного саморозвитку 

Мотивація до визнання та успіху у професійній діяльності 

Когнітивний 

Зміст, глибина і повнота засвоєння акме-знань  

Розуміння значення акмеологічної компетенції для професійної діяльності 

Знання правил та етичних норм спілкування 

Знання особливостей вербальної та невербальної взаємодії 

Обізнаність з методами та способами виконання професійних завдань 

Оволодіння механізмами і способами самоконтролю та самооцінки 

Праксеологічний 

Активність (участь у різних видах діяльності) 

Використання акме-знань на практиці 

Прояв акме-вмінь у різних ситуаціях 

Спрямованість дій, адекватність поведінки 

Діапазон досвіду щодо самостійного розв’язання професійних завдань 

Особистісний  

Усвідомлення власних здатностей і властивостей, мети і значення дій 

Наявність професійно важливих здібностей та якостей 

Прагнення до особистісно-професійного самовдосконалення  

Усвідомлення необхідності запобігання конфліктів 

Розвинена психомоторика, стресостійкість 

Емпатія і толерантність 

Самооцінка власної конкурентоспроможності  

 

Першим критерієм у переліку зазначено моти-

ваційний, оскільки мотивація (у перекладі «спону-

кання до дії») – це сукупність факторів, які визна-

чають активність особистості [3, с. 879], процес 

спонукання до діяльності і досягнення визначених 

цілей [12], процес психічної регуляції конкретної 

діяльності, або як цілу систему процесів, що 

відповідає за діяльність [9, с.84]. Нам більше імпо-

нує визначення мотивації у такий спосіб: «ди-

намічний психофізіологічний процес, який керує 

поведінкою людини, визначає її спрямованість, ор-

ганізованість, активність та усталеність, а також 

здатність людини задовольняти свої потреби у дії» 

[5, с. 201].  

З огляду на зазначене, мотиваційний критерій 

визначає наявність у курсантів ВМНЗ внутрішніх 

та зовнішніх мотивів (потреб), що спонукають до 

формування акмеологічної компетенції – 

невід’ємної складової їх майбутньої професійної 

діяльності. За цим критерієм визначається: ро-

зуміння значення і ролі названої компетенції у за-

безпеченні належного рівня життєдіяльності та осо-

бистісної безпеки, в успішному виконанні про-

фесійних завдань, сформованості соціально і 

професійно значущих цінностей, внутрішньої по-

треби до особистісно-професійного само-вдоскона-

лення тау подальшому розвитку акмеологічної ком-

петенції. 

Когнітивний критерій характеризує 

обізнаність курсантів ВМНЗ із методами та спосо-

бами виконання професійних завдань і визна-

чається обсягом, повнотою, глибиною та систем-

ністю акме-знань, необхідних для успішної про-

фесійної діяльності. Когнітивний критерій 

виявляється в обсязі та рівні засвоєння знань, ро-

зумінні сутності та контексту їх застосування, здат-

ності до критичного аналізу та узагальнення відо-

мостей, відтворення системи акме-понять для 

розв’язання конкретних професійних завдань.  

Праксеологічний критерій характеризує 

здатність курсантів ВМНЗ використовувати акме-

знання при самостійному вирішенні професійних 

завдань, виявляється через прояв акме-вмінь щодо 

самоідентифікації, самоусвідомлення, само-

контролю і самооцінки та стійкість використання 

набутих знань, адекватність дій і поведінки. Цей 

критерій дозволяє досліджувати предметно-пізна-

вальну та інші види діяльності курсантів ВМНЗ 

крізь призму її ефективності. Показниками кри-

терію є сформованість професійно необхідних 

умінь (технологічних, організаційно-управлінсь-

ких, комунікативних, психолого-педагогічних); 

рівень володіння методами і способами само-

стійного розв’язання професійних завдань; діапа-

зон професійно орієнтованого досвіду (предметно-

пізнавальної діяльності); наявність уміння 

здійснювати самоідентифікацію, самоконтроль, са-

моаналіз і самооцінку результатів професійної 

діяльності.  

Провідним параметром цього критерію обрано 

комплексне вміння особи перетворювати нагрома-

джений життєвий і професійно орієнтований досвід 

на вищі досягнення, здатність мобілізувати себе на 

подолання труднощів об’єктивного і суб’єктивного 

характеру. 

Особистісний критерій характеризується на-

явністю професійно важливих особистісних акме-

якостей та акме-здібностей, які визначають резуль-
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тат професійної діяльності. Він спрямований на ви-

явлення здатності майбутніх судноводіїв до 

усвідомлення власних здібностей, можливостей і 

ресурсів, рефлексії щодо результатів особистісно-

професійного розвитку, орієнтації на самовдоско-

налення. При визначенні змісту особистісного кри-

терію ми виходили з того, що задатки людини є вро-

дженими, біологічно зумовленими потенційними 

можливостями для розвитку; здібності є біологічно 

та соціально зумовленим потенціалом особистості 

до виконання певного роду діяльності (розумової, 

професійної); якості є актуальними властивостями 

особистості, завдяки яким людина може досягнути 

певного розвитку здібностей, успіху в діяльності, 

спілкуванні та налагодженні зв’язку з оточуючими. 

Засобами діагностики названих показників ви-

ступають такі методи: спостереження, анкетування, 

бесіди, тестування, письмові роботи курсантів, їх 

самозвіти та звіти викладачів ВМНЗ. 

За ступенем прояву показників по кожному 

критерію визначається відповідний рівень сформо-

ваності акмеологічної компетенції. У дослідженні 

визначено трирівневу систему формування ак-

меологічної компетенції майбутніх судноводіїв: 

низький, середній та високий (Таблиця 2.) на основі 

визначених нами критеріїв та відповідних показ-

ників. Визначені рівні існують у логічній та 

ієрархічній послідовності, але вони не є відокрем-

леними один від одного; кожний рівень включає до-

сягнення попереднього, проте розширює й допов-

нює характеристики.  

Низький рівень сформованості акмеологічної 

компетенції характеризує курсантів ВМНЗ, яким 

притаманно індиферентне ставлення до предметно-

пізнавальної (майбутньої професійної) діяльності. 

Цей рівень характери-зується загальним уявленням 

про роль і значення акмеологічної компетенції; 

низькою мотивацією професійної комунікації та 

слабким прагненням до взаємодії; відсутністю 

внутрішньо-особистісної потреби у формуванні ак-

меологічної компетенції та низьким рівнем вмоти-

вованості до особистісно-професійного самовдос-

коналення; відсутністю спрямування на професійне 

визнання, розвиток кар’єри.  

Таблиця 2. 

Характеристика рівнів сформованості акмеологічної компетенції 

Р
ів

ен
ь
 

К
р

и
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р
ій

 

Загальна характеристика  

Н
и

зь
к
и

й
 

М
о
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и
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 - загальне уявлення про роль і значення акмеологічної компетенції; 

- наявність потреби у власному життєзабезпеченні; 

- низька мотивація професійної комунікації, слабке прагнення до взаємодії; 

- низька мотивація до особистісно-професійного самовдосконалення; 

- відсутня внутрішньо-особистісна потреба у формуванні акмеологічної компетенції; 

- низька мотивація до особистісно-професійного саморозвитку; 

- слабке спрямування на професійне визнання, розвиток кар’єри. 

К
о

гн
іт

и
в
н

и
й

 

- брак акме-знань або поодинокі безсистемні відомості; 

- слабке розуміння значення акмеологічної компетенції для професійної діяльності; 

- недостатнє розуміння необхідності застосовувати акме-знань у виконанні професійних зав-

дань; 

- відсутність знань правил та етичних норм спілкування; 

- відсутність знань особливостей вербальної та невербальної взаємодії; 

- недостатня обізнаність з методами та способами самостійного виконання професійних зав-

дань; 

- відсутність знань щодо тактики і стратегії особистісно-професійного самовдосконалення; 

- відсутність знань про механізми та способи самоконтролю і самооцінки. 

П
р

ак
се

о
л
о

гі
ч

н
и

й
  

- невміння продуктивно комунікувати, відсутність бажання брати участь у взаємодії; 

- не використовують акме-знання на заняттях з професійно орієнтованих дисциплін; 

- не використовують акме-знання на заняттях із загально академічних дисциплін зрідка;  

- не застосовують акме-знань на практиці (плавальної); 

- відтворення визначеної поступовості або системи дій лише за допомогою наставника або 

колеги; 

- епізодична адекватність дій у типових ситуаціях, відсутність умінь діяти у нестандартних 

обставинах; 

- обмежений досвід самостійного виконання професійних завдань; 

- низький рівень активності. 
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- не усвідомлюють власні здатності та властивості, не можуть визначити мету і значення своєї 

діяльності; 

- незначний перелік та ступінь розвитку професійно важливих здібностей та якостей; 

- слабка рефлексія результатів особистісно-професійного саморозвитку; 

- нетерпимість дискомфортних станів інших, неспроможність до пристосування до зовнішніх 

обставин; 

- не усвідомлення необхідності запобігання конфліктів, невміння їх розв’язувати; 

- слабка пізнавальна зацікавленість; 

- самооцінка власної конкурентоспроможності на ринку праці завищена. 
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 - певне розуміння ролі й значення акмеологічної компетенції; 

- усвідомлена потреба у власному життєзабезпеченні; 

- неусвідомлена мотивація професійної комунікації, нестійке прагнення до взаємодії; 

- достатня мотивація до особистісно-професійного самовдосконалення; 

- ситуативна потреба у формуванні акмеологічної компетенції; 

- виражена мотивація до особистісно-професійного саморозвитку; 

- достатнє спрямування на професійне визнання, розвиток кар’єри. 

К
о

гн
іт

и
в
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и
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- певний обсяг акме-знань, проте вони безсистемні; 

- наявне розуміння значення акмеологічної компетенції для професійної діяльності; 

- недостатньо глибоке розумінням необхідності застосовувати акме-знань при виконанні про-

фесійних завдань; 

- наявність знань правил та етичних норм спілкування, особливостей вербальної та невербаль-

ної взаємодії; 

- обізнаність з методами та способами виконання професійних завдань; 

- наявність знань про механізми та способи самоконтролю й самооцінки, тактику та стратегію 

особистісно-професійного самовдосконалення. 

П
р
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се

о
л
о

гі
ч

н
и

й
 

- демонструють вміння продуктивно комунікувати, епізодично беруть участь у взаємодії; 

- використовують акме-знання на заняттях з професійно орієнтованих та загально акаде-

мічних дисциплін; 

- адекватно реагують на подразники і виявляють вміння діяти у типових ситуаціях, проте 

інтуїтивно діють у нестандартних обставинах; 

- мають певний досвід самостійного виконання професійних завдань; 

- самостійно відтворюють визначену поступовість або систему дій у типових виробничих си-

туаціях; 

- рівень активності достатній. 

О
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и
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и
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- усвідомлюють власні здатності та властивості, можуть визначити мету і значення своєї 

діяльності; 

- мають певний перелік та середній ступінь розвитку професійно важливих здібностей та яко-

стей; 

- здатні до рефлексії результатів особистісно-професійного саморозвитку; 

- середній ступінь терпимості до дискомфортних станів оточуючих, неусвідомлене пристосу-

вання до зовнішніх обставин; 

- усвідомлюють важливість запобігання конфліктів на судні; 

- часткова здатність до самовдосконалення через визначення більш складних професійних за-

вдань; 

- нестійкий пізнавальний інтерес; 

- самооцінка власної конкурентоспроможності на ринку праці необ’єктивна. 
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- повне розуміння ролі й значення акмеологічної компетенції; 

- усвідомлена потреба брати участь у життєзабезпеченні інших членів екіпажу; 

- усвідомлена мотивація професійної комунікації, стійке прагнення до взаєморозуміння і 

взаємодії; 

- висока мотивація до особистісно-професійного самовдосконалення; 

- усвідомлена потреба у формуванні акмеологічної компетенції як засобу досягнення осо-

бистісно-професійного «акме»; 

- стійка внутрішня мотивація до особистісно-професійного саморозвитку; 

- цілісне стійке спрямування на професійне визнання, розвиток кар’єри. 
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- глибокі системні акме-знання широкого діапазону; 

- усвідомлення значення акмеологічної компетенції для успішної професійної діяльності; 

- глибоке розуміння необхідності застосовування акме-знань при виконанні професійних за-

вдань; 

- чіткі знання правил та етичних норм спілкування, особливостей вербальної та невербальної 

взаємодії; 

- вільне оволодіння методами та способами самостійного виконання професійних завдань; 

- систематизовані знання про механізми та способи самоконтролю і самооцінки, тактику і 

стратегію особистісно-професійного самовдосконалення. 

П
р
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о
л
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и

й
 - висока продуктивність комунікації, ініціативність взаємодії; 

- систематичне використання акме-знань на заняттях з професійно орієнтованих та загально 

академічних дисциплін; 

- стійкі вміння діяти у типових ситуаціях, адекватна реакція на ризики і стрес-фактори; 

- широкий досвід самостійного виконання професійних завдань; 

- самостійне відтворення визначеної поступовості або системи дій у типових та нетипових 

виробничих ситуаціях; 

- високий рівень активності. 
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и
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- свідоме використання індивідуальних властивостей, самостійна постановка мети і ролі пред-

метно-пізнавальної діяльності; 

- широкий перелік та високий ступінь розвитку професійно важливих здібностей та якостей; 

- сформована навичка до саморефлексії результатів особистісно-професійного саморозвитку; 

- високий ступінь терпимості до дискомфортних станів оточуючих, пристосування до 

зовнішніх обставин; 

- свідоме використання технологій запобігання або механізмів розв’язання конфліктів на 

судні; 

- здатність до самовдосконалення через визначення більш складних професійних завдань; 

- стійкий пізнавальний інтерес до пізнання себе самого та оточуючих; 

- адекватна самооцінка власної конкурентоспроможності на ринку праці. 

 

Курсантам бракує акме-знань (зокрема щодо 

правил та норм спілкування, вербальної та невер-

бальної взаємодії, тактики та стратегії особистісно-

професійного самовдосконалення, механізмів та 

способів самоконтролю і самооцінки), вони недо-

статньо обізнані з методами та способами вико-

нання професійних завдань. Вони не вміють про-

дуктивно комунікувати та взаємодіяти, не виявля-

ють активності, не використовують акме-знання на 

практиці та на заняттях з професійно орієнтованих 

й загально академічних дисциплін, не демонстру-

ють вміння приймати ефективні професійні та 

управлінські рішення і нести відповідальність за 

них; мають обмежений досвід самостійного вико-

нання професійних завдань. Рівень розвитку психо-

моторики низький, низький рівень стресостійкості, 

перелік та ступінь розвитку професійно важливих 

здібностей та якостей незначний, слабка рефлексія 

результатів особистісно-професійного саморо-

звитку. Курсанти виявляють епізодичну адекват-

ність дій у типових ситуаціях, у них відсутні уміння 

діяти у нестандартних обставинах, вони не здатні 

адекватно реагувати на подразники, не усвідомлю-

ють власні можливості, не можуть визначити мету 

і значення своєї діяльності щодо використання ре-

сурсів і власних потенцій, проте мають завищену 

самооцінку власної конкуренто-спроможності на 

ринку праці.  

При низькому рівні сформованості акмеологіч-

ної компетентності навчальна діяльність здається 

курсантам одноманітною і нецікавою, їх пред-

метно-пізнавальна діяльність є репродуктивною. 

Акме-знання неповні та поверхневі, акме-вміння не 

розвинуті, акме-навички не відпрацьовані. Май-

бутні судноводії невпевнені при висловлюванні 

власних думок і поглядів, не вміють їх аргументу-

вати та відстоювати, не здатні переконувати у своїй 

правоті інших; зовсім не проявляють ініціативу 

щодо особистісно-професійного самовдоскона-

лення. 

Середній рівень сформованості акмеологічної 

компетенції притаманний курсантам з переважно 

позитивним ставленням до майбутньої професійної 

діяльності. І хоча їм характерна неусвідомлена мо-

тивація професійної комунікації та нестійке праг-

нення до взаємодії, наявна ситуативна потреба у 

формуванні акмеологічної компетенції, достатня 

мотивація до особистісно-професійного самовдос-

коналення та виражена мотивація до особистісно-

професійного саморозвитку. Майбутні судноводії 

демонструють розуміння ролі й значення ак-

меологічної компетенції для успішного виконання 

професійних завдань, зокрема для уникнення чи 

розв’язання конфліктів. На цьому рівні відміча-

ються добре розвинені вміння обґрунтовувати 

особливості взаємодії та співпраці на борту судна, 

аналізувати наслідки хибних рішень. 

Майбутні судноводії вже мають певний обсяг 

акме-знань, проте вони безсистемні. Разом із цим, у 

них наявні знання правил та етичних норм спілку-

вання, особливостей вербальної та невербальної 

взаємодії, методів і способів виконання професій-

них завдань, знання про механізми та способи са-

моконтролю і самооцінки, тактику і стратегію осо-

бистісно-професійного саморозвитку. Професійно 

важливі акме-знання частково систематизовані, 

хоча має місце недостатньо глибоке розуміння 
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необхідності їх застосування при виконанні про-

фесійних завдань. Курсанти прагнуть використо-

вувати різні форми роботи, виявляючи при цьому 

доволі глибокі знання сутності колективної 

взаємодії. Вони демонструють достатні акме-

знання із загально академічних та професійно 

орієнтованих дисциплін, проте у нестандартних си-

туаціях інколи зазнають труднощів при виявленні 

акме-вмінь у професійній діяльності. У стандарт-

них ситуаціях швидкість реакції на події чи подраз-

ники є досить високою, спостерігається врівнова-

женість, критичність і гнучкість мислення.  

Предметно-пізнавальна діяльність майбутніх 

судноводіїв усвідомлена і спрямована на результат, 

проте відповідальність за якість роботи виявляється 

спорадично. Курсанти усвідомлюють власні здат-

ності та властивості, можуть визначити мету і зна-

чення своєї діяльності, виявляють достатній рівень 

активності. Вже наявний певний перелік та се-

редній ступінь розвитку професійно важливих здіб-

ностей та якостей, певна здатність до рефлексії ре-

зультатів особистісно-професійного саморозвитку і 

часткова здатність до самовдосконалення через 

визначення більш складних професійних завдань. 

Не повною мірою сформовані вміння здійснювати 

самоконтроль та самоаналіз діяльності, проте само-

оцінка власної конкурентоспроможності на ринку 

праці все ще необ’єктивна. 

При середньому рівні сформованості ак-

меологічної компетентності навчальна діяльність 

визнається шляхом опанування професійно необ-

хідними знаннями та вміннями, предметно-пізна-

вальна діяльність стає творчо-репродуктивною. 

Майбутні судноводії впевнені у власних поглядах і 

переконаннях, вміють їх позиціонувати, проте не 

вміють аргументувати; ініціативу щодо осо-

бистісно-професійного самовдосконалення виявля-

ють з певною частотою. 

Високий рівень сформованості акмеологічної 

компетенції характеризує курсантів ВМНЗ, які 

вирізняються позитивно-активним ставленням до 

оволодіння обраною професією, і яким притаманно 

цілеспрямоване бажання до особистісно-про-

фесійного самовдосконалення і розвитку кар’єри, 

професійного визнання. У них сформовано повне 

розуміння ролі й значення акмеологічної компетен-

ції як засобу досягнення особистісно-професійного 

«акме». Майбутні судноводії вже мають усвідом-

лену потребу брати участь у життєзабезпеченні ін-

ших членів екіпажу та усвідомлену мотивацію про-

фесійної комунікації, стійке прагнення до взаємо-

розуміння і взаємодії. 

Майбутні судноводії з таким рівнем демон-

струють системні ґрунтовні акме-знання, вміють 

швидко орієнтуватися у різних ситуаціях про-

фесійної взаємодії (зокрема нестандартних), реагу-

вати на дії оточуючих, приймати правильні рішення 

та відповідати за них; прагнуть запобігти виник-

ненню конфліктних ситуацій та вміють їх вирішу-

вати. Характерними для таких курсантів є актив-

ність, енергійність, сформованість професійно зна-

чущих ціннісних орієнтацій та емоцій, що 

сприяють досягненню визначених цілей пред-

метно-пізнавальної діяльності. Для представників 

цієї групи характерний високий рівень розвитку 

професійно важливих особистісних якостей і здіб-

ностей; у них відзначається відсутність емоційної 

напруженості при виконанні професійно орієнтова-

них завдань, усвідомлення значущості та емпатії до 

тих, хто оточує. Таких курсантів вирізняє виразне 

мовлення, аргументація та яскравість думок, 

вміння переконувати у своїй обґрунтованій правоті.  

Стабільна точність виконання стандартних 

професійних завдань, несуттєва кількість недоліків 

та виявлення творчого підходу при розв’язанні не-

стандартних ситуацій зумовлена опануванням 

індивідуально значущих акме-знань, вмінням за-

стосовувати ці знання, адекватним виявленням про-

фесійно важливих якостей і здібностей, оволодін-

ням змістом, методами та способами виконання 

професійної діяльності. Курсантам притаманний 

високий рівень самоорганізації та здатності пла-

нувати, контролювати, регулювати та аналізувати 

свою діяльність; вони здатні до відповідальності за 

якість і результати роботи.  

Курсанти із високим рівнем сформованості ак-

меологічної компетенції володіють техно-

логічними, організаційно-управлінськими, ко-

мунікативними, психолого-педагогічними акме-

вміннями, необхідними для ефективної про-

фесійної діяльності, адекватно оцінюють власну 

конкуренто-спроможність. Характерна наявність 

позитивних емоцій, які виникають у процесі про-

фесійної взаємодії, високий ступінь терпимості до 

дискомфортних станів оточуючих, уміння присто-

совуватися до характерів і звичок інших членів 

екіпажу. У таких курсантів наявне бажання досягти 

високих професійних результатів. При високому 

рівні сформованості акмеологічної компетентності 

майбутні судноводії до навчальної діяльності під-

ходять творчо, виявляють ініціативу у предметно-

пізнавальній діяльності.  

Підсумовуючи зазначене, констатуємо, що 

названі критерії (мотиваційний, когнітивний, прак-

сеологічний, особистісний), показники та 

відповідні їм рівні (низький, середній, високий) 

сформованості акмеологічної компетенції характе-

ризують результат – рівень актуального «акме», 

якого мають досягти майбутні судноводії у своєму 

особистісно-професійному розвитку під час нав-

чання у ВМНЗ.  

Висновки. Аналіз наукових джерел дозволив 

уточнити зміст понять «критерій» і «показник» та 

обґрунтувати сутність критеріїв і показників сфор-

мованості акмеологічної компетенції майбутніх 

судноводіїв. Визначені чотири критерії та 

відповідні їм показники надають можливість 

оцінити рівень сформованості відповідної компе-

тенції й спрогнозувати її подальший розвиток.  
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Аннотация 

В ходе ускоренного развития современного производства и деловой сферы быстро возрастают требо-

вания к уровню подготовки технических специалистов в вузах. Знание иностранного языка совершенно 

необходимо для качественной подготовки инженерных кадров, однако программы изучения иностранного 

языка в вузах сокращаются. Для достижения высоких результатов обучения требуется изменение подхода 

к изучению данного предмета в технических вузах. 

Abstract 

Rapid development of all industry and business spheres sets high demands for the level of training of technical 

specialists in universities. Foreign language learning becomes absolutely necessary for qualified engineering per-

sonnel. However, foreign language study terms in universities are being reduced to minimum. To meet the growing 

requirements to the level of foreign language study, higher education needs a different approach to this subject in 

technical universities. 
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В условиях расширения потока научно-техни-

ческой информации меняется структура, уровень 

знаний, навыков и опыта специалистов в различных 

областях науки и производства. Компетенции, не-

обходимые для работника любого современного 

предприятия и учреждения, должны полноценно 

формироваться в ходе преподавания различных 

дисциплин в вузах. В наши дни подготовка кадров 

в самом процессе производства практически невоз-

можна, поскольку научные знания стали важным 

фактором его развития и имеют с ним очень тесную 

связь. В таких условиях образование (даже в тех 

сферах, которые традиционно относятся к обще-

культурным) становится максимально приближен-

ным к реальным потребностям науки и производ-

ства, т. к. уровень молодых специалистов должен 

соответствовать скорости развития современной 

научно-технической сферы деятельности общества. 

Оценки состояния российского образования, 

которое постепенно встраивается в европейское и 

общемировое, весьма различаются. В условиях, ко-

гда экономические показатели страны уменьша-

ются, а инвестиции в экономику растут слабо, 

число студентов в вузах России практически не 

уменьшалось, а в передовых вузах даже выросло: 

рынок труда требует всё большего количества все-

сторонне подготовленных профессионалов, что от-

ражается в наметившемся в последние годы вырав-

нивании процентного отношения людей с высшим 

образованием к общему числу трудоспособных в 

России (т. е. приведение его в соответствие с обще-

мировыми показателями). Поскольку учебный про-

цесс следует организовывать в соответствии с гос-

ударственными стандартами по каждой отдельной 

специальности и с требованиями конкретных по-

требителей на рынке труда, то кроме решения про-

блем уточнения перечня необходимых специально-

стей и расчета плана по количеству выпускаемых 

специалистов, приходится ещё и пересматривать 

учебные планы профессиональных образователь-

ных учреждений. Сейчас эти процессы особенно 

интенсивно протекают внутри системы высшего 

профессионального образования, т.к. именно здесь 

формируются будущие инженерные и управленче-

ские кадры.  

В наши дни, особенно при интенсивном разви-

тии дистанционного образования и расширенного 

доступа к разным видам образовательного сетевого 

контента, принято ратовать за сокращение количе-

ства аудиторных занятий по всем предметам с уве-

личением времени самостоятельной работы сту-

дентов. Действительно, вузы призваны обеспечи-

вать не столько обучение кого-то чему-то, сколько 

создание оптимальных условий для учебного 

труда, и приобретения профессиональных знаний и 

навыков в контексте общественных потребностей. 

Но по мнению авторов статьи, в рамках ускоренных 

реформ такого рода есть риск потерять то ценное, 

что российская система образования выработала на 

протяжении многих лет своего успешного суще-

ствования. 

Понятно, что ни один учебный предмет не дол-

жен зависеть по качеству преподавания и учения 

только от личности и уровня подготовки препода-

вателя – вокруг огромное количество источников 

информации и возможностей для самоподготовки. 

Но до сих пор хороший лектор способен во многом 

дополнить и разъяснить и то, что предлагает «Ин-

тернет», и то, что можно почерпнуть из учебников. 

Недостаточное стремление среднего студента каче-

ственно использовать доступные ему информаци-

онные источники компенсируется именно работой 

вузовских преподавателей. Если на данном этапе 

развития системы профессионального образования 

начать необдуманно сокращать аудиторные заня-

тия, это незамедлительно понизит качество подго-

товки специалистов.  

Рассматривая преподавание иностранных язы-

ков в технических вузах, нельзя отрицать, что по-

вышение в последние годы качества знаний части 

студентов произошло именно благодаря созданию 

информационной среды, из которой можно беско-

нечно получать нужные для собственного обучения 

знания. Но сохраняется необходимость организо-

вать формирование опыта учащихся в освоении 

иностранного языка как средства получения необ-

ходимой информации и средства обеспечения пол-

ноценного общения. Иностранный язык – это ин-

струмент, который, если его дать в руки студенту, в 

несколько раз увеличивает его возможности пра-

вильного поиска и отбора информации, необходи-

мой для профессионального формирования. Нет ни 

одного студента, знающего иностранный язык хотя 

бы на среднем уровне владения, и даже чуть ниже, 

который бы не ценил свои знания и навыки в этой 

области и не пользовался ими прежде всего для ре-

шения задач своего профессионального образова-

ния. Но несмотря на в целом положительное стрем-

ление соответствовать европейским стандартам об-

разования, опыт вузов, где курс обучения 

иностранному языку по техническим направлениям 

подготовки за последнее десятилетие сократился 

по количеству аудиторных часов в полтора-два 

раза, показывает, что обучение предмету стало при-

носить результаты, не вполне соответствующие по-

требностям тех же студентов. 

Очевидно, что современный специалист в лю-

бой сфере должен владеть иностранным языком как 

можно лучше, иметь навыки аудирования, говоре-

ния, чтения, письма. Мало лишь запомнить лекси-

ческие единицы, надо также сочетать их друг с дру-

гом для выражения мысли и опознать их при вос-

приятии чужой речи на слух или зрительно. Кроме 

того, без формирования стойких навыков пользова-

ния усвоенным материалом никакой речевой дея-

тельности быть не может. При этом иностранный 

язык как учебный предмет таков, что на самостоя-
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тельное изучение можно оставить лишь запомина-

ние лексем и чтение текстов со словарем, частично 

– письмо. Для всего остального в процессе обуче-

ния необходимо присутствие студента в аудитории, 

наличие преподавателя, и хотя бы таких простых 

технических средств обучения, как аудио- или ви-

деозапись иностранной речи. Преподаватели ино-

странного языка в технических вузах находят воз-

можность реализовать мотивационный компонент 

обучения не только в отношении своего предмета, 

но и ряда других, о которых имеют только общее 

представление. Они, пожалуй, единственные, кто 

серьёзно занимается такой важной составляющей 

современной коммуникации, как чтение – и на род-

ном, и на иностранном языке. При обучении чте-

нию на иностранном языке преодолевается целый 

ряд смысловых, языковых и психологических труд-

ностей. Замечено, что в ответах на вопросы, о чем 

или о ком говорится в прочитанном тексте и что 

именно об этом говорится, первоначально сту-

денты дают очень пространные и слабо структури-

рованные ответы, но постепенно учатся излагать 

смысл прочитанного более сжато и концентриро-

ванно, а содержательность ответа, тем не менее, 

возрастает. В учебных заведениях практически лю-

бого типа текст – звучащий или письменный – яв-

ляется в процессе преподавания иностранного 

языка основным видом учебных материалов. Текст 

для студента является и эталоном речевого произ-

ведения, и целостным объектом для понимания и 

усвоения фактической информации, и источником 

расширения и совершенствования языковых зна-

ний, и основой для тренировки в иноязычной речи. 

Чтобы широкие возможности, которые предостав-

ляет иноязычный текст, реализовывались, тоже 

необходимо довольно значительное учебное время 

для занятий непосредственно с преподавателем. 

Цели курса обучения студента иностранному 

языку в техническом вузе поставлены правильно – 

научить пользоваться иноязычной речью при по-

вседневном бытовом общении и в сфере професси-

ональной коммуникации. Этого будущему специа-

листу было бы вполне достаточно. Но не секрет, что 

на нефилологические специальности в высшие 

учебные заведения поступают в основном выпуск-

ники школ, не освоившие нормативов школьной 

программы по иностранному языку даже наполо-

вину. При этом никто не делает скидку на данное 

обстоятельство – требуется, чтобы все знания по 

программе были усвоены, умения – привиты, 

навыки – сформированы. Хотелось бы обратить 

внимание на то, что преподаватели иностранных 

языков вузов стремятся внедрять в учебный про-

цесс все новое в методике преподавания и техноло-

гиях обучения. Тематически-ситуативный способ 

организации материала на базе текста вполне себя 

оправдывает. Усвоив устно поданный или прочи-

танный материал, необходимо перейти к реально-

информативной коммуникации в ходе практиче-

ских занятий. Особенно хорошо необходимость 

этого видна на примере изучения тем бытового и 

общекультурного плана, которым и уделяется ос-

новное внимание на первом этапе языковой подго-

товки. Охват темы должен быть первоначально 

обеспечен лексически и грамматически, но потом 

необходимо всё изученное (пусть и самостоя-

тельно) вывести в приближенную к реальной рече-

вую коммуникацию. Поэтому при отборе лексики 

для обязательного изучения наряду с принципом 

частотности обязательно соблюдается принцип 

функциональности. Даже изучение тем, которые на 

первый взгляд не в состоянии стимулировать обмен 

мнениями (интересы, профессии, квартира), 

направлены на усвоение такой части лексики и 

грамматики, которые неизбежно понадобятся в 

ходе любого общения.  

Теперь вернемся к реальной ситуации препо-

давания иностранного языка в неязыковом вузе, 

особенно студентам технических специальностей, 

где учебные часы, выделенные на предмет, пре-

дельно сокращены. Преподаватель должен сформи-

ровать базовые умения и навыки речевой деятель-

ности. Преподаватель должен, используя современ-

ные методические подходы, помочь студенту 

преодолеть психологический речевой барьер, 

научить легко вступать в иноязычное общение, ис-

пользуя максимально весь свой запас знаний, уме-

ний и навыков. При этом сложность обсуждаемых 

тем с бытовых и повседневных должна постепенно 

дойти до общенаучных и абстрактных. Большое 

внимание должно уделяться аудированию и чте-

нию с разными познавательными задачами. Пра-

вильная работа над чтением, с обязательным обуче-

нием аннотированию и реферированию текстов, 

тоже требует изрядного количества учебного вре-

мени. Если учесть, что в программу включено изу-

чение профессиональной терминологии, не удиви-

тельно, что поставленные цели обучения достига-

ются лишь частично – обеспечить всё это в полном 

объеме за предоставляемое количество учебного 

времени невозможно. Совершенно необходимо 

расширить курс обучения иностранному языку на 

стадии бакалавриата до хотя бы шести семестров 

вместо двух или трех. В этом случае будет воз-

можно на первом этапе ликвидировать недостатки 

школьной подготовки, подтягивая отстающих до 

среднего уровня знаний. На этом же этапе станет 

возможным сообщать учащимся средствами ино-

странного языка больше культурологической, стра-

новедческой, общенаучной информации. Тогда вы-

работка непосредственно речевых умений в пра-

вильно простроенной системе речевых упражнений 

с моделированием ситуаций, приближенных к ре-

альным ситуациям общения, будет происходить бо-

лее полноценно и качественно. На втором этапе 

можно будет говорить о совершенствовании рече-

вых умений и навыков на другом, уже более слож-

ном лексическом материале, усвоение которого 

позволит читать тексты, вести беседу и составлять 

монологические высказывания общенаучной и 

научно-популярной тематики. Завершающий, спе-

циализированный этап обучения в магистратуре то-

гда можно будет организовать самыми разными 

способами, широко применяя дистанционные виды 

подготовки. При наличии достаточно современного 
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базового учебного пособия по конкретной специ-

альности станет возможен вариант сдачи по окон-

чании курса расширенного экзамена, с внесением 

специальной строки в приложение к диплому. Воз-

можен и факультативный вариант изучения допол-

нительных специализированных курсов, при этом 

заинтересованные студенты могли бы изучать тер-

минологический аспект иностранного языка по не-

скольким смежным специальностям. Появится 

также возможность для привлечения к чтению лек-

ций специалистов, владеющих иностранным язы-

ком, для организации тематических конференций 

на иностранном языке, и других языковых меро-

приятий. 

Требования, предъявляемые к современной ву-

зовской подготовке специалистов, ни в коем случае 

не смогут исключить иностранный язык как совер-

шенно необходимый для каждого студента учеб-

ный предмет. Высококвалифицированный специа-

лист обязан уметь постоянно пополнять свои зна-

ния и самостоятельно повышать свою 

квалификацию, что невозможно без использования 

источников информации на языках, гораздо шире 

используемых в сфере мировой науки и производ-

ства, нежели русский. Следовательно, необходим 

избирательный и творческий подход высших учеб-

ных заведений к планированию курсов обучения 

иностранным языкам и применению новых техно-

логий в преподавании, что позволило бы ком-

плексно использовать весь накопленный опыт обу-

чения, повысить качество получаемых студентами 

знаний и уровень успешности их учебной и даль-

нейшей производственной деятельности.  
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Анотація 

В цій статті розглянуто існуючі сучасні проблеми професійної підготовки фахівців в системі музичної 

освіти нашої держави. Також у роботі зазначено, що організація музичного навчання відповідно до ком-

петентнісно-орієнтованої концептуальної моделі на базі інтегрованого освітнього комплексу із застосу-

ванням спеціальних технології та методів навчання істотно підвищує якість освіти, сприяє вдосконаленню 

особистісно-психологічних, ціннісно-мотиваційних, когнітивних, операційно-діяльнісних, соціально-ко-

мунікативних аспектів професійної майстерності музиканта і забезпечує комплексне особистісно-про-

фесійне становлення фахівця, що в свою чергу дозволить вирішити багато проблем, які сьогодні виника-

ють під час професійної підготовки фахівців в системі музичної освіти. 

Abstract 

This article considers the existing modern problems of professional training in the system of music education 

in our country. It is also noted that the organization of music education in accordance with the competency-oriented 

conceptual model based on an integrated educational complex with the use of special technologies and teaching 

methods significantly improves the quality of education, improves personal psychological, value-motivational, 

cognitive, operational, social -communicative aspects of the professional skills of a musician and provides a com-

prehensive personal and professional development of the specialist, which in turn will solve many problems that 

arise today during the training of specialists in the system of music education. 
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Сьогодні система музичної освіти, завдяки 

якій реалізується підготовка музикантів, компози-

торів, музикознавців, є специфічною освітньою 

ланкою. В її основу входить художньо-творча або 

музична діяльність, що є з однієї сторони предме-

том освоєння, а з іншої сторони – є результатом 

навчальної роботи. Якщо порівнювати музично-пе-

дагогічну освіту, завданням якої є підготовка вчи-

телів музики для закладів загальної освіти, з кла-

сичною музичною освітою, то остання займається 

підготовкою фахівців для концертно-мистецьких 

організацій (концертних об’єднань та колективів, 

театрів, філармоній), а також освітніх установ ми-

стецької сфери (консерваторій, музичних училищ 

тощо), що визначає спрямованість навчання на 

пріоритетний розвиток виконавської майстерності 

та вдосконалення професійно-творчих навичок. 

Процес професійної підготовки музикантів до-

сить тривалий і трудомісткий, як правило, він три-

ває від 16 до 20 років. При цьому розрізненість 

рівнів освітньої системи створює проблеми коорди-

нації змісту освіти, забезпечення наступності за-

собів і методів навчання, досягнення безперерв-

ності і поступовості професійно-особистісного ста-

новлення слухачів, що, в свою чергу, негативно 

відбивається на якості підготовки випускників. 

Проблеми, що існують в сфері класичної му-

зичної освіти, а також особливості організації та 

змісту музичного навчання не залишилися поза 

увагою багатьох вітчизняних та закордонних вче-

них. Проте більша частина питань досліджується з 

позицій музикознавства, а от психолого-педа-

гогічні аспекти зачіпаються частково, переважно в 

роботах, пов’язаних з вивченням музичних здібно-

стей, освоєнням видів музичної діяльності, 

висвітленням окремих сторін розвитку музичної 

освіти в контексті культури. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій по-

казав, що основна увага вчених-музикантів най-

частіше направлена на розгляд музичної діяльності, 

як художнього феномена, а також вивченню явищ 

музичного мистецтва в теоретичному й історич-

ному ракурсах (Т. Ліванова, Ю. Келдиш, 

Є. Назайкінскій та інші). Досить широко до-

сліджена проблема взаємозв’язку музичної освіти 

та музичної культури (Б. Асафьев, Л. Баренбойм, 

В. Натансон та інші). Існують також дослідження, 

які присвячені питанням наступності в культурі, 

мистецтві та педагогіці, що обґрунтовують мож-

ливість історичного успадкування не тільки пози-

тивного, але і негативного музично-педагогічного 

досвіду (Е. Баллер, Л. Ладигіна, А. Сохор та інші). 

Важливими також представляються праці, що 

розглядають історію освіти в культурологічному 

аспекті з опорою на парадигмально-педагогічний 

підхід (М. Богуславскій, Г. Корнетов), який дозво-

ляє здійснити вивчення еволюції музичної освіти у 

вигляді сукупності музично-педагогічних парадигм 

(О. Ніколаева). 

У педагогіці музичної освіти в останні деся-

тиліття активно вирішуються проблеми вдоскона-

лення підготовки фахівців. Створено про-

фесіограми вчителя музики, «модель ідеального 

фахівця», виділені компоненти професійної май-

стерності, визначено професійні вимоги до випуск-

ників музично-педагогічних ЗВО. Широко 

висвітлені різні аспекти виконавської, педагогічної, 

просвітницької діяльності педагога-музиканта, 

особливості інструментальної, вокально-хорової, 

хормейстерської, музично-теоретичної підготовки 

студентів [1, с. 24]. 

Вітчизняна система підготовки музикантів 

академічного профілю (виконавців, композиторів, 

музикознавців) має свої особливості, зумовлені 

історичними та соціальними факторами. Вона ро-

зрахована, перш за все, на навчання елітарної ча-

стини талановитої молоді, орієнтована на пріори-

тетний розвиток виконавської майстерності, 

індивідуальну самореалізацію в творчості, досяг-

нення професійного «акме» в артистичній кар’єрі. 

Завдання забезпечення високого рівня музично-ви-

конавської майстерності обумовлює велику питому 

вагу технологічних форм навчальної діяльності, які 

передбачають тренування професійних музичних 

здібностей, розвиток моторно-рухових і слухових 

умінь і навичок. Акцентування операційно-техно-

логічної сторони навчання нерідко призводить до 

нівелювання особистісно-психологічних, ціннісно-

мотиваційних, соціально-комунікативних аспектів 

освіти, що негативно позначається на якості підго-

товки фахівців i є суттєвою проблемою сьогодення.  

Випускники музичних закладів вищої освіти, 

які мають чудову виконавську оснащеність, достат-

ній обсяг загальних і спеціальних знань, часто не 

можуть реалізувати себе в професії, що пояс-

нюється об’єктивними причинами. Це, перш за все, 

відсутність вміння застосовувати отримані теоре-

тичні знання у практичній діяльності та адаптувати 

їх до конкретних умов виробничої ситуації (кон-

цертно-сценічної, творчо-репетиційної, педагогіч-

ної та інших); встановлювати партнерські відно-

сини з колегами, плідно взаємодіяти з учнями та їх 

батьками; грамотно проектувати розвиток власної 

артистичної кар’єри з траєкторію творчого зрос-

тання своїх учнів; виділяти пріоритети в само-

стійній музичній діяльності. Значні труднощі пред-

ставляє освоєння суміжних спеціальностей і видів 

діяльності, входження в світ інформаційних техно-

логій, оволодіння засобами міжкультурної ко-

мунікації. Нажаль на сьогодні все перераховане 

вище також є досить суттєвою проблемою про-

фесійної підготовки фахівців в системі музичної 

освіти, яка потребує негайного вирішення. 

Аналіз працевлаштування та виробничої діяль-

ності випускників музичних навчальних закладів 

показує, що їх професійна підготовка не в повній 

мірі відповідає вимогам роботодавців і умовам су-

часного ринку праці. Соціальний запит висуває в 

якості найважливіших компонентів професійної 

майстерності фахівця зрілість духовної культури 

особистості, високий рівень мотивації музичної 

діяльності, професійну мобільність, сформовану 

систему переконань і ціннісних орієнтацій, ко-

мунікативну культуру.  

Проте навчальний процес в більшій частині 

музично-освітніх установ, як вищої, так і середньої 
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ланки, традиційно побудований на культивуванні 

конкретних виконавських навичок та освоєнні аб-

страктних теоретичних знань, що надзвичайно по-

глиблює дистанцію двох стадій діяльнісного 

функціонування особистості: навчальної та само-

стійно-творчої, роблячи зіткнення з різноманіттям 

реальності психологічно складним. Технологічно-

ремісниче виховання музиканта, в достатній мірі 

відірване від практичних соціальних потреб, 

сьогодні усвідомлюється як прояв духовної кризи в 

галузі музичної культури та педагогіки [2]. 

До проблем професійної підготовки фахівців в 

системі музичної освіти, на нашу думку, можна ще 

віднести суперечності, які об’єктивно існують в цій 

системі. Це суперечності між: 

• потребою сучасних установ культури і ми-

стецтва в універсально підготовлених фахівцях, 

здатних проявляти себе в різних сферах музичної 

діяльності, які здібні гнучко реагувати на запити 

соціуму та організацією професійної підготовки 

музикантів, яка недостатньо забезпечує фор-

мування даних якостей; 

• багатофункціональним характером діяль-

ності музиканта-професіонала в сучасному сус-

пільстві (виконавець-соліст, ансамбліст, концерт-

мейстер, оркестрант, викладач, керівник творчого 

колективу, адміністратор) та консервативним, вузь-

котехнологічним змістом навчання, спрямованим 

переважно на освоєння виконавських навичок й 

оволодіння технологією музичного ремесла; 

• завданнями комплексного розвитку загаль-

них і музичних здібностей, особистісних й про-

фесійних якостей учнів та розрізненістю змісту за-

гальнонаукової, музично-теоретичної і виконавсь-

кої підготовки музикантів; 

• необхідністю інтегрованого застосування му-

зичних знань, умінь і навичок у самостійній прак-

тичній діяльності та роз’єднаним засвоєнням їх в 

окремих навчальних предметах; 

• усвідомленням музикантами-педагогами 

необхідності поновлення організаційних і змістов-

них основ навчання в сучасних музично-освітніх 

установах та відсутністю відповідного психолого-

педагогічного супроводу класичної музичної освіти 

[3]. 

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, 

можна зробити наступні висновки про те, що зміна 

вимог суспільства до компетентності фахівця-му-

зиканта, обумовлена розширенням сфери його про-

фесійної діяльності, а також потреба будь-якої лю-

дини в професійній самореалізації визначають 

соціокультурні умови підготовки музикантів. Ці 

умови втілюються в соціальному замовленні сус-

пільства до освіти, який формується на основі про-

грамно-цільового підходу. Соціальне замовлення 

передбачає необхідність розробки «моделі ідеаль-

ного фахівця», що втілюватиме вимоги суспільства 

й особистості до рівня професійної майстерності, 

індивідуально-психологічних якостей, що забезпе-

чують ефективне функціонування музиканта в си-

стемі суспільних інститутів. Організація музичного 

навчання відповідно до компетентнісно-орієнтова-

ної концептуальної моделі на базі інтегрованого 

освітнього комплексу із застосуванням спеціальних 

технології та методів навчання істотно підвищує 

якість освіти, сприяє вдосконаленню особистісно-

психологічних, ціннісно-мотиваційних, когнітив-

них, операційно-діяльнісних, соціально-комуніка-

тивних аспектів професійної майстерності музи-

канта і забезпечує комплексне особистісно-про-

фесійне становлення фахівця, що в свою чергу 

дозволить вирішити багато проблем, які сьогодні 

виникають під час професійної підготовки фахівців 

в системі музичної освіти. 

Подальше дослідження організаційно-педа-

гогічних основ функціонування установ класичної 

музичної освіти має широке соціально-професійне 

значення, так як сприяє виробленню стратегії по-

дальшого розвитку системи освіти як частини ду-

ховної культури суспільства, визначенню підходів 

до реалізації молодіжної політики в нашій державі, 

виявлення пріоритетів в особистісному і про-

фесійному становленні підростаючого покоління. 

Проведене нами дослідження створює передумови 

для подальшого вивчення організації та змісту нав-

чання музикантів академічного профілю на всіх рів-

нях системи освіти. 
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Аннотация 

Олимпиады по иностранным языкам давно зарекомендовали себя как эффективное средство совер-

шенствования навыков владения языком и повышения общего культурного уровня студентов, возмож-

ность для творчества, как один из способов формирования умения работать самостоятельно и как показа-

тель языковой компетентности студентов, источник их положительных эмоций. Существующие реалии 

потребовали нового подхода к уже известным видам работы. В данной статье рассказывается о многолет-

нем опыте проведения интернет-олимпиады по профессионально-ориентированному переводу в Сибир-

ском государственном университете науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева. 

Abstract 

Olympiads in foreign languages have proven themselves to be an effective means of improving language 

skills and raising the general cultural level of students, an opportunity for creativity, a way to form the ability to 

work independently and an indicator of students' language competence, a source of their positive emotions. The 

existing realities required a new approach to well-known kinds of work. The paper describes the long experience 

of conducting an Internet Olympiad in professionally oriented translation at the Siberian State University of Sci-

ence and Technology named after academician M.F. Reshetnev. 

Ключевые слова: информационная культура, дидактическая тестология, развивающие технологии, 

интеллектуальное становление, оптимизация образовательного процесса, дистанционная образовательная 

среда. 

Keywords: information culture, didactic testology, developing technologies, intellectual formation, optimi-
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The onset of the information age required, among 

other things, changes in modern education. We are 

gradually getting used to all kinds of electronic courses, 

educational games and competitions held on the Inter-

net. The attraction of scientific thought to the distance 

learning environment was influenced by global changes 

in science, technology, society and economy. They 

caused an increase in the degree of informatization of 

society, contributed to the spread of information com-

munications and the creation of remote educational 

spaces. The noted tendencies made it possible to create 

various networks of communication between people at 

a distance, to provide access to various resources, ser-

vices and products at different times. The pedagogical 

use of information technology, computer and organiza-

tional technology, various educational services and tel-

ecommunication systems is due to the nature and inten-

sity of the informatization processes taking place in so-

ciety and public life [3]. 

Thanks to free access to the Internet, students have 

the opportunity to take part in various network interu-

niversity, all-Russian and international Olympiads and 

competitions in a foreign language. Educational Olym-

piads have a long history, but they acquired new signif-

icance under new conditions of pandemic and self-iso-

lation. Olympiads help students to feel members of the 

student community at this difficult time. The Olympiad 

is a competition designed to identify the most worthy 

of the participants, to establish the winners. The com-

petitive spirit of the Olympiad allows each participant 

to show their maximum capabilities. For a student, the 

Olympiad is a source of improving the professional lan-

guage and cultural outlook, an opportunity for creativ-

ity, the formation of the ability to work and create in-

dependently; it is the unity of learning and creativity, 

an indicator of students' success and their competence, 

positive emotions. Olympiads reveals the names of 

many talented students. 

Students take part in distance Olympiads with 

pleasure. Thanks to participation in such Olympiads 

and competitions students significantly expand their 

horizons, get the opportunity to effectively apply the 

knowledge gained in the learning process, in a non-

standard situation, show erudition and logical thinking, 

and improve their ability to work in a limited time. Par-

ticipating in such an intellectual marathon is very inter-

esting and useful for students of different intellectual 
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potential. Many of them through such Olympiads get 

the chance to make sure that the level of their 

knowledge does not yield to that of other students from 

different parts of the world. 

When teachers use and organize this form of work, 

their role also changes, and the level of their infor-

mation culture rises. Teachers are the coordinators of 

the information flow. Therefore, they need to be profi-

cient in modern methods and new educational technol-

ogies in order to communicate in the same language 

with students. For teachers the Olympiad is a challenge 

and at the same time demonstration of their competence 

and pedagogical skills, an exchange of experience with 

colleagues. 

The Student Internet Olympiad in Foreign Lan-

guages is designed to stimulate the quality of profes-

sional training of specialists; improve the educational 

process, activate independent research, extracurricular 

work with students; develop memory, attention, logical 

thinking; create opportunities for the formation of the 

competence and personality of a future specialist; to 

orient students towards the active development of 

methods of obtaining new information; to demonstrate 

the pedagogical competence of teachers, their pedagog-

ical skills. 

For 10 years the Department of Technical Foreign 

Language and Business Foreign Language of the Sibe-

rian State University of Science and Technology named 

after academician M.F. Reshetnev have jointly con-

ducted an Internet Olympiad in professionally oriented 

translation for students of non-linguistic specialties. As 

part of the event, students are offered the opportunity to 

try themselves in the art of translation as a necessary 

skill in any profession. The purpose of the Olympiad is 

to increase interest in learning foreign languages, as 

well as to identify talented young people who want to 

show their knowledge, skills and abilities in the field of 

professionally oriented translation. Some winners of 

the Olympiad have already defended their candidate 

theses. 

In recent years, the event has reached the interna-

tional level, covering not only universities in Russia, 

but also in Kazakhstan and Uzbekistan. Russian partic-

ipants are represented by universities from Moscow, 

Tomsk and the Tomsk region, Barnaul, Kemerovo and 

Kemerovo region, Krasnoyarsk and Krasnoyarsk re-

gion, Kazan, Yekaterinburg, Samara, Chita, Kurchatov 

and other cities. 

The Olympiad is held in the form of a distance 

competition. The tasks for it are developed by the 

methodological commission, approved by the chairman 

of the Organizing Committee. 

The Olympiad is held remotely in two rounds. The 

first round is a selection test (100 questions, multiple 

choice), which takes 1 hour 30 minutes (90 minutes) to 

complete. The test includes tasks concerning English 

grammar, lexis, use of language, country study. There 

are no ready-made test items for such Olympiads, so the 

tests are made by employees of the departments of 

business and technical foreign languages every year. 

Compilation of Olympiad tests is based on the 

principles of didactic testology, however, since testing 

does not pursue diagnostic goals, does not contain 

gradation, and is not used again, we do not conduct 

preliminary approbation of these tests. This approach, 

among other things, allows maximal keeping the 

content of tasks in secret [6]. According to the results 

of the first round, students with at least 65 points are 

admitted to the second round. The second round 

consists of translating a text on a professionally 

oriented topic. The system prevents students from 

entering the test again after the specified time. The 

second round of the Olympiad takes place on a day 

specially designated for each section. Students need to 

choose a section in accordance with the direction of 

training. Students have 1 hour (60 minutes) to complete 

the translation and send the text. If the translation is sent 

later than the specified time, it will not be considered 

by the commission. The text on the specialty is selected 

in such a way that it arouses cognitive interest related 

to the future professional activities of students. 

Teachers take into account the peculiarities of modern 

English-language scientific texts; they help in the 

formation of tasks for the Olympiad. According to the 

results of the second round, the winners are determined 

in each section. 

It would seem that the procedure is extremely 

simple. But judging by the feedback from students, this 

is not entirely true. As we know, translation is the 

transfer of meaning of what is said (written) in one 

language by means of another language. When 

translating, two tasks should be solved: 

- the task to correctly understand the content of the 

statement (text) in the original language; 

- the task to fully and accurately convey this 

content by means of the target language. 

When translating, one must: 1) have a certain 

stock of words in the English language (including 

special terminology in a certain area of knowledge); 2) 

know the grammar of the English language, otherwise 

the words will remain only bricks from which nothing 

can be “built”; 3) master the technique of translation 

and be able to effectively use the dictionary (before 

opening the dictionary, to know by formal signs to 

which part of speech the unfamiliar word belongs; to 

know all the features of building a dictionary); 4) have 

an idea of the field of knowledge to which the translated 

text belongs (and ideally, to navigate in it well) [5]. 

“Translation is such a simple thing, just open the 

dictionary and choose the most suitable word 

depending on the context! Especially when no one is 

watching your actions, the Olympiad is in an online 

format. However, coping with the tasks turned out to be 

not so easy. First, you get a draft version of the text; 

edit it so that both the meaning remains and the text 

sounds beautiful. This required knowledge of stylistics 

and skills of literary editing. I remember I was very 

afraid to distort the text, changing some components in 

it. There were even a few fixed expressions and 

collocations for which it was necessary to find similar 

ones in Russian,”recalls one of the winners of the 

Internet Olympiad. 

All of the above allows us to conclude that Internet 

Olympiads in professionally oriented translation are a 

unique environment for the manifestation and 

development of the intellectual potential of students. 
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The Olympiad as an environment is not only a factor, 

but also a condition for the development of personality. 

The Olympiads are one of the most effective ways to 

form the intellectual elite of the nation. However, the 

ultimate goal of holding various kinds of Olympiads is 

not the formation of a narrow caste of student prodigies, 

but the identification of young talents and the 

introduction to intellectual activity of as many students 

as possible. The Olympiad as a unique developing 

environment has enormous potential for the intellectual 

development of students. Single-profile subject 

Olympiads contribute to the intellectual development 

of students within a narrow specialization, confirm 

their professional orientation, and allow them to plunge 

deeply into the chosen specialty. 

Summing up the analysis of the role of subject 

Olympiads in the development of the intellectual 

potential of students, we note that such competitions 

play an important role in identifying talented students. 

But it is even more important for the intellectual 

development of students, thanks to these activities, to 

acquire an incentive, an impulse to further improve 

their mind and creative abilities; motivation not for 

empty accumulation of knowledge, but for their 

inclusion in the wider picture of the world; 

understanding that one can learn everywhere, including 

the process of the game-competition. 

In conclusion it is worth noting that education with 

the involvement of Internet technologies has many 

points of contact with the study of a foreign language, 

which is becoming especially relevant in the modern 

world. Competent use of new types of student work and 

Internet communications in teaching a foreign language 

can significantly optimize the educational process. 

Distance Internet Olympiads form stable positive 

emotions in students, which help to increase their 

motivation to learn; develop imagination and creative 

thinking; help to analyze their educational activities, 

develop technical skills in using computer programs. 

The materials of the Internet Olympiad can be used in 

the educational process after the end of the Olympiad, 

as well as in the creation of online specialized courses. 

 

References 

1. Андрианова Г.А. Открытые задания как 

компонент личностного содержания 

дистанционного обучения / Ученик в 

обновляющейся школе. Сборник научных трудов / 

Под ред. Ю.И. Дика, А.В. Хуторского. – М.: ИОСО 

РАО, 2002 г. – С. 364-371. 

2. Мукминова Ю.Н. Проблемы 

информатизации образования и перехода на 

дистанционное обучение в условиях пандемии / 

журнал «Цифровая экономика» №12, 2020 г. 

[Электронный ресурс] режим доступа http://digital-

economy.ru/stati/problemy-informatizatsii-

obrazovaniya-i-perekhoda-na-distantsionnoe-

obuchenie-v-usloviyakh-pandemii 

3. Круглик Н.А. Интернет-олимпиада по 

латинскому языку как одна из форм новой 

образовательной технологии/ материалы VII 

Международной научно-практической 

конференции/ Минск: учреждение образования 

федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет МИТСО», 2014 г. – 

стр.79-81. 

4. Ревина А.А. Роль Интернет-Технологий в 

Обучении Иностранным Языкам в Неязыковом 

Вузе (Role of the Internet Technologies in Foreign 

Languages Teaching in Non-Language-Specific Higher 

Education Institution) (November 28, 2013). 

[Электронный ресурс] режим доступа SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=2360980 or http://dx.doi.org/

10.2139/ssrn.2360980 

5. Дрибас Н.И. Особенности перевода 

профессионально ориентированных текстов 

/Предметная и методическая компетентность как 

важнейшая составляющая профессионального 

мастерства преподавателя иностранного языка: 

материалы III общеуниверситет. семинара, Минск, 

31 марта 2016 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. 

Танка; редкол.: А. В. Торхова [и др.]; отв. ред. В. П. 

Скок. – Минск: БГПУ, 2016. – С. 108-110. 

6. Есеева О.В., Рыбак Е.В., Цихончик Н.В. 

Потенциалы олимпиады в современном 

социальном образовании: Учебно-методическое 

пособие по организации и проведению школьных и 

студенческих олимпиад в современном вузе /под 

ред. Е.В. Рыбак. – Архангельск: Издательство 

САФУ, 2012. – 61 с. 

 

  

http://digital-economy.ru/stati/problemy-informatizatsii-obrazovaniya-i-perekhoda-na-distantsionnoe-obuchenie-v-usloviyakh-pandemii
http://digital-economy.ru/stati/problemy-informatizatsii-obrazovaniya-i-perekhoda-na-distantsionnoe-obuchenie-v-usloviyakh-pandemii
http://digital-economy.ru/stati/problemy-informatizatsii-obrazovaniya-i-perekhoda-na-distantsionnoe-obuchenie-v-usloviyakh-pandemii
http://digital-economy.ru/stati/problemy-informatizatsii-obrazovaniya-i-perekhoda-na-distantsionnoe-obuchenie-v-usloviyakh-pandemii
https://ssrn.com/abstract=2360980
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2360980
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2360980


The scientific heritage No 60 (2021) 41 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Фисенко М.А. 

магистрант 

Мирзоева Е.В. 

кандидат педагогических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ку-

банский государственный университет физической культуры, спорта и туризма", г. Краснодар Россия 

 

 

EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF A SPORTS COMPETITION 

 

Fisenko M. 

Master's student 

Mirzoeva E. 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kuban State University of Physical 

Culture, Sports and Tourism", Krasnodar Russia 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-60-4-41-43 

 

Аннотация 

В статье авторы отмечают, что успешная оценка может стать убедительной демонстрацией успеха для 

дальнейшего взаимодействия и, что более важно, для упрощения переговоров по продлению и расшире-

нию соглашений. Спонсоры, конечно, могут провести собственную оценку, а их требования быть сугубо 

индивидуальными. Это вызывает необходимость учета затрат на обеспечение специальной оценки для 

каждого спонсора. 

Abstract 

In the article, the authors note that a successful evaluation can be a convincing demonstration of success for 

further interaction and, more importantly, for simplifying negotiations on the extension and expansion of agree-

ments. Sponsors, of course, can conduct their own assessment, and their requirements are strictly individual. This 

makes it necessary to take into account the cost of providing a special assessment for each sponsor. 

Ключевые слова: оценка результативности спортивного мероприятия, документация, финансовая 

отчетность, информационная достоверность, информационный анализ. 

Keywords: evaluation of the performance of a sports event, documentation, financial statements, information 

reliability, information analysis. 

 

Актуальность. Несмотря на то, что сложно не 

наслаждаться итогами мероприятия или не присту-

пить к выполнению нового проекта, очень важно 

провести окончательную оценку всего мероприя-

тия[3]. Конечно, она важна для организаторов, так 

как может быть связана с будущими проектами, но 

также представляет ценность для заинтересован-

ных сторон, таких как владельцев прав на меропри-

ятие, спонсоров, участников, нанятых работников и 

поставщиков, партнеров, инвесторов, местных со-

обществ и инициативных групп. Постановка за-

дачи. Оценка должна проводиться с оглядкой на 

первоначально поставленные цели мероприятия, 

потому что они могут быть краткосрочными или 

долгосрочными, и это важно, в какой момент вре-

мени оценка была проведена. Оценка после меро-

приятия может представлять собой различные виды 

отчетов и проводиться в разное время (через шесть 

месяцев, один год, десять лет и т. д. после меропри-

ятия)[2]. Это только подчеркивает тот факт, что ме-

роприятие не окончено, пока не проведена его 

оценка и реакция на него не распространилась, а это 

может занять некоторое время. 

Целью научного исследования является про-

ведение оценки спортивного мероприятия. 

Материалы исследований. 

С помощью теоретико-методологических фак-

торов была выполнена поставленная цель научного 

исследования, о чем свидетельствуют полученные 

информационные выводы со ссылкой на научную 

литературу[1,5,10]. 

Необходимо расставить приоритеты, какие за-

интересованные стороны будут ключевыми полу-

чателями отчетов об оценке мероприятия. В боль-

шинстве случаев ответственность за обеспечение 

этими отчетами лежит на организаторе мероприя-

тия. Например, финансовые отчеты необходимы 

для подразделений организации по оценке эффек-

тивности и для налоговой документации, и для ин-

весторов для информирования об эффективности 

их инвестиций. Оценка успешности мероприятия 

может также потребоваться спонсорам. Вне зависи-

мости от того, требует ли этого контракт или нет, 

для мероприятия может быть выгодно предоста-

вить данные исследований о целевом рынке, циф-

рах продаж и освещении в СМИ. Успешная оценка 

может стать убедительной демонстрацией успеха 

для дальнейшего взаимодействия и, что более 

важно, для упрощения переговоров по продлению 

и расширению соглашений. Спонсоры, конечно, 

могут провести собственную оценку, а их требова-

ния быть сугубо индивидуальными. Это вызывает 
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необходимость учета затрат на обеспечение специ-

альной оценки для каждого спонсора. 

Роль мероприятий для развития спорта велика, 

и часто они становятся «витриной», которая может 

поспособствовать увеличению количества участни-

ков. Если это заложено в стратегии, такой эффект 

должен быть измерен. Долгосрочные стратегии по 

развитию регионального спорта для местных орга-

нов власти, например, измеряются год от года на 

протяжении долгого времени, поэтому ежегодные 

результаты можно сравнивать. Для более коротких 

отрезков времени эффективность годичной работы, 

кульминацией которой станет проведение меро-

приятия, может быть измерена как информация для 

планирования в следующем году. 

Органы государственного управления на мест-

ном, региональном и национальном уровне могут 

быть заинтересованы в развитии экономики и ту-

ризма. Например, Министерство культуры, средств 

массовой информации и спорта Великобритании 

провело оценку последствий. 

Олимпийских игр для развития спорта в 2012 

году. Другой пример: британский государственный 

орган UK Sport, занимающийся развитием спорта 

высших достижений, заказал исследование того, 

проведение каких крупнейших спортивных меро-

приятий могут вдохновить людей заниматься спор-

том или активным отдыхом чаще, чем обычно. 

Всего 7 500 анкет для самостоятельного заполнения 

было обработано Спортивным отраслевым научно-

исследовательским центром и Центром исследова-

ний индустрии спорта Университета Шеффилд 

Халлам по десяти крупнейшим спортивным меро-

приятиям Великобритании между 2010 и 2012 го-

дом. Отчет в мае 2012 года показал, что 57 % зри-

телей крупнейших спортивных мероприятий были 

больше мотивированы на занятия спортом. Пример 

спортсменов и интрига соревнований оказались бо-

лее вдохновляющими, чем место проведения меро-

приятия. А для уже занимающихся спортом реша-

ющим фактором было участие в мероприятии [6,8]. 

Финансирующие организации и государствен-

ные органы власти, как, например, управляющие 

национальной лотереей Великобритании, также 

требуют оценки, чтобы выяснить, каким образом 

было использовано их финансирование. Нацио-

нальные и международные спортивные органы 

управления - владельцы прав на мероприятие - тре-

буют оценку по их собственным критериям. Они 

могут также попросить принимающую или управ-

ляющую компанию провести анализ влияния меро-

приятия на развитие их вида спорта. Все эти требо-

вания формируют окончательную структуру от-

чета, для которого может использоваться 

множество разных способов сбора информации. 

Следующие методы могут быть использованы как 

часть процесса оценки мероприятия. 

Большую часть необходимой информации и 

данных получают из внутренних процессов и дей-

ствий. Данные находятся в доступе еще в процессе 

планирования, и тот факт, что они накапливаются в 

течение долгого времени, становится препятствием 

для их эффективного сбора и анализа. Практика 

управления нуждается в том, чтобы данные были не 

только собраны, но также проверены, а поэтому 

легче анализировались в подходящее время. Тип 

данных, о которых идет речь, показывает, почему 

это очень важный фактор. Источники данных бы-

вают следующими: 

- Данные продаж: цифры, уровень цен, даты и 

время продажи билетов, корпоративное гостепри-

имство, спонсорство, реклама, программа, еда и 

напитки, сувенирная продукция, паркинг, террито-

рия. Заказы на покупку также могут содержать важ-

ную дополнительную информацию — почтовые 

индексы, пол, возраст, корпоративная деятель-

ность[11]. 

- Поток посетителей: картина того, как посети-

тели прибывают на мероприятие, как перемеща-

ются во время него и как уходят с него, складыва-

ется из показателей посещаемости, времени входа 

и длительности визита (данные доступны с турни-

кетов, парковки, транспорта или служб правопо-

рядка). 

- Данные об участниках: сведения об участни-

ках можно получить из их заявок на участие, вклю-

чая предпочтения в питании, любимые виды спорта 

и другие демографические данные. 

- Бюджет и движение средств: финансовая от-

четность, которая является показателем эффектив-

ности работы в соответствии с заданными и акту-

альными КПЭ. 

- Записи со встреч: хронологическое собрание 

планов мероприятия, протоколов и кратких отче-

тов. 

- Программа коммуникаций: обновленные и 

откорректированные ведомости рассылки и копии 

документации, писем и рассылка предложений[2]. 

Копии всех отпечатанных материалов, таких как 

постеры, флаеры, листовки и брошюры. Планы и 

программы коммуникаций, включая промоакции, 

копии медиарелизов, рекламы в СМИ и пи- ар-про-

граммы. Эти данные могут быть получены от наня-

тых агентств[9]. 

Для того чтобы подсчитать экономическое 

влияние спортивного мероприятия, при анализе, 

основанном на понятии мультипликатора, берется 

итоговая сумма затрат, вне зависимости от того, 

прямые это затраты, косвенные или вынужденные, 

и пересчитывается в чистую сумму, принимающую 

в расчет объем понесенных потерь. Потери вклю-

чают доходы, которые не остались в месте проведе-

ния мероприятия, например выплаты поставщикам, 

находящимся вне места проведения мероприятия, 

или доходы, не истраченные вторично на месте 

проведения мероприятия. 

Цель подсчетов по методу мультипликатора — 

прогнозирование создания рабочих мест как ре-

зультата проведения мероприятия[5,12]. Намере-

ние создать рабочие места для однократного прове-

дения мероприятия может быть недостаточным. 

Специалисты объясняют, что метод мультиплика-

тора исходит из того, что работники нанимаются на 

постоянной основе, и предполагает, что увеличение 

расходов посетителей вынудит местный бизнес 

увеличить количество рабочих мест только на 
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время однократного мероприятия [4,7]. Cкорее 

всего, предпочтет сохранить существующий уро-

вень занятости, используя краткосрочный перевод 

работников. В подтверждение этого некоторые ра-

ботники Городского совета Манчестера и 25 мене-

джеров Олимпийских игр в Сиднее 2000 года были 

командированы в Манчестер для управления орга-

низацией Игр Содружества. Такой же подсчет про-

водится для выявления эквивалента лет занятости. 

Местный дополнительный доход делится на при-

близительную среднюю заработную плату, чтобы 

определить число, показывающее эквивалент лет 

полной занятости. 

Существует множество мультипликаторов, ко-

торые могут быть использованы, поэтому суще-

ствуют разногласия в их применении. UK Sport ре-

комендует использовать пропорциональный муль-

типликатор. Также существуют мультипликаторы 

прибыли, совокупной выгоды и занятости. Из-за 

неточного подсчета могут появиться расхождения. 

Специалисты утверждают, что данный фактор не 

всегда является результатом реального отсутствия 

понимания экономики, а происходит в результате 

преднамеренного преувеличения какого-либо пока-

зателя для более веских аргументов в пользу подачу 

заявки на проведение мероприятия или для оправ-

дания его проведения. Поэтому существует необхо-

димость систематизации методов измерений во 

всей индустрии. 

Оценка мероприятия может произойти после 

его окончания, но без нее мероприятие не выпол-

нено. Она обеспечивает количественную составля-

ющую мероприятия, которая, с одной стороны, 

необходима для определения успешности в соот-

ветствии с поставленными целями, а с другой - яв-

ляется важным инструментом обратной связи, 

предлагающим пути для улучшения менеджмента в 

будущем. 

Выводы. 

Оценка не та операция, которая проводится 

сразу после мероприятия. Есть три ее фазы: иссле-

дования в процессе разработки концепции меро-

приятия для гарантии правильного определения его 

целей; мониторинг и анализ полученных данных на 

протяжении всего мероприятия для подтверждения 

его правильного развития и внесения каких-либо 

изменений в случае необходимости; оценка по 

окончании мероприятия, которая вместе с ответной 

реакцией помогает принятию будущих решений не 

только менеджменту, но и всем заинтересованным 

сторонам. 

Заключение. 

Вид и форма оценочного отчета определяются 

требованиями заказчиков. Финальные отчеты, ко-

торые направляются инвесторам, спонсорам, стра-

тегическим партнерам и менеджерам, неодина-

ковы. 
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Анотація 

У статті представлені результати досліджень проблеми соціальної згуртованості у розвитку сучасної 

соціально, особистісно зорієнтованої системи компетентнісної освіти. Зокрема це стосується особливостей 

підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій. Акцентується увага на вивченні соціальної згур-

тованості як чинника розвитку освітньої системи на засадах соціальної згуртованості, а також організації 

навчально-виховного процесу студентів у її контексті. 

Abstract 

The article presents the results of research on the problem of social cohesion in the development of a modern 

socially, personally oriented system of competency education. In particular, this applies to the training future spe-

cialists in socionomic professions. Emphasis is placed on the study of social cohesion as a factor of educational 

system’s development on the basis of social cohesion, as well as organizating educational process of students in 

its context. 

Ключові слова: соціальна згуртованість, компетентність, компетентнісна освіта, соціономічні про-

фесії, інтеграція. 

Keywords: social cohesion, competence, competence education, socionomic professions, integration. 

 

Державна стратегія регіонального розвитку на 

2021-2027 роки визначає метою державної регіона-

льної політики «розвиток та єдність, орієнтовані на 

людину, гідне життя в згуртованій, децентралізова-

ній, конкурентоспроможній і демократичній Укра-

їні», «…формування згуртованої держави в соціа-

льному, гуманітарному, економічному, екологіч-

ному, безпековому та просторовому вимірах» [3].  

Закономірно, що йдеться про всі сфери діяль-

ності, з-поміж яких особливе значення має освіта, 

система професійної освіти зокрема. «У сучасних 

умовах заклади вищої освіти вже не домінують у 

сфері виробництва знань, але вони продовжують 

грати важливу роль, поєднуючи знання та грома-

дянство [4, с. 29].  

У цьому контексті надзвичайно важливу фун-

кцію реалізує система підготовка фахівців соціоно-

мічних професій, які мають високий потенціал роз-

витку соціальної сфери держави, формування адек-

ватного соціального середовища, забезпечення 

соціалізації особистості. Тому закономірно, що ін-

новаційні освітні стандарти (2019) обумовлюють 

необхідність переосмислення вимог професійної 

підготовки майбутніх фахівців соціономічних про-

фесій, діяльність яких відбувається у системі «лю-

дина –людина», посилюючи особистісні, соціальні 

детермінанти. Це професії, пов’язані з соціальними, 

педагогічними, медичними, правовими видами дія-

льності, відповідними формами обслуговування та 

надання спеціалізованої допомоги. 

Спостерігається, з одного боку, розширення 

соціального попиту на фахівців соціономічних спе-

ціальностей, з іншого – посилення вимог до їх ком-

петентності, конкурентоспроможності на ринку 

праці. Це, своєю чергою, обумовлює актуальність 

проблематики з формування здатності майбутнього 

фахівця адаптуватися до вимог сучасного ринку 

праці, тобто долучатися до вирішення складних 

проблем розвитку загальних соціальних процесів, 

оптимізації взаємовідносин особистості і соціаль-

ного середовища. 

У цьому плані важливо досліджувати феномен 

соціальної згуртованості в освіті, яка є поліфункці-

ональною і характеризується високим рівнем інтег-

ративності, актуальної як для сучасних освітніх 

практик, так і розвитку громадянського суспільс-

тва, соціально зорієнтованого середовища (освіт-

нього у його контексті). 

Соціальна згуртованість визначається як одна 

з провідних доктрин соціального розвитку, що ба-

зується на оптимізації різного типу соціальних вза-

ємовідносин, зокрема взаємодії особистості та соці-

альної спільноти/групи. 
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Соціальна згуртованість характеризується ная-

вністю спільних цілей діяльності, що мають об’єд-

нуючий потенціал, високим рівнем взаємозалежно-

сті суб’єктів діяльності, відчуттям кожного своєї 

причетності до спільної справи та відповідальності 

за її результат. 

Категорія соціальної згуртованості стала пред-

метом системних наукових досліджень, ініційова-

них потребою осмислення сутності концепції «Со-

ціальна згуртованість», яка прийнята Радою Єв-

ропи яка визначається як свого роду доктрина 

стабільності розвитку суспільства в умовах глоба-

льних викликів. Вона включена в політичну страте-

гію Ради Європи на Другому саміті глав держав і 

урядів в 1997 р. Цінність представляють дослі-

дження, проведені у рамках освітнього проєкту 

«Соціальна згуртованість в освіті і врядуванні: Єв-

ропейські студії» (2017-2020) на базі НПУ ім. М.П. 

Драгоманова. Акцентується особлива увага на реа-

лізації принципу соціальної згуртованості в освіті: 

«освіта на основі цінностей будує позитивні та ши-

рокі зв'язки між всіма суб’єктами освітнього прос-

тору. Це відбувається завдяки спільним цілям та 

практикам у навчанні на основі цінностей, що при-

зводить до розвитку взаємного почуття поваги, до-

віри та безпеки; створює та поширює різноманітні 

можливості для співпраці» [2]. 

Соціальна згуртованість актуальна саме для 

системи особистісно зорієнтованої, компетентніс-

ної освіти. Поступ до стандартів компетентнісної 

освіти, в основі якої – інтегративні процеси, зако-

номірно програмується через цілеспрямування та 

упорядкування діяльності взаємозацікавлених та 

взаємозалежних систем, максимально гармонізу-

ючи зовнішні та внутрішні впливи (за типом взає-

мозалежності розвитку та саморозвитку: євросоюз-

держава, держава-регіон, регіон-навчальний за-

клад, навчальний заклад-його підрозділ), надаючи 

пріоритетність внутрішнім. Логіка взаємодії буде 

однакова: соціальне гуртування найбільш локаль-

ного типу буде закономірно прагнути до розвитку в 

зовнішній по відношенню до неї системі, тобто яка 

складає зовнішній контент її діяльності (освітній 

простір факультету розвивається через взаємодію з 

освітнім простором університету, тим самим спо-

нукаючи до гуртування всіх його суб’єктів). За та-

ких умов університет зацікавлений у згуртуванні 

професійно-соціальних груп через налагодженні ін-

теракції (англ. interaction, лат. inter - між і actio дія-

льність) – взаємодії як головного інструмента фор-

мування цілісності на основі згуртованості та взає-

мозацікавленого розвитку системи, узгоджуючи та 

гармонізуючи загальні інтереси системи з локаль-

ними. 

Слід зазначити, що складність феномену, як 

динамічної категорії, обумовлюється тим, що соці-

альна згуртованість у контексті розвитку освітньої 

системи можна розглядати і як ціль і як засіб одно-

часно. Цінності, пов’язані з соціальною згуртовані-

стю, не були актуальні в освіті, що функціонувала і 

розвивалася за знаннєвою, інформаційно-репроду-

ктивною парадигмою (домінуючою і дотепер), згу-

ртованість, як соціальна цінність, соціальний фено-

мен радше декларувалася і була віддана на відкуп 

сфері виховання, тобто практично не була інтегро-

вана в освітній процес, оскільки її результати не ді-

агностувалися, а відтак і не враховувалися при ви-

значенні рівня освітніх досягнень студентів. Це сто-

сується освітніх закладів усіх типів та рівнів.  

Компетентнісна освіта диктує необхідність 

принципово іншої моделі, яка спрямована на фор-

мування комплексу компетентностей як фінального 

результату її функціонування, в якому достатньо 

виразно представлена соціальна складова, що реа-

лізується не за рахунок додаткового знаннєвого се-

гменту, а центрована на формуванні особистості 

фахівця як соціально свідомого та активного 

суб’єкта. Британська Рада у партнерстві з Міністер-

ством освіти і науки України працює над реаліза-

цією проєкту «Школа як осередок соціальної згур-

тованості та стійкості в громаді» (2019), який спря-

мований на підтримку сучасних реформ в освіті. 

Наприклад, прийнятий комплекс компетентностей 

для загальноосвітньої школи (НУШ 2017) передба-

чає громадянську, соціальну, загальнокультурну, 

які результують у модель випускника: особистість, 

патріот, інноватор. Ці фундаментальні компетент-

ності є однаково актуальні не лише для всіх рівнів 

освіти, а і для розвитку особистості у громадянсь-

кому суспільстві в цілому. 

Також у зазначеному контексті варто більш 

глибоко проаналізувати феномен соціальної згур-

тованості як з позиції можливостей активізації зна-

чущого соціального процесу, формування безконф-

ліктного освітнього середовища, так і спеціальної 

підготовки фахівців соціономічних професій, до 

яких відносяться фахівці соціальної, корекційно-

педагогічної сфер. Це стосується реалізації відпові-

дних функцій сприяння соціальному гуртуванню в 

соціальному, освітньому середовищі. Мова йде про 

особливості соціальної згуртованості у структурі 

освітньої діяльності, системі професійної підгото-

вки фахівця. 

Окрім того, у системі професійної освіти на-

вчально-виховний процес є метою та засобом роз-

витку соціальної компетентності, готовності до со-

ціального гуртування одночасно (майбутні соціа-

льні, корекційні педагоги «вчаться вчити», 

«виховуються, щоб виховувати інших»). Це вказує 

на біфункціональність системи, відповідно до якої 

повинні бути закладені механізми формування май-

бутнього фахівця як особистості соціального типу. 

Неодмінно має бути визначений адекватний інстру-

ментарій вимірювання компетентностей (як «дина-

мічної комбінації знань, способів мислення, погля-

дів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих 

якостей, що визначає здатність особи успішно про-

вадити професійну та/або подальшу навчальну дія-

льність» (НУШ), що включають здатність до соціа-

льного гуртування.  

Тому стосовно професійної освіти, слід зазна-

чити, що проблема актуальна не лише для фахівців 

педагогічних спеціальностей, соціальних педагогів, 

для яких навчально-виховний процес є об’єктом 

професійного інтересу, а практично всіх професій, 
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які відносяться до групи соціологічних, які прямо 

чи опосередковано пов’язані з психічним, інтелек-

туальним, фізичним розвитком дитини, складними 

проблемами формування їх взаємовідносин з соці-

умом. 

І тут потрібні дієві інструменти реалізації фор-

мули компетентнісної освіти, а не імітаційні дії. 

Аналіз свідчить про те, що у масовій практиці ос-

новний акцент у запровадженні системи компетен-

тнісної освіти зроблений на те, щоб чітко виписати 

комплекси компетентностей для спеціальностей, 

відповідно для кожної окремої дисципліни і вклю-

чити їх у зміст навчання (значно важче з діагности-

кою). Це завідомо непродуктивний підхід, оскільки 

він тяжіє до свого роду реанімування (або повер-

нення до) інформаційно-репродуктивної моделі, 

відповідно до якої змістові компоненти розподіля-

ються за навчальними дисциплінами, які, як само-

достатні складові, в автономному режимі продуку-

ють свою частку професійно цінних знань та умінь 

(включаючи соціологію, соціальну педагогіку, со-

ціальну психологію, соціолінгвістику, соціальну 

антропологію та ін.). 

Компетентнісна освіта – це система, яка руй-

нує усталену традиційну модель взаємовідносин, 

схеми підпорядкування, відповідно управління 

цими складноструктурованими процесами. Переду-

сім, вона передбачає мобілізацію всіх суб’єктів 

освітньої діяльності та їх цілеспрямування на реалі-

зацію комплексу спільних для всіх інтегративних 

цілей, що об’єктивуються у кінцевий результат фу-

нкціонування системи – формування компетент-

ного конкурентоспроможного спеціаліста.  

Закономірно, що в основі такої моделі лежать 

інтеграційні процеси, упорядкування та цілеспря-

мування яких можливо лише в умовах формування 

цілісного освітнього простору. Цілісність може фо-

рмуватися виключно за умови наявності колектив-

ного суб’єкта, який визначає концепцію розвитку у 

рамках свого освітнього простору (орієнтуючись на 

простір вищого за статусом рівня та враховуючи ре-

алії та потенційні можливості власного), мобілізує 

та об’єднує зусилля учасників освітньої діяльності, 

спрямовуючи їх на отримання «колективного про-

дукту», закладеного у його цільовій компоненті. 

У цьому контексті важливим є програмування 

розвитку професійно-соціальної згуртованості за 

логікою природнього підпорядкування цільових 

пріоритетів. Згуртування навколо спільних профе-

сійних цілей – формування компетентності спеціа-

ліста як цілісності, є закономірною і зрозумілою 

всім учасникам освітнього процесу, орієнтованих 

на якість освітніх послуг, що, у свою чергу, визна-

чають статус навчального закладу, окремого праці-

вника з відповідною матеріальною підтримкою. 

Спрямованість на колективний продукт актуалізує 

потребу вибудовування конструктивних взаємовід-

носин між учасниками освітньої діяльності, акти-

вує головний механізм – їх професійну комуніка-

цію, що інтегрально сприяє забезпеченню цілеспря-

мованості функціонування системи, формування 

цілісного освітнього простору. 

За таких умов соціальна згуртованість стає на-

слідком професійної, освітньо-професійної як сис-

темотвірної у цьому контексті через: 

− формування системи професійних, а відтак 

і міжособистісних (соціально детермінованих) вза-

ємовідносин;  

− згуртованість навколо спільних соціально 

значущих цілей (освіта як чинник соціального роз-

витку держави, регіону, умова безпеки); 

− посилення відчуття причетності, а відтак і 

спільної відповідальності за результати колегіаль-

ної освітньої діяльності; 

− культивування принципів демократизації в 

системі суб’єкт-суб’єктної системи взаємовідно-

син, співпраці у процесі організації діяльності. 

У такий спосіб відбувається формування соці-

ального середовища, сприятливого для самореалі-

зації кожного, в його основі – продуктивні форми 

взаємодії та співпраці, які забезпечує професійно-

соціальна згуртованість як соціальний контент 

освітньої діяльності. 

Означимо інтегральні критерії соціальної згу-

ртованості в освіті, які можна застосувати для всіх 

рівнів:  

– інтегрованість у систему вищого порядку, 

конструктивність взаємовідносин різних за стату-

сом соціально-професійних груп; 

– програмування розвитку освітньої сис-

теми/підсистеми, активізуючи дії з формування ко-

лективного суб’єкта;  

– наявність спільних цілей та концепції розви-

тку освітньої системи та рівень їх прийняття всіма 

суб’єктами відповідної освітньої спільноти/групи; 

– домінуючий характер взаємовідносин у групі 

(суб’єкт-об’єктний чи суб’єкт-суб’єктний);  

– програмування роботи над удосконаленням 

форм та методів спільної діяльності (професійної, 

наукової, соціальної), що сприяє підвищенню рівня 

згуртованості групи, підгруп у її контексті; 

– діагностика рівня згуртованості групи, відс-

лідковування динаміки її розвитку (наскільки ця 

проблема є предметом спеціального дослідження); 

– наявність умов для професійної, особистіс-

ної самореалізації кожного суб’єкта професійно-со-

ціальної групи (гармонізація соціального та особи-

стісного); 

– сформованість сприятливого психологіч-

ного мікроклімату у колективі, комфортність само-

почуття кожного. 

Слід відмітити, що всі ці критерії мають висо-

кий рівень взаємозалежності, а тому діагностичні 

дослідження можуть стосуватися лише окремих з 

них, їх результати дадуть певну інформацію і щодо 

реалізації інших. Загалом комплекс критеріїв пови-

нен формуватися не довільно (інакше він буде 

сприйнятий як добрі наміри, а не дієвий чинник ро-

звитку освітньої системи, забезпечення її конкурен-

тоспроможності), а відповідно до концепції розви-

тку конкретної освітньої системи, вичленяючи по-

казники соціальної згуртованості.  

Концепція розвитку освітньої системи (сег-

мент, що відповідає за соціальну згуртованість), як 
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і показники та діагностичний інструментарій, по-

винні бути імплементовані у кожну наступну підси-

стему («знімаючи» можливі конфлікти систем че-

рез неузгодженість позицій), забезпечуючи гармо-

нізацію загального та конкретного. 

Висновки. Отож, компетентнісна система 

освіти є особистісно та соціально орієнтованою, 

вона особливо актуальна для підготовки фахівців 

соціономічних професій, що базуються на взаємо-

відносинах «людина-людина». Системотвірним 

чинником освіти цього рівня є згуртованість внут-

рішня та зовнішня, узгоджуючи зусилля всіх, хто 

має безпосереднє чи опосередковане відношення 

до освіти у рамках відповідного соціального сере-

довища (віддаленого, близького, безпосереднього 

оточення). 

При діагностиці рівня професійно-соціальної 

згуртованості суб’єктів освітньої системи/підсис-

теми, здатності майбутнього фахівця до соціаль-

ного гуртування необхідно орієнтуватися не сті-

льки на згуртованість як самодостатній феномен, 

скільки на згуртованість як чинник розвитку освіт-

ньої системи, підвищення професійної компетент-

ності студента: а) наявність базових професійно-со-

ціальних цінностей з їх системотвірним потенціа-

лом; б) активацію механізмів інтеграції, інтеракції, 

інклюзії в організації колективної діяльності, об’єд-

нання зусиль щодо розвитку освітньої системи; в) 

відслідковування якості функціонування та розви-

тку освітньої системи у комплексі всіх взаємозале-

жних складових. 

Формується ситуація, відповідно до якої поси-

люється взаємна зацікавленість освітнього закладу 

та його суб’єктів у забезпеченні компетентнісної 

освіти, оскільки компетентності – це не лише 

знання та вміння їх використовувати, а і якості, 

пов’язані з особистісними характеристиками, що 

визначають здатність до взаємодії з людьми, соціа-

льним середовищем (соціально-політичним, куль-

турним, інформаційним та ін.).  
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Аннотация 

В статье освещается проблема развития произвольного внимания у детей подготовительной к школе 

группы с общим недоразвитием речи (3 уровень речевого развития). Описаны этапы опытно-эксперимен-

тальной работы по развитию произвольного внимания с данной категорией детей, проанализированы ре-

зультаты исследования. 

Abstract 

The article highlights the problem of the development of voluntary attention in children of the preparatory 

group for school with general speech underdevelopment (3rd level of speech development). The stages of experi-

mental work on the development of voluntary attention with this category of children are described, the research 

results are analyzed. 

Ключевые слова: произвольное внимание, дошкольники, общее недоразвитие речи. 

Keywords: voluntary attention, preschoolers, general speech underdevelopment. 

 

Внимание – важнейший психический процесс, 

представляющий собой способность сосредоточи-

ваться на определенном объекте и тесно связанный 

с общей направленной познавательной активно-

стью, намерениями, мотивацией (Б.Г. Ананьев, 

Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Добрынин, 

А.Н. Леонтьев, М.В. Матюхина, Т.С. Михальчик, 

Р.С. Немов, В.И. Страхов, C.Л. Рубинштейн и дру-

гие). По мнению этих ученых, устойчивость и кон-

центрация внимания выступают наиболее важными 

его свойствами, позволяющими охарактеризовать 

внимание как произвольное [5]. 

Для учителя-логопеда проблема развития вни-

мания является традиционной. Это во многом обу-

словлено особенностями психического развития 

дошкольников с общим недоразвитием речи [2, 3]. 

Дети легко и быстро отвлекаются, перестают слу-

шать указания учителя-логопеда или воспитателя, 

забывают то, что слышали, допускают ошибки [4, 

7]. Наиболее частыми для поведения детей с общим 

недоразвитием речи являются такие характери-

стики, как «невнимательность», «несобранность», 

«отвлекаемость», «неравномерная работоспособ-

ность». Могут наблюдаться и проявления инертно-

сти, что затрудняет выполнение заданий, связан-

ных с переключением внимания с одного задания 

на другое. У большинства детей значительно нару-

шается функция произвольного внимания, усилива-

ющаяся по мере выполнения задания [6]. 

Известно, что развитые свойства внимания и 

его организованность являются факторами, непо-

средственно определяющими успешность обуче-

ния в школе (Л.И. Баскакова, Ю.Ф. Гаркуша, И.В. 

Дубровина, С.Л. Кабыльницкая, Я.А. Пономарев, 

О.Н. Усанова и другие). Поэтому процесс внимания 

необходимо развивать как у детей с нормальным 

речевым развитием, так и у детей с общим недораз-

витием речи.  

Целью данного исследования является теоре-

тическое обоснование и апробация коррекционно-

развивающей работы по развитию произвольного 

внимания у детей подготовительной к школе 

группы с общим недоразвитием речи (3 уровень ре-

чевого развития). 

Экспериментальная работа, осуществляюща-

яся на базе муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений «Детский сад № 107 «Ис-

корка» и «Детский сад №109 «Колокольчик» г. 

Волжского, включала 3 этапа: 1) проведение диа-

гностики уровня развития произвольного внимания 

у дошкольников с общим недоразвитием речи; 2) 

определение и реализацию на практике коррекци-

онно-развивающей работы по развитию произволь-

ного внимания у этих детей; 3) проверку эффектив-

ности проведенной работы. 

В исследовании принимали участие 16 детей 

подготовительной к школе группы с общим недо-

развитием речи (экспериментальная группа) и 16 

детей с нормальным речевым развитием (контроль-

ная группа). 

Опытно-экспериментальное изучение уровня 

развития произвольного внимания у детей подгото-

вительной к школе группы с общим недоразвитием 

речи осуществлялось через диагностику его 

свойств (концентрация, объем, распределение, 

устойчивость, переключаемость). В качестве диа-

гностического материала использовались следую-

щие методики: таблицы Шульте, корректурная 

проба (Тест Бурдона), «Найди и вычеркни», «Лаби-

ринт», «Перепутанные линии» [1]. 

Обобщение и количественный анализ резуль-

татов диагностического исследования показал, что 

62,5% детей в контрольной группе имеет высокий 

уровень произвольного внимания, 37,5% – средний 

уровень, низкий уровень не выявлен. 

Диагностика развития исходного уровня раз-

вития внимания в экспериментальной группе поз-

волила выявить следующие показатели: 56,25% до-

школьников с общим недоразвитием речи имеют 

средний уровень, 43,75% – низкий уровень, высо-

кий уровень не обнаружен. 

Следует отметить, что в ходе диагностики дети 

с общим недоразвитием речи часто отвлекались, не 

могли сосредоточиться на работе, наблюдалась 

быстрая утомляемость. Например, некоторые дети, 

несколько раз просмотрев таблицу Шульте и не 

найдя нужного числа, теряли всякий интерес к вы-

полнению задания. Другие дети с общим недораз-

витием речи начинали выполнять задание с сере-

дины таблицы. Дошкольники нуждались в направ-

ляющей помощи взрослого. У некоторых 

дошкольников с общим недоразвитием речи ре-

зультативность к концу работы повышалась, так 

как они более или менее вникали в суть работы. У 

других результативность понижалась, что свиде-

тельствовало об их утомляемости, потере интереса 

к работе, а также о низкой работоспособности. 

При сравнении результатов контрольной и экс-

периментальной групп мы выявили следующие 
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особенности. Детям с нарушением речевого разви-

тия, в отличие от детей с нормой, требуется больше 

времени на выполнение заданий, поскольку они 

хуже понимали инструкцию к заданию, в большей 

степени затруднялись самостоятельно выделять су-

щественные признаки объекта, внимание и интерес 

к работе снижены, недостаточно сформированы та-

кие характеристики внимания, как переключение, 

устойчивость, распределение, концентрация и 

объем внимания и, как следствие, было допущено 

большое количество ошибок при выполнении зада-

ний. 

Таким образом, результаты диагностики сви-

детельствуют о необходимости разработки и реали-

зации на практике комплекса коррекционно-разви-

вающих занятий по развитию произвольного вни-

мания у детей подготовительной к школе группы с 

общим недоразвитием речи. 

Вторым этапом опытно-экспериментального 

исследования является реализация системы коррек-

ционно-развивающей работы, которая предпола-

гала проведение 36 занятий по развитию произ-

вольного внимания у детей экспериментальной 

группы. 

Специальные коррекционные занятия прово-

дились как индивидуально с каждым ребенком, так 

и с подгруппой. При построении занятий также 

учитывались возрастные, индивидуальные особен-

ности и возможности детей с общим недоразвитием 

речи. 

На специальных занятиях осуществлялась вза-

имосвязь между знакомством с окружающим ми-

ром, развитием речи и практической деятельностью 

детей. Кроме того, все занятия были направлены на 

развитие всех психических процессов, помимо вни-

мания. Так, на занятиях с детьми с общим недораз-

витием речи решались такие задачи, как эмпатиче-

ское принятие ребенка, создание комфортной пси-

хологической атмосферы и психологической 

безопасности, эмоциональная поддержка ребенка, 

отражение и вербализация чувств и переживаний 

ребенка посредством игровой деятельности. 

В качестве средств развития произвольного 

внимания мы использовали сюжетно-ролевые, ди-

дактические, подвижные игры и упражнения, 

включая логоритмические упражнения, направлен-

ные на развитие и совершенствование умений пере-

ключать, распределять и концентрировать внима-

ние детей с общим недоразвитием речи. 

Содержание специальных коррекционных за-

нятий представлено следующими заданиями:  

– задания «Змейка», «Лабиринт»: ребенок дол-

жен провести по извилистой линии карандашом и 

найти короткий путь из точки А в точку В; 

– задание «Найди отличия»: ребенок должен 

посмотреть на две картинки (например, изображе-

ние двух снеговиков или Микки Маусов) и найти 

отличия (всего отличительных знаков было 10); 

– задание «Повторите»: специалист договари-

вается с детьми, чтобы они повторяли за ним любые 

слова только тогда, когда он произносит слово «По-

вторите!»; 

– упражнения «Найди букву», «Догони и пой-

май букву»: ребенку дается небольшой текст из 

книги и предлагается, просматривая каждую 

строчку, зачеркивать какую-либо букву (например, 

«а»). При этом фиксируется время и количество 

ошибок. В этом упражнении важно не столько 

найти большое число определенных букв, сколько 

не пропустить буквы в просмотренных строках. По-

этому, прежде чем тренировать скорость выполне-

ния, нужно научить ребенка не допускать ошибки, 

т.е. не пропускать буквы. 

Наиболее сложным для детей с общим недо-

развитием речи было задание «Шум не мешает». 

Дети по команде вслух заучивали разные стихотво-

рения (одинаковые по объему) за определенное 

время (6-8 минут).  

Некоторые сложности вызвало упражнение 

«Сосчитай-ка!» Содержание занятия: логопед рас-

кладывает мелкие предметы (скрепки, пуговицы, 

карандаши) в произвольном порядке (в ряд). Нужно 

подсчитать, сколько всего карандашей, скрепок, 

пуговиц, но считать можно только называя все 

предметы по порядку (первый карандаш; первая 

скрепка; второй карандаш и т.д.). 

Наибольший интерес вызвало задание «Бывает 

– не бывает». Содержание: ребенку надо предста-

вить себе ситуацию, которую описывает педагог, и 

сказать, бывает ли то, о чем идет речь. Если ребенок 

ответит правильно, его очередь загадывать загадку, 

а если неправильно – его очередь пропускается. 

Игра пройдет интереснее, если фразы будут разно-

образными и неожиданными.  

Оживленно и весело прошло занятие «Кто за 

кем?». Ведущий подаёт сигнал, и водящий, быстро 

повернувшись лицом к шеренге, старается запом-

нить, кто за кем стоит. По новому сигналу водящий, 

отвернувшись, должен сказать, в каком порядке 

стоят за ним ребята. 

После выполнения каждого задания детьми 

экспериментальной группы логопедом были про-

анализированы ошибки, которые они допустили. 

Такие задания позволяли учить детей концен-

трировать внимание на объекте, формировать уме-

ние контролировать свои действия; учить сравни-

вать зрительно воспринимаемые объекты; разви-

вать устойчивость внимания, способность 

переключать внимание с одного объекта на другой; 

учить параллельно или одновременно выполнять 

разные виды заданий. 

После апробации коррекционно-развивающей 

работы по развитию произвольного внимания у до-

школьников экспериментальной группы нами была 

проведена повторная диагностика с применением 

тех же методик.  

Так, проведенное нами исследование показало, 

что в экспериментальной группе высокий уровень 

развития произвольного внимания диагностирован 

у 25,0% детей, средний уровень – у 68,75%, низкий 

уровень – у 6,25% .  

Высокая результативность работы связана с 

тем, что дети были знакомы с данными заданиями 

и ориентировались в их выполнении. Время на вы-
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полнение заданий существенно сократилось. Срав-

нивая результаты первичного и повторного диагно-

стического исследования, можем сделать вывод, 

что положительная динамика наблюдалась у абсо-

лютного большинства детей и только у одного ре-

бенка обнаружен низкий уровень. Снижение числа 

допущенных ошибок позволяет говорить об эффек-

тивности проведенной работы по развитию произ-

вольного внимания. 

Проведенное нами исследование показало, что 

в контрольной группе уровневые показатели разви-

тия произвольного внимания у детей практически 

не изменились: у 68,75% детей определен высокий 

уровень, у 31,25% – средний уровень; низкий уро-

вень не обнаружен. 

Таким образом, результаты опытно-экспери-

ментальной работы позволяют сделать вывод об 

эффективности проведенной коррекционно-разви-

вающей работы по развитию произвольного внима-

ния у детей подготовительной к школе группы с об-

щим недоразвитием речи. 
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Анотація 
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Abstract 
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Вступ. Наразі відбуваються глобальні зміни в 

системі медичної освіти, які пов’язані із пандемією 

COVID19 в Україні та світі. В усіх вищих медичних 

навчальних закладах відбувся перехід на дистан-

ційну форму навчання, при якій доставка інформа-

ції до студентів відбувається в інтерактивному ре-

жимі із застосуванням інформаційно-комунікацій-

них технологій [1]. 

Поява дистанційної освіти не випадковість – це 

закономірний етап розвитку й адаптації освіти до 

сучасних умов інформаційного суспільства. У 

всьому світі дистанційна освіта давно займає свою 

соціально-значущу нішу [4], забезпечує постійний 

контакт та інтенсивний обмін інформацією між 

слухачем та викладачем (тьютором), при цьому 

ефективність навчання залежить від затосування рі-

зноманітних прийомів подачі нової інформації та 

впровадженням сучасних інформаційних техноло-

гій [2]. 

Дистанційна освіта змінює роль викладача, 

який під час освітнього процесу виступає скоріш за 

все як тьютор, наставник, який координує пізнава-

льний процес студентів [3]. Найефективніше така 

співпраця досягається за рахунок активного зворо-

тнього зв’язку, який дозволяє постійно вдоскона-

лювати та оновлювати курс навчальних дисциплін, 

підвищує пізнавальну та творчу діяльність студен-

тів. 

Інтерактивна взаємодія у процесі роботи надає 

можливість студентам більше можливостей для са-

мостійного засвоєння нової інформації [5]. Під час 

практичного заняття, яке проводиться дистанційно, 

студенти активно обговорюють новий матеріал, на-

вчаються проводити аналіз та синтез нової інфор-

мації, проводять розбір клінічних випадків із засто-

суванням кейс-методик на базі віртуальних пацієн-

тів, отримуючі нові навики, які дозволять їм 

вдосконалити свої професійні вміння та в подаль-

шому застосувати їх на практиці. Вміння вирішу-

вати проблемні ситуації ставлять студента перед 

необхідністю вибору в процесі прийняття рішення, 

що формує не тільки його волю, а й мислення. 

Самоосвіта впродовж життя є важливою скла-

довою у підготовці медичних фахівців. Форму-

вання навичок самостійної навчальної, наукової, 

професійної діяльності, здатності приймати на себе 

відповідальність, самостійно вирішити проблему, 

знаходити конструктивні рішення, вихід із кризової 

ситуації назвичайно актуальні для лікаря. Водночас 

успішна самопідготовка вимагає самоконтролю, са-

моорганізації та арсеналу нових знань і вмінь. 

Мотиваційна спрямованість у навчанні студе-

нта особливо значуща в структурі професійної ком-

петенції випускника особливо під час дистанцій-

ного навчання. Найсильнішій мотивувальний фак-

тор – підготовка до подальшої ефективної 

професійної діяльності. Правильна організація са-

мостійної роботи студентів в умовах дистанційного 

навчання дає можливість покращити їхню теорети-

чну підготовку, розвивати клінічне мислення та 

вміння працювати. Створення умов для самостійної 

наукової роботи, зацікавленість спеціальністю ак-

тивізують пізнавальну творчу діяльність, сприяють 

в подальшому формуванню професійної направле-

ності. 

Мета дослідження. Метою роботи було оці-

нити самостійну підготовку студентів випускних 

курсів з дисципліни «педіатрія, дитячі інфекції» під 

час дистанційного навчання очима студентів. 

Матеріал та методи дослідження. На базі ка-

федри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Бу-

ковинського державного медичного університету 

проводилась оцінка ефективності підготовки 93 

студентів 5-6 курсу спеціальності «лікувальна 

справа» з дисципліни «педіатрія, дитячі інфекційні 

хвороби», які навчалися дистанційно. Встановлено, 

що 66,7% респондентів навчались на бюжетній фо-

рмі навчання, 33,3% студентів - на контрактній фо-

рмі навчання. Серед когорти опитаних - 77,4% жі-

ночої статі, 22,6% чоловічої статі. 

Вивчення дисципліни «педіатрія, дитячі інфе-

кції» на 6 курсі спеціальності «лікувальна справа» - 

модуль №4 «Педіатрія» проводили за окремими 

змістовими модулями: пульмонологія, кардіологія, 

нефрологія, неонатологія, гастроентерологія, амбу-

латорно-поліклінічна допомога дитячому насе-

ленню. Загальна тривалість циклу навчання для 

студентів 6 курсу становила - 20 днів (106 академі-

чних годин). 

Вивчення дисципліни «педіатрія, дитячі інфе-

кції» на 5 курсі спеціальності «лікувальна справа» - 

модуль №2 та модуль№3 проводили за окремими 

змістовими модулями: пульмонологія, гематологія, 

неонатологія, дитячі інфекційні хвороби. Загальна 

тривалість циклу навчання для студентів 5 курсу 

становила - 16 днів (80 академічних годин). 

Усім студентам проводили анонімне анкету-

вання за допомогою анкети, яка містила 30 запи-

тання, які стосувалися дистанційного навчання, ме-

тодики дистанційного навчання, відношення студе-

нтів до навчання, самопідготовки студентів, 

усвідомлення професійної актуальності набутих 

знань та якості надбання професійних вмінь та на-

вичок. 

Результати дослідження. Результати анонім-

ного анкетування показали, що 58,1% студентів 

сподобалось дистанційне навчання, 23,7% - негати-

вно ставляться до онлайн форми навчання, 18,3% 

респондентів не визначились щодо доцільності ди-

станційної форми освіти. 

Подальший аналіз дозволив встановити, що 

76,4% студентів надали перевагу наступному роз-

поділу співвідношенню дистанційного та очного 

навчання: 60% - дистанційне навчання, 40% - очне, 

практичне навчання. При цьому 55,9% бажали за-

лишити тривалість онлайн заняття як є згідно роз-

кладу, 41,9% студентів вважали за потрібне змен-

шити тривалість практичного зайняття в онлайн-

форматі. 

Опитані респонденти також визначились щодо 

можливостей самостійної пізнавальної діяльності 

при підготовці до практичних занять з педіатрії під 

час дистанційного навчання. Так, 75,3% опитаних 

відмітили, що не мають утруднень та їм вистачає 

часу для підготовки. Водночас 24,7% студентів від-

мітили брак часу для саморозвитку та достатньої 
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підготовки до занять. При цьому думки респодентів 

щодо того, що перебування вдома сприяє активіза-

ції самонавчанню розділилися майже порівну: 

51,6% відзначили це позитивно, 48,4% - вислови-

лися негативно. 

Подальший проведений аналіз щодо оцінки 

вмінь самостійної пізнавальної діяльності показав, 

що 29% студентів навчилися усвідомлювати навча-

льний матеріал та виділяти в ньому головне, 14% - 

вміють сприймати та систематизувати навчальний 

матеріал. Майже третина респондентів (31,2%) ефе-

ктивно працювали з електронними ресурсами, а ко-

жен десятий студент (9,7%) позитивно оцінив 

вміння користуватись навчальною літературою. 

Лише 5,4% опитанних при підготовці до практич-

ного заняття використовують лише матеріали сер-

веру дистанційного навчання MOODL. Водночас 

необхідність здійснювати самоконтроль у навчаль-

ній діяльності відзначили 8,6% опитаних та лише 

2,2% студентів мають навики вирішення проблем-

них пізнавальних задач, що вказує на необхідність 

формування додаткових практичних навичок та 

компетенцій під час очного навчання. 

При визначенні утруднень під час онлайн-нав-

чання третина (36,6%) опитаних відзначили надмі-

рний обсяг навчального матеріалу, 18,3% студентів 

серед перешкод успішному дистанційному на-

вчанню вбачають особисту неорганізованість. Че-

рез необхідність поєднувати навчання та роботу 

18,3% студентів мають перешкоди щодо навчання, 

4,3% відзначають невдалий розклад онлайн-нав-

чання. Надмірне навантаження під час застосу-

вання гаджетів, сімейні обставини відзначили 4,3% 

респондентів. 

При оцінці часу, необхідного для підготовки 

до заняття встановлено, що третині студентів 

(32,3%) достатньо 1-2 год підготовки до практич-

ного заняття з педіатрії, 29% опитаних витрачають 

2-3 год для підготовки, 31,2% приділять більше 3 

год на підготовку до заняття, а 7,5% студентам до-

статньо до 1 год для самостійної підготовки до пе-

діатрії.  

При цьому дві третини опитаних (75,3%) вка-

зуть, що мають середній рівень мотиваційної підго-

товки до практичних занять з педіатрії, 16,1% рес-

пондентів відмічають високий рівень самопідгото-

вки та майже кожен десятий студент (8,6%) 

зазначає низьку мотивацію до самонавчання, що 

можливо пов’язано з невизначеністю своєї подаль-

шої професійної діяльності. 

При підготовці до занять студенти частіше за-

стосовували електронні підручники ніж друковані: 

74,2% та 48,4% відповідно. 58,1% студентів вико-

ристовують інтернет-ресурси а 18,4% опитаних на-

дають перевагу різноманітним дистанційним кур-

сам для підвищення ефективності самопідготовки з 

педіатрії. 33,3% респондентів вважають необхід-

ним залучення відеоресурсів для оптимізації над-

бання та візуалізації нової інформації. Кожен 

п’ятий студент (17,2%) в якості самооцінки викори-

стовує тестовий контроль та лише кожен десятий 

(8,6%) використовує бібліотечні ресурси для підго-

товки до практичного заняття.  

Результати анкетування показали, за думкою 

41,9% студентів самостійна робота необхідна при 

вивченні будь-якої дисципліни, 47,3% зазначили, 

що самоосвіта важлива для самореалізації у профе-

сійній діяльності. 54,8% опитаних вказали, що ос-

новною умовою успішної самостійної роботи є її 

організованість, систематичність та плановість. 

43% респондентів впевнені, що самостійна робота 

сприяє формуванню самостійності, ініціативності, 

дисциплінованості, точності, почуття відповідаль-

ності. Важливість освіти протягом усього життя як 

важливий чинник успішного працевлаштування та 

власного саморозвитку відмітили 57% студентів. 

Водночас майже 9,7% студентів вважають, що до-

статньо виконувати завдання на заняттях та не дуже 

люблять працювати самостійно. 

Проведений аналіз показав, що 53,8% студен-

тів випускних курсів у своїй майбутній професії 

приваблює реалізація власних інтересів, нахилів та 

здібностей, а 23,7% вказують на можливість стати 

самостійною та незалежною особистістю. Майже 

6,5% респодентів вважають, що майбутня спеціаль-

ність надасть їм можливість самоствердження як 

фахівця, набути ваги у суспільстві, отримати мате-

ріальну незалежність. 

При цьому майже половина опитаних (49,5%) 

вважають свій рівень поінформованості про майбу-

тню професію як достатньо високий, але без влас-

ного практичного досвіду, 21,5% студентів відмі-

тили, що мають теоретичний та практичний досвід 

в даній області, та кожен третій респондент (28%) 

зазначає, що володіє лише переважно теоретич-

ними знаннями.  

Отримані дані співпадають із результатами ус-

пішності опитаних студентів. Так, частка студентів, 

які навчаються на «відмінно» склала 14%, резуль-

тати «добре та відмінно» демонстрували 34,4% сту-

дентів, «добре та задовільно» зазначили 48,4% рес-

пондентів, навчалися лише «задовільно» 3,2% опи-

таних. 

Таким чином, застосування онлайн-навчання 

як однієї з можливих форм дистанційної освіти із 

залученням дистанційних технологій навчання є 

одним з кроків вирішення проблеми щодо організа-

ції освітнього процесу в період пандемії COVID-19, 

що має свої переваги та недоліки. Результати опи-

тування студентів показали, що окремі елементи 

дистанційної форми навчання можуть бути запро-

вадженим в майбутньому, оскільки дозволяють на-

бути певного рівня теоретичних знань при достат-

ній самоорганізації студентів, наявності навиків са-

мопідготовки, організованості, систематичності у 

набутті знань. Важливість самопідготовки та само-

освіти протягом усього життя як чинника успіш-

ного саморозвитку відмітили більше половини опи-

таних студентів. Застосування електронних підруч-

ників, інтернет ресурсів, дистанційних курсів, 

відеоматералів є підгрунтям успішного онлайн на-

вчання, якому надають перевагу все більше студен-

тів вищих медичних навчальних закладів. Актив-

ний зворотній зв’язок з викладачем дозволяє успі-

шніше досягти бажаних результатів. Водночас 

недостатність формування професійних навиків та 
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компетенцій під час дистанційного навчання є сут-

тєвим недоліком у підготовці майбутніх медиків. 

Висновки.  

1. Застосування дистанційних технологій на-

вчання є актуальним та перспективним засобом 

отримання нової інформації, що дозволяє розши-

рити можливості сучасної медичної освіти. 

2. Перевагою дистанційної форми навчання є 

доступність в отриманні чіткої структурованої ін-

формації, активний зворотній зв’язок з викладачем, 

набуття нових знань, проведення аналізу та синтезу 

нової інформації, підвищення професійних вмінь у 

вирішенні проблемних клінічних ситуацій. 

3. Самоосвіта – важливий чинник подальшої 

самореалізації у професійній діяльності.  
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Анотація 

В цій статті розглянуто особливості музичного виховання у процесі вивчення спеціальних дисциплін 

під час фахової підготовки майбутніх хореографів. Також у роботі розглянуто актуальні проблеми музич-

ного виховання хореографів, показані роль і місце циклу спеціальних музичних дисциплін у навчально-

освітньому процесі, окреслено мету і головні завдання музичного виховання, вирішення яких залежить від 

таких методів, як послідовність, наступність і системність. У статті зачіпаються деякі питання музично-

інструментальної підготовки майбутніх хореографів, аналізуються форми і способи формування певних 

навичок, що сприяють розвитку музикальності майбутніх хореографів. 

Abstract 

This article considers the features of music education in the study of special disciplines during the professional 

training of future choreographers. This article is devoted to the topical problems of the music education of chore-

ographic institutions students. The article illustrates the role and the place of various special music subjects in the 

educational process, it also shows the main goals and tasks of a musical education identifies the objectives and 

main tasks of musical education, which solution heavily depends on such methods as consistency, succession and 

systematic. The article touches upon several issues of the musical and instrumental training of the future ballet 

artists; and provides an analysis of different forms and ways of elaborating the necessary skills, which would 

contribute to the musicality of ballet dancers. 

Ключові слова: музичне виховання, проблеми підготовки фахівців, спеціальні дисципліни, підго-

товка хореографів, музикальність хореографів, музична культура. 

Keywords: music education, problems of training specialists, special disciplines, training of choreographers, 

musicality of choreographers, musical culture. 
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Видатна роль вітчизняної хореографічної 

школи, її досягнення і внесок в світовий театраль-

ний процес загальновідомі. Однак на рубежі ХХI 

століття хореографічна освіта та хореографічна пе-

дагогіка не цілком справляються з вирішенням ба-

гатьох проблем культурного, духовного, естетич-

ного, музичного виховання майбутніх хореографів. 

У сучасних умовах система підготовки даних 

фахівців повинна відповідати тенденціям розвитку 

сучасної психології та педагогіки. Без цього важко 

уявити собі грамотне освоєння грандіозного дидак-

тичного досвіду минулого, як і рішення принци-

пово нових естетичних завдань, що стоять перед су-

часним музично-хореографічним театром. 

Структура хореографічної освіти дуже специ-

фічна і не може бути побудована за загальними 

стандартами, нормами і схемами, прийнятним для 

інших (в тому числі – творчих) сфер освіти. 

Рішення нових педагогічних завдань, поставлених 

перед розвитком сучасного театрального процесу, 

підпорядкований, безумовно, загальним тенден-

ціям вдосконалення освіти, але обов’язково орієн-

тований на особливості професійної діяльності та 

особистості майбутніх хореографів. 

Весь навчальний процес майбутніх хорео-

графів у ЗВО та закладах культури i мистецтва по-

будований таким чином, щоб основні предмети, що 

вивчаються в хореографічному практикумі, були 

взаємопов’язані і працювали в повній єдності на го-

ловну задачу – підготовку висококваліфікованих 

фахівців, що поєднують професійну хореографічну 

майстерність з високою загальногуманітарною (в 

тому числі – музичною) культурою. 

Важливе місце в цьому процесі займає музичне 

виховання, так як серед всіх напрямків виховання, 

які традиційно функціонують у вітчизняній педа-

гогіці, саме музичне виховання здатне забезпечити 

максимальну реалізацію принципів комплексності, 

інтеграції найважливіших виховних систем і мето-

дик професійної творчої освіти. 

Вітчизняна структура системи музичної освіти 

охоплює всі рівні і профілі професійної підготовки 

майбутніх фахівців. Завдання музичної освіти, що 

знайшли своє відображення в комплексній системі 

музичного навчання і виховання, являють собою 

важливий компонент професійної підготовки май-

бутніх хореографів. Пильну увагу, яка приділяється 

питанням музичного виховання, обумовлено особ-

ливою роллю музики в хореографічному мистецтві, 

важливістю завдань професійного навчання хорео-

графа [4, с. 25]. 

Основна мета музичного виховання в струк-

турі підготовки майбутніх хореографів полягає в 

підготовці високопрофесійних фахівців, здатних 

розуміти і пластично висловлювати ідею музично-

хореографічного синтезу. Освоєння музики широ-

кого історико-стильового спектру обумовлено 

профілем спеціальної хореографічної підготовки, в 

процесі якої необхідно сформувати у майбутніх 

фахівців практичні навички, які необхідні для пов-

ноцінної роботи в різних сферах хореографічного 

виконавства, педагогіки, а також в різних видах до-

слідницької діяльності з історії, теорії та педагогіч-

ної практиці хореографічного мистецтва [1, с. 12]. 

Важливими завданнями музичного навчання є 

виховання музикальності, емоційної чуйності, яс-

ності музичних і ритмічних уявлень. Вирішення 

цих завдань дозволить адекватно екстраполювати 

принципи музичного інтонування, ритміки, акцен-

туації на все, що становить єство будь-якої хорео-

графічної комбінації. В результаті хореограф пови-

нен сприймати музику, проникаючи в її образний 

світ, зрозуміти художній задум композитора, а 

потім втілити задумане за допомогою танцюваль-

них рухів, пластики. 

Багаторівневий характер музичної освіти 

підпорядкований послідовному розв’язуванню зав-

дань навчання: від початкового ознайомлення, вив-

чення специфіки і закономірностей музичного ми-

стецтва – до подальшого вдосконалення професій-

них навичок, збагачення музичних вистав, 

поглибленню музично-теоретичних знань і ро-

зуміння синтетичної природи хореографічного ми-

стецтва. Початкові основи музичної культури, 

необхідної для хореографів, закладаються з перших 

років навчання, з перших звуків музики в хорео-

графічному класі. Відомий балетмейстер Р. Захаров 

писав: «Музика – душа танцю, і тому з дитячих 

років треба виховувати музикальність учнів» [3, с. 

113]. 

Музика супроводжує майбутніх хореографів з 

моменту їхнього приходу в хореографічний клас і 

потім – протягом усього їхнього творчого життя. 

Слухачі отримують музичне виховання не тільки на 

заняттях з профілюючих предметів (класичний та-

нець, дуетний, історико-побутовий, народно-харак-

терний, ритміка, модерн), але і на додаткових за-

гальнопрофільних дисциплінах (основи гри на му-

зичному інструменті, елементарна теорія музики, 

музична література). Музично-теоретичні пред-

мети, що входять в цикл загально-професійних дис-

циплін, відіграють вирішальну роль у здійсненні 

однієї з головних цілей професійної підготовки хо-

реографів: виховання музичної культури майбутніх 

фахівців, розвитку здатності тонко сприймати і ін-

терпретувати в танці художньо-естетичний зміст 

музики. У процесі вивчення цих дисциплін 

послідовно вирішуються наступні завдання: 

• розвиток навичок свідомо активного сприй-

няття музичного твору, його ідейно-художнього 

змісту та формотворчих засобів; 

• збагачення музично-слухового досвіду май-

бутніх фахівців, розвиток їх музичної пам’яті, 

слуху, асоціативно-образного мислення; 

• освоєння комплексу теоретичних й історич-

них знань про творчість композиторів – представ-

ників різних епох, напрямків, шкіл, про особливості 

музичних жанрів, форм і засобів вираження; 

• формування цілісного уявлення про музичне 

мистецтво, як складової частини духовної культури 

суспільства; 

• виховання свідомого ставлення до музики ба-

летного спектаклю як його найважливішої струк-
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турної і змістовної основи, чуйного розуміння му-

зичної природи хореографічного мистецтва, що ви-

являється в різних формах взаємозв’язку музики і 

танцю; 

• розкриття творчих (артистичних) можливо-

стей майбутніх хореографів [2, с. 101]. 

Музика сучасного хореографічного мистецтва 

відрізняється значною різноманітністю по своїй 

мові, формам, образам, змістом та є досить склад-

ною. Сукупність перерахованих компонентів вима-

гає від хореографа широкого кругозору, високого 

рівня музичної культури, спеціальних знань в об-

ласті елементарної теорії музики, аналізу форм, 

жанрів, розвитку музичного слуху. Тому надзви-

чайно важливо в процесі музичного виховання май-

бутніх хореографів прищепити їм навички осмис-

леного ставлення до музики, навчити сприймати на 

слух характер образів і принципи їх розвитку, особ-

ливості композиції, жанру, стилю твору.  

Так як саме чітке усвідомлення значення всієї 

сукупності виразних засобів музики та танцю допо-

може зрозуміти музично-хореографічний задум, 

виробити власне ставлення до твору і дозволить по-

вніше розкрити його зміст. Можна навести безліч 

прикладів висловлювань з цього приводу відомих 

майстрів балетної сцени.  

Видатний педагог класичного танцю М. Тара-

сов зауважив: «Справжньому хореографу необ-

хідно не тільки вміти слухати музику і перейматися 

її змістом, а й любити її, розуміти, відчувати, захо-

плюватися нею. Тому й викладач, і його вихованці 

повинні приділяти в своїх заняттях особливу увагу 

не тільки розвитку ритмічного, але й емоційно-

дієвого зв’язку музики і танцю ... музикальність – 

це здатність до музики, тонке розуміння її ... теат-

ральний танець – це не просто компонент, що зримо 

відтворює зміст музики, це самостійний вид ми-

стецтва, який має власні засоби вираження, за до-

помогою яких розкривається зміст сценічної дії » 

[5, с. 57]. 

Також досить цікава й думка Р. Захарова: 

«Треба привчати майбутніх хореографів за-

своювати не тільки зовнішній ритмічний малюнок 

музичного твору, але й вникати в його зміст, ро-

зуміти думку композитора. Тоді танець буде вража-

ючим, емоційно насиченим, а не порожнім, побудо-

ваним на зовнішніх ефектах » [3, с. 114]. 

Рішення комплексу художньо-творчих зав-

дань, які виникають у хореографів в процесі вив-

чення балетної партитури, неможливе без введення 

в процес осмислення формотворчих, стилістичних і 

ритмо-інтонаційних закономірностей виконува-

ного музичного матеріалу. Отже, необхідно підви-

щувати рівень та якість музично-інструментальної 

підготовки майбутніх хореографів. Як приклад, 

предмет «Основи гри на музичному інструменті» 

носить конкретне практичне спрямування й покли-

каний вирішувати ці та інші завдання. Цілями да-

ного курсу є розвиток музикальності майбутніх хо-

реографів, формування загальних і спеціальних му-

зичних здібностей, розширення музичного 

кругозору та підвищення творчого потенціалу май-

бутніх фахівців, їх емоційному відгуку на вико-

нувані музичні твори. 

Виходячи з усього вищесказаного, можна зро-

бити наступні висновки про те, що комплекс му-

зично-теоретичних та музично-історичних дисци-

плін займає найважливіше місце в процесі про-

фесійного виховання майбутніх хореографів. При 

використанні комплексного підходу до навчання 

дані предмети сприяють збагаченню духовного 

світу майбутніх фахівців, сприяють формуванню 

творчої особистості, що в подальшому дозволить їм 

реалізувати в професійній сфері образи високого 

музично-хореографічного змісту. 
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Аннотация 

Тренировочный процесс является динамической системой, развивающейся, которая влияет на спортс-

мена. Каждый спортсмен имеет свои индивидуально-психологические, физиологические и другие особен-

ности, присущие только ему одному. Для правильного управления спортивной тренировкой требуется зна-

ние индивидуальных особенностей и свойств личности. Материалы исследований. С 19 октября по 25 

октября 2020 года на базе отеля "Пихтовый бор" в рамках подготовки к молодежной летней спартакиады 

проходил УТС сборной команды Краснодарского края по велоспорту BMX и freestyle под руководством 

главного тренера Кулиш Бориса Васильевича. Тренировочный сбор проходил в районе плато Лаго – Наки, 

а именно в Апшеронском районе – Мезмае. В статье показана структура учебно-тренировочного сбора с 

использованием различных видов физических упражнений, нагрузок и оздоровительных процедур, а 

также результаты физического состояния организма апхилл (подьем), даунхилл (спуск). Данные упражне-

ния на тренировки помогают улучшить физическую форму перед предстоящими соревнованиями по ВМХ. 

Abstract 

The training process is a dynamic system that develops and influences the athlete. Each athlete has his own 

individual psychological, physiological and other characteristics that are unique to him alone. Proper management 

of sports training requires knowledge of individual characteristics and personality traits. Research materials. From 

October 19 to October 25, 2020, in the hotel "pine forest" in preparation for the summer youth Olympics was held 

TCB team of Krasnodar Krai on Cycling BMX and freestyle under the leadership of head coach Kulish Boris.The 

training camp was held in the area of the Lago-Naki plateau, namely in the Absheron district-Mezmai. The article 

shows the structure of the training camp with the use of various types of physical exercises, loads and wellness 

procedures, as well as the results of the physical state of the body uphill (ascent), downhill (descent). These training 

exercises help you improve your fitness before the upcoming BMX competitions. 

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс велосипедистов, учебно-тренировочные сборы, 

подготовка велосипедистов к соревновательной деятельности, биомеханические качества. 

Keywords: training process of cyclists, training camps, preparation of cyclists for competitive activities, bio-

mechanical qualities. 
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Учебно-тренировочные сборы имеют тактиче-

ско-стратегическое назначение в подготовке 

спортсмена к различным этапам соревновательной 

деятельности. Именно учебно-тренировочные 

сборы дают спортсмену осознать свои потенциаль-

ные возможности и пронаблюдать результаты фи-

зического состояния. Об этом свидетельствуют ре-

зультаты научных исследований по избранным ви-

дам спорта[4,8]. 

Постановка проблемы. Необходимость рас-

смотрения общей физической, психологической и 

моральной готовности спортсмена к процессу мно-

голетней тренировки обусловлена тем, что без оп-

тимизации его построения тренировок на ранних 

этапах вся работа по подготовке велосипедистов 

высшей спортивной квалификации на завершаю-

щих этапах не дает ожидаемых результатов. По-

этому обязательно нужно принимать во внимание 

учебно-тренировочные сборы и их структурную со-

ставляющую[5]. 

Цель научного исследования- изучение воз-

можностей поддержания физической формы при 

разных видах нагрузки в учебно-тренировочном 

сборе спортсменов велоспорту ВМХ. 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Организация и методы исследования: теоре-

тический анализ и обобщение научно-методиче-

ской литературы, измерение артериального давле-

ния при различных видах нагрузки, наблюдение за 

физическим состоянием[3]. 

С 19 октября по 25 октября 2020 года на базе 

отеля "Пихтовый бор" в рамках подготовки к моло-

дежной летней спартакиады проходил УТС сбор-

ной команды Краснодарского края по велоспорту 

BMX и freestyle под руководством главного тренера 

Кулиш Бориса Васильевича. 

Тренировочный сбор проходил в районе плато 

Лаго – Наки, а именно в Апшеронском районе – 

Мезмае[9].  

Постановка задачи. 

Перед главным тренером стояла задача, даже в 

условиях ограничительных мер из – за эпидемии 

коронавируса, помочь спортсменам удержать спор-

тивную форму и работать на результат. 

Следующая задача тренера — создать все не-

обходимые условия для воспитательной работы, 

чтобы она была полноценной, активной, с проявле-

нием самостоятельности и инициативы. Такая так-

тическая установка тренера помогла нацелить ко-

манду на результат- почувствовать свой организм. 

Место сбора, природно-климатические факторы, 

способствовали достижению результата. Именно 

естественные природные условия позволяют орга-

низму поддерживать выносливость, сбрасывать 

усталость и накапливать физически и психоэмоци-

онально энергетический запас спортсменам[7]. 

Информационная справка. 

Лаго-Наки – огромное высокогорное плато, 

«зависшее» на высоте свыше 2 км над уровнем 

моря. Вся эта красота, выстланная зелеными аль-

пийскими травами и усеянная островками вечных 

снегов, принадлежит западно-кавказским горам. 

Отсюда же берут свое начало бурные реки: Цица, 

Курджипс, Белая. Территория плато входит в запо-

ведную зону. Это – единственное место, где до сих 

пор растут реликтовые леса. 

Мезмай – небольшой поселок в горно-лесной 

части Апшеронского района Краснодарского края. 

На адыгейском языке его название означает «лес 

диких яблок». Он лежит на дне древнего озера в до-

лине трех ущелий, сквозь который течет река Кур-

джипс, и окружен с трех сторон горными хребтами 

– Гуамом, Азиш-тау и Лагонакским. В окруженной 

хребтами залесенной котловине проживает менее 

тысячи человек. 
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Фото 1.  

Подготовка к молодежной летней спартакиады проходил УТС сборной команды Краснодарского края 

по велоспорту BMX и freestyle под руководством главного тренера Кулиш Бориса Васильевича. 
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Фото 2. Яна Тон, кандидат в мастера спорта, избранный вид спорта «Велоспорт» 

 

Для тренированности и роста спортивных ре-

зультатов также проводились восстановительные 

мероприятия: оздоровительные банные процедуры, 

поход в лес, рыбалка, массаж и медитации. 

Структурная составляющая сборов в 

учебно-тренировочном процессе 

Тренировочный день состоял из: утренняя про-

бежка , гимнастика ,упражнение в движении , вы-

прыгивания , отжимания[11,12]. 

Тренировка в 11:00 на подъёме в гору Зауду. 

Работа 25 км в подъем и 25км спуск. Именно 

данные вид упражнений развивает мыщцы ног и 

позволяет проследить общую нагрузку на организм 

спортсмена. 

Вечерняя тренировка в горах: отрабатываем 

скоростной подъем (апхилл) и спуск ( даунхилл) на 

протяжении 10 км в обе стороны. 

Основное содержание сборов раскрывалось в 

учебно – тренировочном процессе, в котором про-

водились такие мероприятия, как физическая под-

готовка в виде ОФП, CФП, преодоление горных 

препятствий на велосипедах, ускорения в гору, пе-

далирование со спуска, спринт на финиш, также 

практиковались однодневные гонки на разные ди-

станции – от нескольких до нескольких десятков 

километров. 

Утренняя пробежка 5 км, каждый километр - 

50 выпрыгиваний и 20 отжиманий. Далее упражне-

ния в движении: высокие поднимание бёдра 1 мин 

, захлест 1 мин, ускорение на месте 1 мин. Гимна-

стика : наклон вперёд прогнувшись, руки за голову 

- 8 повторений ; мах вперёд ,руки на пояс -8 посто-

рений на каждую ногу; присед руки веред , упор 

лёжа ,присед -8 повторений. 
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Даунхилл (10 км) означает скоростной спуск 

по горному склону с преодолением трамплинов, по-

воротов и прочих препятствий. 

Данное тренировочное упражнения поможет 

укрепить опорно-двигательный аппарат, и сер-

дечно - сосудистую систему, повысить силовую вы-

носливость[2]. 

Силовые упражнения направлены на развитие 

общей физической формы спортсмена. Выносли-

вость является стратегическим и функциональным 

качеством для велосипедистов, так как поддержи-

вает длительную работоспособность спортс-

мена[1]. 

Биомеханические характеристики, обеспечи-

вающие физическую форму спортсмена: 

Даунхилл обеспечивает функциональное раз-

витие мышц ног и выброс адреналина(Рис.1). 

Апхилл (10 км) - подъем на велосипеде в гору. 

Анаэробная нагрузка при долгом скоростном подъ-

еме огромна, поэтому активно развивается дыха-

тельная система, что необходимо таком виде спорта 

как ВМХ(Рис2.). 

 

Время Артериальное давление ЧСС 

До тренировки 114/80 73 

После 5 мин нагрузки 120/78 105 

После 15 мин нагрузки 134/80 157 

В конце тренировки (23 мин) 139/79 169 

10 мин после тренирови 115/77 101 
Рис. 1. Даунхилл (спуск) 

 

Время Артериальное давление  ЧСС 

До тренировки  110/75 71 

5 мин нагрузки 123/75 102 

20 мин нагрузки 135/76 134 

30 мин нагрузки 142/75 167 

В конце тренировки(40 мин) 137/77 159 

10 мин после тренировки 120/74 115 
Рис.2 Апхилл (подьем) 

 

Учебно-тренировочный сбор помог поддер-

жать и улучшить физическую форму спортсменов, 

а именно при езде в гору (апхилл) работала сер-

дечно – сосудистая система, что позволяло развить 

специальную выносливость велосипедиста[10]. 

Также задействованы все мышцы ног, в особенно-

сти ягодицы, бицепс, квадритцепс бедра и подко-

ленные сухожилия. Активно включаются в работу 

мышечные группы туловища – спины и живота. В 

верхней части тела задействованы такие мышцы, 

как брюшной пресс: прямые, поперечные и косые 

мышцы живота; мышца, выпрямляющая позвоноч-

ник; мышцы рук: бицепсы и трицепсы; дельтовид-

ные мышцы (плечи); широчайшая мышца спины; 

грудные мышцы; трапециевидная мышца. Они ра-

ботают, чтобы держать верхнюю часть тела ста-

бильной, то есть отвечают за устойчивость. Благо-

даря интенсивным нагрузкам при подъёме в гору 

происходит усиление работы легких, задейству-

ются те их отделы, которые при обычном дыхании 

остаются пассивными. В итоге они хорошо венти-

лируются, помогая ускорить метаболизм, вывод 

шлаков и токсинов[6].  

Скорость спуска– от 15 км/ч, максимальная – 

60 км/ч. При этом перепады высот на трассе раз-

нятся и в среднем равняются около 20 -80м. При 

спуске (даунхилл) наблюдался выброс положитель-

ных эмоций от пейзажей и новых мест, скорости пе-

редвижения. В процессе выделяется много гормо-

нов радости – эндорфинов и серотонина. Также 

синтезируется адреналин, и такой фактор дает 

спортсмену заряд бодрости и активизирует обмен-

ные процессы. Необходимо следить за расслаблен-

ностью плечевого пояса и рук перед предстоящими 

препятствиями на дороге. Переключение скоростей 

на меньшую скорость должно быть медленным. 

При этом нельзя останавливаться, наоборот, нужно 

продолжать крутить педали. Переходить на боль-

шую передачу необходимо быстро. Ежедневные 

тренировки научат регулировать скорость, увели-

чивать скорость на поворотах и правильно ставить 

ноги на педали (опущенная нога расположена у 

внешней стороны от поворота- незаменимое «пра-

вило» велосипедиста).  

Данные упражнения на тренировки помогают 

улучшить физическую форму перед предстоящими 

соревнованиями по ВМХ. 

Выводы. Овладение техникой велоспорта, по-

вышения тренированности организма, достижения 

спортивных результатов происходят за счет ис-

пользования различных физических упражнений. 

Необходимая общая физическая подготовка закла-

дывается в первые годы занятий велоспортом, и от 

нее зависят последующие спортивные результаты. 

Одним из основных направлений повышения 

эффективности подготовки велосипедистов высо-

кого класса, специализирующихся в гонках пресле-

дования, является совершенствование силовых и 

скоростных возможностей гонщиков, уровень раз-

вития которых в значительной степени обусловли-

вает скорость прохождения дистанции соревнова-
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ния. Поиск путей эффективного использования ве-

лосипедистами повышенных передаточных соотно-

шений в соревнованиях тесно связан с вопросами 

разработки соответствующих тренировочных про-

грамм силовой направленности в рамках годового 

цикла подготовки. Это позволит достигать макси-

мального уровня силового потенциала спортсменов 

до момента их участия в главных соревнованиях се-

зона. 

Заключение. 

Таким образом сборная Краснодарского края 

по велоспорту повысила свой уровень физической 

подготовки и улучшила форму повышения спор-

тивного мастерства.  

 

 
Фото 3. Учебно-тренировочный процесс в горах 
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Аннотация 

В данной работе представлен обзор некоторых зарубежных и российских публикаций по изучению 

способов преодоления кризисных состояний людей в условия коронавируса. Данная статья также затронет 

общие вопросы относительно влияния пандемии COVID-19 на психологическое благополучие людей, 

находящихся в условиях пандемии. 

Abstract 

This paper provides an overview of some foreign and Russian publications on the study of ways to overcome 

the crisis conditions of people in the conditions of coronavirus. This article will also address general questions 

regarding the impact of the COVID-19 pandemic on the psychological well-being of people in a pandemic. 

Ключевые слова: тревога, совладающее поведение, коронавирус, COVID-19, посттравматический 

стресс. 

Keywords: anxiety, coping behavior, coronavirus, COVID-19, post-traumatic stress. 

 

Пандемия новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 затронула различные аспекты жизни че-

ловечества и привела к серьезным политическим, 

экономическим, социальным и психологическим 

изменениям. Являясь незаметной человеческому 

глазу инфекцией, она несет в себе двойную опас-

ность. Это связано с тем, что человек может одно-

времнно и болеть, и являться перносчиком этого 

опасного вируса, сам того не подозревая. Посто-

янно присутствующее чувство тревоги, страха , не-

известности будущего, а также нагнетание обста-

новки через средства массовой информации накла-

дывают дополнительную нагрузку на психику 

человека. Стоит отметить, что исследований, по-

священных психологическому состоянию различ-

ных слоев населения, не мало. Научные статьи за-

рубежных и российских авторов в достаточно пол-

ной мере описывают психологическое состояние 

людей, однако остаются не в полной мере изучен-

ными механизмы преодоления последствий панде-

мии COVID-19. 

Первым принял на себя удар пандемии 

COVID-19 Китай. 31 декабря 2019 года Комиссия 

по здравоохранению Ухани зарегистрировала 27 

случаев вируса атипичной пневмонии. В целом, за 

последние 30 лет Китай неоднократно сталкивался 

с вирусными эпидемиями зоонозного происхожде-

ния. Передача такого вируса от человека к человеку 

возникла еще в 2002 году и серьезно повлияла на 

изменения в системе здравоохранения КНР. Китай-

ским правительством были приняты серьезные 

меры по урегулированию ситуации с пандемией, а 

именно введение коллективного карантина, отсле-

живание контактов общения заразившихся граж-

дан, строительство отдельных специализирован-

ных больниц под заболевших коронавирусом лю-

дей , закрытие мест общественного 

пользования[10]. Именно благодаря этим дей-

ствиям Китаю удалось минимизировать послед-

ствия пандемии и предовратить смертность. Иссле-

дуя потенциальные факторы влияния на психиче-

ское состояние людей, китайские ученые пришли к 

выводу, что наиболее негативное воздействие ока-

зывал новостной информационный поток. Люди 

постоянно проверяли новые сведения о коронави-

русе, следили за количеством заразившихся, тем са-

мым увеличивая собственный уровень тревожно-

сти. Отсутствие сна и генерализованное тревожное 

расстройство было отмечено более чем у 35% лю-

дей, прошедших опрос в сети Интернет. Данные 

симптомы чаще наблюдались у людей младше 35 

лет и у медицинских работников[8]. 

Ениколопов С.Н., Бойко О.М., Медведева Т.И., 

Воронцова О.Ю., Казьмина О.Ю., изучали особен-

ности психического состояния людей в период пан-

демии и оценивали потребность населения в психо-

логической помощи. 

В исследовании авторов приняли участие 232 

человека, среди которых 198 женщин и 34 мужчин. 

Анализ психопатологичекого состояния опрошен-

ных указывает на повышенный уровень тревоги и 
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появления депрессивной симптоматики. В отдель-

ных случаях происходит повышение по таким кли-

ническим параметрам, как паранояльность и фо-

бии. Среди опрошенных 22,3% сообщили о жела-

нии получить психологическую помощь и 

поддержку. Отмечается также выраженность не-

конструктивных копинг-стратегий в противовес 

конструктивным. Так, например, чаще применялся 

"уход от решения проблем", нежели "активное со-

владание", "планирование", "позитивное перефор-

мулирование и личностный рост". Также авторы 

провели исследование динамики психологических 

реакций, которые происходят в процессе пандемии 

COVID-19. Сбор данных проводился в виде ано-

нимного интернет-опроса 430 респондентов 

Москвы и других городов России в период с 

22.03.2020 по 04.04.2020. В результате обнару-

жился рост потребности обращения к религии, где 

вместе с этим отмечалось снижение критического 

мышления и невозможность всесторонне и здраво 

оценить сложившуюся ситуацию[1,2]. 

А.Ш. Тхостов и Е.И. Рассказова в своей работе 

связывают различные виды тревоги в ситуации 

пандемии коронавируса с поиском информации о 

нем и защитными действиями. Авторы соотносят 

понятия "пандемия" и "инфодемия", и говорят о 

том, что существенную долю угрозы обществу 

несут средства массовой информации. В структуре 

действий по защите от вируса отмечаются дезин-

фекция рук, ношение масок и перчаток. Данные 

действия доказали свою эффективность в борьбе с 

вирусом. Также авторы обратили внимание на не-

типичные стратегии, которые включают в себя ме-

дицинские и физические попытки поддержания им-

мунитета, а именно, покупка продуктов и медика-

ментов впрок. Структура тревоги представлена 

двумя важными аспектами - это страх заражения и 

тревога по поводу экономических последствий пан-

демии. В целом, авторы считают, что целенаправ-

ленный контроль и ограничение поступающей ин-

формации о коронавирусе может способствовать 

снижению уровня тревоги населения[4]. 

И. Риччи-Кабелло с соавторами обобщили 61 

исследование по изучению влияния эпидемии ати-

пичной пневмонии на психическое здоровье и вы-

явили, что основными факторами риска развития 

психических нарушений являются отсутствие со-

циальной поддержки, стигматизация и работа в 

условиях повышенного риска. Отмечено также, что 

в зоне опасности находятся люди младшего воз-

раста и представители женского пола[9]. 

Рассказова Е.И., Леонтьев Д.А., Лебедева А.А., 

изучая связь субъективного благополучия с совла-

данием и тревогой в ситуации пандемии, пришли к 

выводу, что наиболее часто используемыми страте-

гиями являлись переосмысление, личностный рост, 

юмор, активное совладание, принятие ситуации и 

планирование. То есть преобладали конструктив-

ные стратегии. Реже использовались такие средства 

как алкоголизация, обращение к религии и отрица-

ние проблемы. Как показало исследование, жен-

щины чаще концентрируются на эмоциях и ищут 

социальной поддержки, нежели мужчины. У тех ис-

пытуемых, кто использует позитивные стратегии 

совладания с кризисной ситуацией, отмечался бо-

лее высокий уровень психологического благополу-

чия. Что же касается эффективности применяемых 

копинг-стратегий по отношению к тревоге о коро-

навирусе, то без исследований, проведенных в лон-

гитюде, выводы об их эффективности преждевре-

менны. В кризисной ситуации, связанной с риском 

заражения, фокусировка на эмоциональном состоя-

нии и принятие ситуации могут быть и конструк-

тивными стратегиями из-за остутствия связи с 

ухудшением общего благополучия[3]. 

Кафедра психологии женского колледжа, вхо-

дящего в состав университета Дели, изучала психо-

социальные факторы стресса индейцев в условиях 

пандемии коронавируса. В данном исследовании 

принимали участие 1009 респондентов. Оценивали 

стратегии преодоления, которые чаще использо-

вали индейцы. В результате выяснилось, что поиск 

социальной поддержки был наиболее предпочти-

тельной стратегией преодоления стрессовых по-

следствий коронавируса[6]. 

Нидерландский исследователь Йохан Хаве-

наар сравнил в своем исследовании ядерные ката-

строфы и последствия COVID-19. Вирус является 

невидимой угрозой, как и в случае ядерных ката-

строф. При масштабных происшествиях наблюда-

ются определенные фазы психических реакций че-

ловека, а именно: фаза отрицания серьезности си-

туации, фаза потери иллюзий, сопровождающаяся 

нарастанием неопределенности , появлением де-

прессивных состояний, и фаза принятия новых реа-

лий жизни. Последняя еще глубоко не изучена, но 

проходит она достаточно долго, и ее прохождение 

зависит от многих факторов, таких как смерть близ-

ких от коронавируса, уровень социального благо-

получия и других причин[5]. 

Доктор Беллан совместно с коллегами иссле-

довали пациентов с перенесенным коронавирусом, 

спустя 4 месяца после выписки из больницы. В ре-

зультате выяснили, что симптомы посттравматиче-

ского стресса наблюдались у 17% исследуемых. 

Прежде всего, это связано с остаточными послед-

ствиями перенесенного заболевания, которые по-

влияли на состояние здоровья и общее самочув-

ствие испытуемых[7]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что ученым 

еще предстоит оценить последствия новой корона-

вирусной инфекции для всего человечества. Для 

этого необходимы исследования в лонгитюде. Что 

же касается основных стратегий преодоления кри-

зисных состояний в условиях пандемии, то отме-

чено преобладание неконструктивных механизмов 

поведения. Чаще других наблюдается уход от ре-

шения проблем и обращение к религии. Более вы-

сокий уровень тревоги по поводу пандемии тесно 

связан с низким уровнем удовлетворенности жиз-

нью. 
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Abstract 

The article describes the content of the study of the features of the methods of solving problems by pupils of 

the 3rd and 4th grades of primary school. As a result of individual experiments according to the author's 

methodology “Alternation”, the theoretical and empirical methods of solving problems are characterized. It is 

shown that teaching in the fourth grade significantly contributes to the development of the theoretical method of 

solving problems by children. 

Keywords: students of grades 3 and 4, search problems, theoretical and empirical methods of solving prob-

lems. 

  

1. Introduction  

According to the provisions of the new FSES of 

primary general education [6], the mastering of the 

basic educational program by children in the primary 

grades of school should lead not only to the achieve-

ment of subject educational results based on the assim-

ilation of the content of the programs of specific aca-

demic disciplines, but also to the achievement of meta-

subject results, reflecting, in particular, cognitive com-

petencies.  

The subject of our research was the cognitive com-

petence associated with the development of methods 

for solving problems of a search nature. The purpose of 

the study was to develop a methodology to determine 

the formation of the named cognitive competence in 

primary school graduates. 

1.1. Methodological basis 

In understanding the characteristics of methods for 

solving problems of a search nature, we relied on the 

concept of two types of cognitive activity, developed in 

the dialectical theory of knowledge (see, for example, 

[5]) and implemented in the works of V.V. Davydov 

(see, for example, [1 ]). 

According to these ideas, a person's cognition of 

the surrounding world can be aimed at reflecting the in-

ternal connections of objects and phenomena (theoreti-

cal, meaningful, reasonable knowledge) and at reflect-

ing their external connections (empirical, formal, ra-

tional knowledge). 

In the first case, cognitive activity is effective, 

since its result is an understanding of the reasons for 

changing the objects of knowledge. In the second case, 

cognitive activity is ineffective, since its result is only 

https://doi.org/10.17759/cpp.2020280205
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a description and ordering of the observed features of 

changes in cognizable objects. 

Based on these ideas about the two types of cog-

nition, it was accepted (see, for example, [1], [2], [3], 

[4]) that the development by a person of ways to solve 

problems of a search nature in one case involves the al-

location of essential relations in conditions for achiev-

ing the required result, otherwise such development is 

not related to the disclosure of material relations. In the 

first case, the methods used can be characterized as 

meaningful, in the second case - as formal. 

Achievement of a cognitive meta-subject result asso-

ciated with the development by schoolchildren in the 

course of training of methods for solving problems of a 

search nature presupposes the formation of the mental ac-

tion of analysis, which is associated with the analysis of 

conditions for obtaining the required result. 

In some cases, such analysis is implemented as a for-

mal analysis, only dividing the proposed conditions into 

separate data – this is typical for a non-generalized, empir-

ical method for solving search problems (see, for example, 

[1], [2], [3], [4]) . 

In other cases, the analysis of conditions is associ-

ated not only with the selection of data and their rela-

tionships, but also, most importantly, with the clarifica-

tion of their role in a successful decision: which of them 

is essential and necessary, and which is inessential and 

accidental. This is a meaningful, clarifying analysis, 

which serves as a condition for a generalized, meaning-

ful way of solving search problems. 

The development of generalized ways to achieve 

the required result is characterized by the ability to 

carry out a meaningful analysis of the proposed condi-

tions associated with the selection of essential data re-

lations. As a result, all problems of this class are suc-

cessfully solved. The fact of unsuccessful solution of 

one or more of them indicates the absence of meaning-

ful analysis and, therefore, the presence of a non-gen-

eralized way to solve the proposed problems. 

2. Materials and methods 

2.1. Description of the method 

On the basis of ideas about the originality of differ-

ent approaches to the analysis of the conditions of the 

proposed problems belonging to the same class, and the 

different ways of solving them associated with these ap-

proaches, requirements for an experimental situation 

were developed, designed to determine the nature (gen-

eralized or non-generalized) of the method of action in 

achieving the required result. 

First, the subject needs to propose to solve not one, 

but several problems. Secondly, these problems should 

have a general solution principle. Thirdly, their condi-

tions must differ in external, directly observable fea-

tures. 

Compliance with the noted requirements makes it 

possible to determine when children use meaningful 

analysis when solving problems of the same type and 

when children use formal analysis. As a result, it will 

be possible to characterize the formation of the cogni-

tive metasubject competence associated with the devel-

opment of methods for solving search problems. 

In accordance with the specified requirements, the 

"Alternation" technique was developed. The meaning 

of the tasks of this technique is to find a way to move 

an imaginary character ("goose") from one cell of the 

playing field to another according to the given rules and 

in the required number of steps (Fig. 1). 

The movement of the "goose" along the cells of 

the playing field is subject to the following rules. The 

"goose" can move to adjacent cells either straight (i.e. 

horizontally or vertically) or obliquely (i.e. diagonally). 

Moreover, he can take no more than two identical steps 

in a row. This means that after two steps straight, he 

takes a step obliquely and after two steps obliquely – a 

step straight. 

Thus, the "goose" can alternate steps straight and 

obliquely in different ways: a straight step – an oblique 

step, a straight step – two oblique steps, two straight 

steps – an oblique step, two straight steps - two oblique 

steps. Four options for alternating steps will be, if you 

first take steps obliquely: an oblique step – a straight 

step, an oblique step – two straight steps, two oblique 

steps – a straight step, two oblique steps – two straight 

steps. 

Here's how, for example, such a multi-step prob-

lem: how can a “goose” get from cell A9 to cell H1 

(Fig.) in 10 steps? Solution: first, the "goose" took two 

steps obliquely A9 – B8 – C7, then two straight steps 

C7 – C6 – C5, a step obliquely C5 – D4, a straight step 

D4 – E4, an oblique step E4 – E3, a straight step E3 – 

G3 and two steps obliquely G3 – H2 – K1. 

On the basis of the rules for moving the "goose", 

tasks of three types were developed: multivariate, sin-

gle–variant and unsolvable 

In multivariate problems, the solution has several 

successful sequences of steps. For example, a problem 

where you need to get from B2 to D2 in three steps has 

six successful solutions: 1) B2 – C2 – D3 – E2; 2) B2 – 

C3 – D2 – E2; 3) B2 – C3 – D3 – E2; 4) B2 – C2 – D1 – 

E2; 5) B2 – C1 – D2 – E2; 6) B2 – C1 – D1 – E2. 

In single–variant problems, the solution has only 

one successful sequence of steps. For example, the 

problem where you need to get from A4 to E9 in five 

steps is solved as follows: A4 – B5 – C6 – C7 – D8 – 

E9. 
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Figure. Solving a multi–pass problem. 

 

In unsolvable problems, there is no satisfactory so-

lution provided that the rules and the required number 

of steps are observed. For example, a problem where 

you need to get from cell A1 to cell D4 in three moves. 

The fact is that the most probable sequences of three 

steps are completed in cells B4 or G3. And to get into 

the G4 cell you need to take the fourth step. 

2.2 Individual experiments 

2.2.1. Experiment design 

To test the "Alternation" methodology, individual 

experiments were organized with fourth grade students. 

The meaning of the experiments was to reveal the pos-

sibilities of the methodology in differentiating children 

according to the method of solving problems. 

The first task was training, so that the children 

tried to use the rules for moving the "goose". For this, 

a multivariate task in three actions was proposed: B1 – 

D4, which has three options for a successful solution: 

1) B1 – C2 – D3 – D4; 2) B1 – C2 – C3 – D4; 3) B1 – 

B2 – C3 – D4. 

The second, third, fourth and fifth tasks were the 

main ones. They were proposed to determine the type 

of analysis of the conditions of problems – theoretical, 

meaningful, associated with the allocation of essential 

relations, or formal, empirical, when essential relations 

are not distinguished. As the main ones, we used sin-

gle–variant problems, which, with the external differ-

ence in their specific conditions, had a general principle 

solutions. 

Each problem had to be solved in eight steps: in 

the first problem it was required to find a path from A1 

to G9, in the second – from K2 to A8, in the third – 

from K9 to A3, in the fourth – from B9 to H1. 

The tasks differ in terms of the external features of 

the conditions (different initial and final cells) so that 

the specific steps of the "goose" in the method of solv-

ing the previous task are not used in the next one. 

The general principle for solving all problems is 

that in each problem a sequence of eight moves in-

cludes six moves obliquely and two steps straight: the 

first two steps and the last two steps must be performed 

obliquely. 

2.2.2. The interaction of the experimenter and the 

subject 

A total of 104 pupils participated in individual ex-

periments using the "Alternation" method: 51 of them 

were in the third grade, 53 in the fourth grade. The ex-

periment with each student proceeded as follows. 

At the beginning the child is offered a sheet of pa-

per on which a square cellular playing field has been 

drawn (Fig.). 

Then the experimenter said: “Today we will solve 

interesting problems. Here, a square of cells is drawn 

on the sheet. Each cell in it has its own name from a 

letter and a number. For example, this cell – (the exper-

imenter points to the lower left corner) – is called A1. 

In this corner – (the lower right corner is indicated) – 

there will be a cell K1. Here there will be a cell A9, – 

(the upper left corner is indicated), and here – K9, – (the 

upper right corner is indicated). Now I will point to dif-

ferent cells of the square, and you will speak their 

names. " 

Along with this test option, the experimenter uses 

another: he names different cells, and the student shows 

them on the playing field. After it becomes clear that 

the child confidently operates with the names of the 

cells of the playing field, he is told: “A magic“ goose 

”walks along the cells of this square. He steps only into 

adjacent cells: up, to the side or down. And he never 

jumps over the cage. For example, from cell B3, he can 

go straight to cell B2, or B4, or A3, or C3 in one step. 

In addition, the "goose" walks into adjacent cells 

and obliquely. For example, from cell B3, he can 

obliquely enter cell C4, or C2, or A4, or A2 in one step. 

The main rule of steps is that he can take no more 

than two identical steps in a row. If he took two steps 

straight, then then he should take a step obliquely. For 

example, if he went from A1 to A2 and then to A3, then 

after that, he must make the third step obliquely – either 

to B4 or to B2. 
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And if the "goose" took two steps in a row 

obliquely, then then he must take a step straight. For 

example, if from A1 he first went to B2 and then to A3, 

then he must take the third step directly: to cell A4 or 

to cell B3. 

Of course, the "goose" can alternate one step at a 

time: a straight step – an oblique step – a straight step – 

an oblique step, for example: A1 – A2 – B3 – C3 – D4 

– E4. 

He can also alternate one step and two steps, for ex-

ample: a straight step – two oblique steps (A1 – A2 – B3 

– C4) or an oblique step – two straight steps (A1 – B2 – 

B3 – B4). But the main thing is that you cannot take three 

identical steps in a row. 

Now let's practice our "goose" steps. How can he 

get from cell A1 to K9? ... What can be the first step? 

... What is the second step? ... "In the course of a joint 

discussion, the children suggest different steps of the" 

goose "on the way to the specified goal, and the exper-

imenter recalls the basic rule of its movements –" no 

more than two identical steps in a row ". 

Then the experimenter says: “Let's solve this prob-

lem. From cell B3, the "goose" took three steps and en-

tered cell E2. Name the cells he walked through. 

It is true that at first he could take a step into the C3 

cell, then into D3 and, then, into E2. Write down this so-

lution using the names of these cells ”, – the child inde-

pendently writes down the solution of three moves as fol-

lows: 1) C3, 2) D3, 3) E2. 

Then the experimenter proposed to solve a control 

training problem, where in three moves it was required 

to find a way from cell C1 to cell E4. 

After solving this problem, the subject was asked 

to solve four basic single–variant problems. Each prob-

lem required eight moves. This was given 20 minutes. 

3. Results 

3.1 Quantitative characteristics of problem solv-

ing  

Experiments with subjects made it possible to es-

tablish the following indicators for solving four main 

problems. It turned out that some of the students in the 

third and fourth grades solved problems using theoreti-

cal, meaningful analysis and found a general principle 

for their solution. They can be conventionally called 

"theorists". At the same time, observations of the ac-

tions of children in this group allowed us to distinguish 

two subgroups. The first subgroup, T-1, included the 

"theoreticians" who discovered the general principle of 

solution based on the first problem. The second sub-

group, T-2, included the "theoreticians" who discov-

ered the general principle of solution based on the sec-

ond problem.  

The rest of the students in both grades were unable 

to perform theoretical analysis in solving basic prob-

lems and find a general solution principle. They can be 

conventionally called "empiricists". Observations of 

the actions of the "empiricists" made it possible to dis-

tinguish three subgroups of the subjects. The first sub-

group, E-1, is "empiricists" who have solved two prob-

lems correctly. The second subgroup, E-2, is "empiri-

cists" who have solved one problem correctly. The third 

subgroup, E-3, are "empiricists" who have not solved a 

single main problem. 

The experiments carried out allowed us to estab-

lish the number of pupils in grades 3 and 4 who coped 

with the four main tasks (see tables 1 and 2). 

Table 1 

The number of "theorists" and "empiricists" in grades 3 and 4 

Classes 
Student groups 

Theorists Empiricists 

The third 

(51 students) 
27 (52,9%) 24 (47,1%) 

The fourth 

(53 students) 
32 (60,4%) 21 (39,6%) 

 

Table 2 

Number of students in subgroups Т-1 и Т-2, E-1, E -2 и E -3 in grades 3 and 4 

Classes 
Subgroups of students 

Т-1 Т-2 E-1 E-2 E-3 

The third 

(51 students) 
10 (37,1%) 17 (62,9%) 4 (16,6%) 14 (58,4%) 6 (25,0%) 

The fourth 

(53 students) 
14 (43,7%) 18 (56,6%) 6 (28,6%) 10 (47,6%) 5 (23,8%) 

 

Analysis of the data presented in tables 1 and 2 al-

lows us to note the following. 

Thus, a comparison of data on the success of solv-

ing problems in the third and fourth grades indicates that, 

firstly, the number of "theorists" increases with age: 

52.9% in the third grade and 50.4% in the fourth grade, 

and, accordingly, the number of "empiricists" is decreas-

ing: 47.1% in the third grade and 39.6% in the fourth 

grade.  

Secondly, with age, the ratio of subgroups in the 

group of "theorists" and in the group of "empiricists" 

changes. Thus, in the group of "theorists" the number 

of children who discovered the general principle of 

solving from the first problem increases: in the third 

grade - 37.1%, in the fourth grade - 43.7% and, accord-

ingly, the number of children who discovered the gen-

eral principle of solving from the second problem de-

creases: in the third grade - 62.9%, in the fourth grade 

- 56.6%.  

In the group of “empiricists”, the number of chil-

dren who have solved some two problems (subgroup E-

1) is increasing: from 16.6% in the third grade to 28.6% 
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in the fourth grade, the number of children who have 

solved only one problem is decreasing (subgroup E-2): 

from 58.4% in the third grade to 47.6% in the fourth 

grade, and the number of children who did not solve 

any problem also decreases (subgroup E-3): from 

25.0% to 23.8%.  

Thus, the data in Tables 1 and 2 show the positive 

impact of teaching in the fourth grade on the ability of 

children to solve problems in a theoretical way based 

on a meaningful analysis of their conditions. 

3.2. Qualitative characteristics of problem solving  

3.2.1. Training problems  

Along with the above-mentioned productive char-

acteristics of problem solving, the data of observations 

of the process of solving problems by children of the 

above five groups are of serious importance: T-1, T-2, 

E-1, E-2 and E-3.  

Differences between the indicated groups of sub-

jects took place already when solving the training prob-

lem. Thus, the subjects of groups T-1 and T-2 not only 

used one solution, but also themselves proposed two 

more options for successfully solving this problem. 

Most often these were, firstly, the option when the first 

two moves were obliquely, and the third move was 

straight (i.e. C1 - D2 – E3 - E4), and, secondly, the op-

tions when the first move was straight, and the second 

and third - obliquely (i.e., C1 - C2 - D3 - E4). To the 

experimenter's question about whether other options 

for successfully solving this problem are still possible, 

the subjects easily found the third variant of the se-

quence of three moves (from C1 to E4): in this case, 

moves of different types simply alternated (i.e., the first 

move was oblique, the second straight, the third 

obliquely: C1 - D2 – D3 - E4).  

The tested groups E-1, as well as the "theoreti-

cians", could independently find two options for solv-

ing the training problem. However, unlike the "theore-

ticians", they found slightly different options. So, usu-

ally, as the first option, they found a sequence of three 

moves, in which moves of different types alternated as 

follows: obliquely, straight, obliquely (C1 - D2 - D3 - 

E4). As a second option, they proposed such a sequence 

of three moves, when the first move was straight and 

the other two were obliquely (i.e. C1 - C2 – D3 - E4). 

At the same time, the experimenter's question about 

whether there were still options for the successful solu-

tion of this problem, the subjects of the E-1 group most 

often found it difficult to answer and usually did not 

find the third option, when the sequence of three moves 

included oblique steps as the first two steps, and - step 

straight (i.e. C1 - D2 - E3 - E4).  

The subjects of the E-2 group, in contrast to the 

subjects of the E-1 group, could not independently find 

any two variants of a successful sequence of three 

moves in the training problem. Most often, they offered 

such a variant, which was associated with a sequence 

of three moves, in which moves of different types alter-

nated as follows: obliquely - straight ahead - obliquely 

(i.e. C1 - D2 - D3 - E4). To the experimenter's question 

about whether there were still options for successfully 

solving this problem, the subjects of this group could 

with great difficulty find only one more option: usually 

this option was associated with a sequence of three 

moves, in which the first move was direct, and the other 

two were obliquely (i.e. C1 - C2 – D3 - E4).  

The subjects of the E-3 group, just like the subjects 

of the previous group (i.e., the E-2 group), were able to 

independently find only one variant of the sequence of 

three moves in the training task and, in the same way as 

in the subjects of the E- group. 2, this variation was 

most often associated with a sequence of three moves, 

where different types of steps alternated as follows: C1 

- D2 - D3 - E4. When asked by the experimenter 

whether there were still options for successfully solving 

this problem, the subjects of this group could not find 

any more option. 

3.2.2. Main problems  

Significant differences in procedural characteris-

tics between the groups of subjects T-1, T-2, E-1, E-2, 

E-3 were observed when solving four main problems, 

each of which, as noted, had one variant of a successful 

solution associated with the sequence of eight moves, 

where 1 and 2, 4 and 5, 7 and 8 moves obliquely, and 3 

and 6 straight.  

Let us consider these differences using the exam-

ple of the procedural characteristics of solving problem 

1 by subjects of different groups. The subjects of the T-

1 group were characterized by the following behavioral 

features.  

Determination of the location of the initial and fi-

nal cells was carried out by the subjects of this group 

clearly and quickly. At the same time, they, as a rule, 

first touched cell A1 with the handle, then cell G9. 

Then, active movements of gaze were observed from 

cell A1 to cell G9 for some time. This indicated, in our 

opinion, that the children tried to remember the extreme 

points of the desired route.  

Then, one part of the children of the T-1 group per-

formed three trial attempts to solve, and the other part 

of the children of the same group performed four trial 

attempts. For those children who limited themselves to 

three attempts, of which the third was successful, it was 

characteristic that the first attempt was completed. This 

means that a path has been presented from the starting 

cell to the ending cell. However, due to the fact that not 

eight, but nine moves were made, this attempt was un-

successful.  

The second attempt was then, as a rule, incom-

plete. This means that the children usually performed 

four or five moves, after which it became clear to them 

that it would be impossible to keep within eight moves.  

The third attempt, like the first, was complete: here 

the children demonstrated a sequence of eight moves, with 

the help of which one can get from cell A1 to cell G9.  

Those children who had a successful fourth test at-

tempt have some differences from the previous part of 

the children of the T-1 group. They were expressed in 

the fact that their second trial attempt was completed 

and also unsuccessful, since it included nine moves. 

The third attempt was incomplete, like the second at-

tempt in the subjects of the first part of the T-1 group. 

The behavior of the subjects of the T-2 group in the 

process of solving task 1 differed from the behavior of 

the subjects of the T-1 group.  

Thus, the determination of the location of the ini-

tial and final cells was performed by the subjects of the 
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T-2 group less clearly and less quickly than it was in 

the subjects of the T-1 group. Having fixed the location 

of these cells first by touching them with a pen and then 

with their gaze, the subjects of the T-2 group, like the 

subjects of the T-1 group, (although not as long as the 

subjects of the T-1 group) measured the distance from 

A1 to G9 with their gaze.  

Then one part of the children of the T-2 group (the 

first subgroup T-2) performed four trial attempts at the 

solution before the fifth attempt was successful. An-

other part of the children (the second subgroup T-2) 

performed five trial attempts of the solution before the 

sixth attempt was successful. The unsuccessful nature 

of the attempts that preceded the one where the problem 

was solved correctly was associated with the fact that 

the children, in order to get from A1 to G9, performed 

not eight, but nine moves.  

It should be noted that an attempt immediately 

preceding the final (successful) one was always incom-

plete: during its implementation, usually four or five 

moves were performed. And all the initial trial attempts 

(first, second and third) in the first subgroup T-2 and 

(first - fourth) in the second subgroup T-2 were com-

pleted. 

The behavior of the subjects of the E-1 group in 

the process of solving the first main problem differed 

from the behavior of the "theoreticians". As noted ear-

lier, the subjects of the E-1 group could not, in contrast 

to the subjects of the T-1 and T-2 groups, solve all the 

main tasks successfully: they successfully solved only 

two of the four main tasks - the first and fourth or the 

first and third or second and fourth. Thus, in some 

cases, the subjects of the E-1 group coped with the first 

task without solving, then the second, in other cases, on 

the contrary, they could not cope with the first task, but 

then correctly solved the second task. 

 It should be noted that the successful solution of 

any problem - the first, second, third or fourth - oc-

curred in the subjects of the E-1 group in a random 

manner. This follows from the data of observation of 

the problem solving process, according to which the be-

havior of the subjects of this group did not differ in sit-

uations of successful and unsuccessful solution of the 

same problem.  

The total number of trial attempts in the subjects 

of the E-1 group, regardless of whether the solution was 

successful or unsuccessful, reached seven to eight. All 

attempts were completed, i.e. children each time 

"walked" the path from the initial cell to the final one. 

It is important to note that the initial attempts, usually 

from the first to the fifth, had a straight step as the first 

move (or even the first two moves), although some-

times an oblique step was encountered as the first 

move. The last three or four attempts had, as a rule, an 

oblique step as the first move.  

It should be noted that in the test attempts of sub-

jects E-1 there were a variety of options for the ratio of 

steps of different types: alternating steps one by one 

(obliquely - straight - obliquely - straight or, con-

versely, straight - obliquely - straight - obliquely), al-

ternating steps two and one (straight - straight - 

obliquely - obliquely), alternating steps two and two 

(obliquely - obliquely - straight - straight or straight - 

straight - obliquely - obliquely).  

Thus, the analysis of the process of solving task 1 

by the subjects of the E-1 group shows significant dif-

ferences in the actions of the subjects of this group from 

the actions of the subjects of the T-1 and T-2 groups, 

who successfully solved all four main tasks.  

Observations of the actions of the subjects of the 

E-2 and E-3 groups in solving problem 1 show their 

significant similarity with the actions of the subjects of 

the E-1 group. As well as the subjects of the E-1 group, 

the subjects of the E-2 and E-3 groups carried out a sig-

nificant number of trial attempts - seven, eight, and 

sometimes even nine, all attempts were completed, as 

the first move and often the first two moves, a straight 

step was used, the ratios of steps of different types were 

very diverse: obliquely - straight - obliquely, straight - 

obliquely, straight - obliquely - obliquely,  

In general, consideration of the features of the ac-

tions of the tested groups E-1, E-2 and E-3 shows a sig-

nificant commonality of the behavior of these children 

in the course of solving problem 1 and the fundamental 

difference between such behavior and the behavior of 

the tested groups T-1 and T-2 when solving the same 

problem.  

Observations of the behavior of children show that 

the differences noted above remain in the solution of 

the other three main tasks. 

4. Conclusion 

Concluding the consideration of the results of the 

development and testing of the "Alternation" method-

ology, designed to determine the formation of cognitive 

competence associated with the development of meth-

ods for solving problems, the following should be 

noted. 

First, the approbation of the developed methodol-

ogy showed that its application makes it possible to dis-

tinguish between children solving problems in different 

ways: effective, associated with a meaningful analysis 

of the conditions of the problems and ineffective, asso-

ciated with their formal analysis. 

Secondly, observations of the actions of students 

who carry out meaningful analysis in solving problems 

made it possible to identify two groups of children: 

those who single out the general principle of solution 

when analyzing the content of the first problem and 

when analyzing the content of the second problem. 

Third, observations of the actions of students who 

carry out formal analysis in solving problems made it 

possible to identify three groups of children: those who 

solved two problems, solved one problem and did not 

solve a single problem. 

These provisions give reason to believe that the 

"Alternation" methodology developed in the study will 

effectively determine the formation of cognitive com-

petence in younger schoolchildren (in particular, pri-

mary school graduates), associated with the develop-

ment of ways by children to solve search problems. 
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Аннотация 

В статье освещается проблема развития коммуникативной компетентности детей с нарушениями 

речи. Авторы эксплицируют понятие коммуникативной компетентности ребенка, а также дают определе-

ние структурно-содержательных характеристик коммуникативной компетентности старших дошкольни-

ков с общим недоразвитием речи (ОНР) III уровня. Согласно предлагаемой практикоориентированной мо-

дели, интегрирующей функцией для всех компонентов коммуникативной компетентности является опыт-

ный компонент. Коммуникативно-компетентностный опыт как опытный компонент любой 

компетентности активно формируется в ходе преобразования обучающимся внешнего мира и самого себя. 

Потому необходимым для интенсивного формирования коммуникативно-компетентностного опыта ре-

бенка является инициация коммуникативных процессов в условиях преобразующей деятельности, к кото-

рой, в первую очередь, относится творчество. Эффективное формирование коммуникативно-компетент-

ностного опыта дошкольников с ОНР в специально организованной коррекционной работе обеспечивается 

учетом специфики нарушений развития детей, созданием благоприятного эмоционального фона в усло-

виях арт-терапевтического пространства, стимулирующего коммуникативную деятельность; применении 

различных художественных материалов для инициации преобразующей деятельности. 

Abstract 

The article highlights the problem of developing the communicative competence of children with speech 

disorders. The authors explicate the concept of a child's communicative competence, as well as define the structural 

and content characteristics of the communicative competence of older preschoolers with general speech underde-

velopment of level III. According to the proposed practice-oriented model, the integrating function for all compo-

nents of communicative competence is the experienced component. Communicative competence experience as an 

experienced component of any competence is actively formed during the transformation of the external world and 
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oneself by the learner. Therefore, it is necessary for the intensive formation of the child's communicative-compe-

tence experience to initiate communication processes in the conditions of transformative activity, which, first of 

all, includes creativity. Effective formation of the communicative and competence experience of preschool chil-

dren with general speech underdevelopment in specially organized correctional work is ensured by taking into 

account the specifics of children's developmental disorders, creating a favorable emotional background in an art-

therapeutic space that stimulates communicative activity; using various artistic materials to initiate transformative 

activities. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, арт-терапия, нарушения речи, общее недораз-

витие речи, дошкольный возраст. 

Keywords: сommunicative competence, art therapy, speech disorders, general speech underdevelopment, 

preschool age. 

 

Результатом психолого-педагогического со-

провождения детей с нарушениями развития явля-

ется их социальная адаптация, интеграция в обще-

ство. Одним из основных факторов успешной соци-

альной адаптации является коммуникативная 

компетентность детей в пространстве взаимодей-

ствия со сверстниками и взрослыми. Именно до-

школьный возраст чрезвычайно благоприятен для 

овладения коммуникативными умениями и навы-

ками в силу особой чуткости к языковым явлениям, 

интереса к осмыслению речевого опыта, общению.  

Актуальной проблемой развития ребенка стар-

шего дошкольного возраста является подготовка 

его к обучению в школе. В.В. Хуторской, описывая 

структурную модель индивидуальной компетент-

ности обучаемого, обоснованно заявляет в качестве 

важнейшего слагаемого индивидуальной компе-

тентности способность ребенка к коммуникациям 

[4]. В силу общего недоразвития речи детей с об-

щим недоразвитием речи (ОНР) затрудняется дан-

ная способность и, соответственно, общение, овла-

дение учебной деятельностью, в конце концов - со-

циализация ребенка. Следовательно, развитие 

коммуникативной компетентности ребенка стар-

шего дошкольного возраста с общим недоразви-

тием речи важнейшая задача воспитательно-обра-

зовательного процесса. 

Сегодня категория «коммуникативная компе-

тентность» не имеет общепринятого смыслового 

наполнения. Согласно Л.А. Петровской, коммуни-

кативная компетентность — это способность чело-

века устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми на основе совокупно-

сти знаний и умений, обеспечивающих эффектив-

ное протекание коммуникативного процесса [4].  

По определению Т.А. Вольфовской коммуни-

кативная компетентность есть уровень сформиро-

ванности личного опыта, который помогает чело-

веку в пределах своих возможностей и социального 

статуса успешно функционировать в обществе 

А.Н. Леонтьев рассматривает коммуникатив-

ную компетентность как совокупность коммуника-

тивных умений: в социальной перцепции, в «подаче 

себя» в общении с другими, умений речевого и не-

речевого контакта с окружающими. 

Ю.Н. Емельянов определяет коммуникатив-

ную компетентность как способность к коммуника-

ции; как способность человека взаимодействовать 

вербально, невербально или молча; как интегратив-

ную способность целесообразно взаимодейство-

вать с другими на своем уровне обученности, вос-

питанности, развития, на основе гуманистических 

личностных качеств (общительности, искренности, 

такта, эмпатии, рефлексии и т. п.) и с учетом ком-

муникативных возможностей собеседника [4]. 

А.А. Деркач говорит о коммуникативной ком-

петентности как компоненте такого многомерного 

явления как социально-психологическая компе-

тентность. Компетентность означает доскональные 

знания в какой-либо области. Компетентный чело-

век - это знающий, хорошо осведомленный о чем-

либо человек, т. е. компетентность, как правило, 

связывают с квалификацией специалиста, имею-

щего исчерпывающие знания в какой-либо профес-

сиональной области. Под коммуникативной компе-

тентностью в работе В.Н. Куницыной понимается 

умение эффективно общаться, система внутренних 

ресурсов, необходимых для достижения эффектив-

ного общения в определенных ситуациях [2].  

Подход И.Н. Агафоновой к определению ком-

муникативной компетентности учитывает разра-

ботки И.А. Зимней, А.К. Марковой, А.В. Хутор-

ского, Л.А. Петровской, Ю.Н. Емельянова, Е.В. Си-

доренко. Автор понимает коммуникативную 

компетентность как целостную систему психиче-

ских и поведенческих характеристик человека, спо-

собствующих успешному общению, т.е. достигаю-

щему цели (эффективное) и эмоционально благо-

приятному (психологически комфортное) для 

участвующих сторон. 

В ее структуре автор выделяет следующие 

компоненты: когнитивный, ценностно-смысловой, 

личностный, эмоциональный и поведенческий. 

Они не являются частями целого, однако пред-

полагают взаимовлияние, взаимопроникновение и 

существование каждого в остальных, что означает 

следующее: 

• содержание отдельного компонента "рас-

крывается" через другие, взаимодействует с ними, 

проявляется в них;  

• все компоненты (направления) должны 

быть включены в работу;  

• более эффективным считается занятие, 

обеспечивающее развитие ребенка по всем или 

многим обозначенным направлениям [1].  

Несмотря на выраженность интереса исследо-

вателей к проблематике коммуникативной компе-

тентности, надо признать, во-первых, отсутствие 

категориальной определенности. Во-вторых, мно-

гие предлагаемые концептуальные модели раскры-

вают суть коммуникативной компетентности уже 
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зрелой личности. Между тем, для решения практи-

ческих задач образования детей с нарушениями в 

развитии, интеграции их в общество, необходимо 

видение сущности коммуникативной компетентно-

сти личности с потенциалом её развития. Поставив 

в работе задачу определить содержание понятия 

коммуникативной компетентности личности в 

связи с вышеуказанными противоречиями для их 

снятия решено обратиться к базовому понятию 

компетентности. 

А.В. Хуторской и Л.Н. Хуторская разводят по-

нятия компетенция и компетентность следующим 

образом. «Компетенция» - включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, уме-

ний, навыков, способов деятельности), задаваемых 

по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов, и необходимых для качественной про-

дуктивной деятельности в этой сфере. Компетент-

ность же характеризует опытное овладение челове-

ком соответствующей компетенцией, включающей 

его личностное отношение к ней и предмету дея-

тельности. По сути дела, компетенция – некоторое 

отчужденное, наперед заданное требование (норма) 

к образовательной подготовке ученика, а компе-

тентность – уже состоявшееся его личностное каче-

ство (совокупность качеств) и минимальный опыт 

по отношению к деятельности в заданной сфере. 

Компетентность всегда личностно окрашена каче-

ствами конкретного ученика. Данных качеств це-

лый спектр – от смысловых и мировоззренческих) 

зачем мне необходима данная компетенция), до ре-

флексивно-оценочных (насколько успешно я при-

меняю данную компетенцию в жизни). Следует от-

метить, что интерпретация понятия «компетент-

ность», рассматривается авторами теоретически в 

рамках концептуальной системы личностно-ориен-

тированного обучения [4]. Концепция субъекта об-

разования, синтезирующая концепции отечествен-

ных и зарубежных исследователей по структуре 

творческой личности, строится авторами по си-

стемно-структурному принципу, когда различа-

ются действия субъектов во вне (с объектами) и 

действия с самим собой (внутрисубъектные). Ком-

петентность – это квинтэссенция целевых, содер-

жательных, смысловых, творческих, эмоциональ-

ных, ценностных характеристик личности. 

Исследователи представляют общую систем-

ную модель компетентности в виде четырех взаи-

мосвязанных компонент (теоретико-информацион-

ной, деятельностно-практической, ценностно-целе-

вой и опытной), которые при своем изменении 

могут находится как в статическом, так и в динами-

ческом состояниях.  

В узком – опыт – это метод учебного познания 

(наблюдение, эксперимент). В широком смысле 

опыт обычно связывают с результатом какого-либо 

вида деятельности и тогда говорят об опыте позна-

вательной, опыте творческой, опыте эмоцио-

нально-ценностной деятельности ученика. Выде-

ляют также опыт работы ученика над организацией 

своего внутреннего мира: смыслов, впечатлений, 

выводов из проделанного или пережитого и тогда 

говорят о личностном, витагенном опыте. Под ком-

петентностным опытом авторы понимают целена-

правленный процесс успешного (или неуспешного 

– для случая отрицательного опыта) выполнения 

какого-либо вида деятельности (или видов деятель-

ности) при решении ситуативной задачи (из опре-

деленной сферы жизнедеятельности человека), 

предметом которой является преобразование объ-

екта (материального или идеального), а результа-

том (продуктом) деятельности является не только 

применение уже известных обучающемуся умений 

и навыков и соответствующих знаний (репродук-

тивная деятельность), но и освоение нового набора 

(системы) умений и знаний (творческая деятель-

ность) [4]. 

Компетентностный опыт имеет свою специ-

фику. Она состоит в том, что при освоении компе-

тентностного опыта всегда происходит сравнение 

достигнутого результата практической, или позна-

вательной, или любой другой деятельности уче-

ника с желаемым, т.е. проектируемым или прогно-

зируемым им. Прогнозирование – это предвосхи-

щение возможного результата или возможного 

хода выполнения деятельности и даже зрительное 

представление его образа. Показателем сформиро-

ванности компетентности служит нулевая разность 

между проектируемым и реальным результатами 

деятельности. Вид конкретной выполняемой дея-

тельности здесь не имеет значения, важна только 

разность между желаемой поставленной целью и 

достигнутой реально. 

В процессе сравнения желаемого и достигну-

того происходит преобразование взглядов ученика. 

На предмет деятельности (меняются ценности), по-

является либо новое знание и происходит овладе-

ние новыми способами деятельности (идет процесс 

«вширь»), либо уточняются прежние сформирован-

ные в прежнем опыте (процесс идет «вглубь»). Про-

исходит формирование критического отношения к 

выполняемым преобразованиям – поиск противо-

речий, несхожести, несовпадения, неточностей, 

иных способов, более простых конструкций и т.п. 

Результаты этого процесса и составляют содержа-

ние приобретенного компетентностного опыта обу-

чаемого [4]. 

Диапазон компетентностного опыта и его про-

должительность еще не гарантируют формирова-

ния нужного уровня компетентности, если не обес-

печивается осознаваемый обучаемым прирост, про-

грессивное изменение собственных знаний, либо 

способов деятельности (умений и навыков), кото-

рыми он овладел до опыта. Именно эти изменения 

заставляют ученика перестроить свою деятель-

ность, т.е. приобретать опыт. Эти изменения могут 

либо ускорять, либо замедлять эту перестройку. 

Важно, что при их отсутствии компетентностный 

опыт не приобретается. Если ученик ничего не из-

влекает из своей опытной деятельности, даже мно-

гократно повторенной, то он не обогащает свой 

прежний опыт. Аналитическая и сопоставительная 

деятельности помогают обучаемому сегментиро-

вать и изучать те конкретные области действитель-

ности, в которых он становится компетентным. 
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Компетентным делает ученика не многократное 

выполнение какой-либо деятельности (например, 

большое число выполняемых упражнений, решен-

ных предметных задач и др.), а сравнительный ана-

лиз, сопоставление с проектируемым ходом ее вы-

полнения и реальным, получение соответствующих 

рефлексивных выводов [4]. 

Коммуникативная компетентность, в отличие 

от коммуникативных умений и навыков (те каче-

ства, которым можно научить, упражняя в исполь-

зовании существующих в культуре средств и спо-

собов достижения целей), предполагает наличие ка-

честв, которые позволяют человеку самостоятельно 

создавать средства и способы достижения его соб-

ственных целей. В основе этих качеств лежат пред-

посылки, основными из которых являются возраст-

ные особенности развития и индивидуальные осо-

бенности самого ребенка (индивидуальность 

ребенка и индивидуальный опыт ребенка). Комму-

никативная компетентность формируется исключи-

тельно в процессе реального взаимодействия, сов-

местной деятельности со сверстниками. В исследо-

вании особенностей общения детей старшего 

дошкольного возраста Г.Р. Хузеева доказала, что 

результат социализации, успешность общения в 

группе сверстников определяется не внутренними 

и внешними особенностями напрямую, а опосредо-

ван самим процессом протекания реального обще-

ния и взаимодействия. То есть успешность ребенка 

в общении со сверстниками зависит от процесса 

конструирования социальной реальности: активно-

сти, чувствительности к партнеру. 

Коммуникативная компетентность в процессе 

реального общения проявляется в способности ори-

ентироваться и учитывать особенности другого 

(желания, эмоции, поведение и др.), направленно-

сти на другого, чувствительности к сверстнику. 

Данное свойство может проявляться в активности, 

инициативности, желании помочь, поделиться, воз-

можности учитывать и понимать точку зрения дру-

гого, способности оценить деятельность сверст-

ника в процессе общения [3]. 

Разделяя мнение Л.А. Петровской, Ю.Н. Еме-

льянова, определяем описываемую категорию сле-

дующим образом: коммуникативная компетент-

ность - интегративная способность человека уста-

навливать и поддерживать необходимые контакты 

с другими. Содержание коммуникативной компе-

тентности нами раскрывается с опорой на общую 

модель компетентности А.В. Хуторского. Комму-

никативная компетентность представляется, таким 

образом, как интеграция ценностно-целевого, ин-

формационного, деятельностно-практического, 

опытного компонентов. Иными словами, коммуни-

кативная компетентность личности есть стремле-

ние к контактам с другими людьми (ценностно-це-

левая составляющая), коммуникативные знания 

(информационный компонент), коммуникативные 

умения и навыки (деятельностно-практический 

компонент), а также способности их применять в 

коммуникативных процессах (опытный компо-

нент). Разработанная нами структурная модель 

коммуникативной компетентности личности пред-

ставлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структурная модель коммуникативной компетентности личности 
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В свете специально-образовательных задач в 

организации работы с детьми дошкольного воз-

раста с ОНР по развитию их коммуникативной ком-

петентности видится необходимым направить уси-

лия на формирование её опытной составляющей, 

интегрирующей все компоненты. Коммуника-

тивно-компетентностный опыт как опытный ком-

понент любой компетентности активно формиру-

ется в ходе преобразования обучающимся внеш-

него мира и самого себя. Потому считаем 

необходимым для интенсивного формирования 

коммуникативно-компетентностного опыта ре-

бенка инициацию коммуникативных процессов в 

условиях преобразующей деятельности, к которой, 

в первую очередь, относится творчество. В органи-

зации психолого-педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста с ОНР III уровня по разви-

тию коммуникативной компетентности необхо-

димо направить усилия на формирование её опыт-

ной составляющей, интегрирующей все компо-

ненты - коммуникативно-компетентностного 

опыта. 

Традиционно в практической психологии, ори-

ентированной на помощь в совершенствовании 

коммуникативной компетентности клиентов, ис-

пользуются технологии, основанные на вербальной 

коммуникации. Такой подход не может в полной 

мере осуществим в процессе развивающей работы 

с детьми с общим недоразвитием речи. Поэтому для 

эффективного развития их коммуникативной ком-

петентности необходимо подобрать такой метод, 

который бы позволил использовать невербальный и 

вербальный способ общения. Одним из современ-

ных методов психологической коррекции и психо-

терапии, который сочетает в себе репертуар невер-

бальных и вербальных средств общения является 

арт-терапия. Вопросом использования изобрази-

тельных средств в процессе психотерапевтического 

взаимодействия занимались представители психо-

динамического подхода: К.Г. Юнг, Э. Крамер, М. 

Наумбург, И. Чапернон, М. Миллнер. В России арт-

терапевтическое направление в коррекционной ра-

боте развивают А.И. Копытин, М.Е. Бурно. 

Арт-терапия - ценный инструмент при оказа-

нии психологической помощи детям с различными 

эмоциональными и поведенческими расстрой-

ствами, имеющими нарушения в развитии. Арт-те-

рапию можно проводить даже с детьми или взрос-

лыми, не способными к языковому общению. Сим-

волическая речь рисунка позволяет человеку 

выразить свои эмоции, по-новому взглянуть на си-

туацию и благодаря этому выразить себя и больше 

узнать о себе и других людях. Творческий опыт ста-

новится благодатной почвой освоения новых уме-

ний и расширения диапазона социального взаимо-

действия детей с нарушениями речи. Эффективное 

формирование коммуникативно-компетентност-

ного опыта у старших дошкольников с ОНР III 

уровня в специально организованной коррекцион-

ной работе обеспечивается учетом специфики 

нарушений развития детей, созданием благоприят-

ного эмоционального фона в условиях арт-терапев-

тического пространства, стимулирующего комму-

никативную деятельность; применении различных 

художественных материалов для инициации преоб-

разующей деятельности. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты изучения особенностей отношения родителей детей с расстрой-

ствами аутистического спектра к аутистическим проявлениям и уровню развития социальных навыков 

своих детей. Большинство матерей (63,1%) отнесли своих детей к категории «тяжелый аутизм», выделяя 

при этом сложности ребенка в двигательной и моторной сферах, отсутствие осмысленной речи, приводя-

щее к невозможности ведения диалога, чрезмерную активность или пассивность ребенка. Половина об-

следованных отцов (55,0%) также отнесли своих детей к категории «тяжелый аутизм», но выделяя слож-

ности эмоциональных проявлений и нарушения в двигательной и моторной сферах ребенка.  

Abstract  

The article presents the results of studying the peculiarities of the attitude of parents of children with autism 

spectrum disorders to autistic manifestations and the level of development of social skills of their children. The 

majority of mothers (63.1%) classified their children as «severe autism», highlighting the child's difficulties in the 

motor and motor spheres, the lack of meaningful speech, which leads to the inability to conduct a dialogue, exces-

sive activity or passivity of the child. Half of the surveyed fathers (55.0%) also classified their children as «severe 

autism», but singling out the complexity of emotional manifestations and disorders in the motor and motor spheres 

of the child. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, РАС, степень аутизма, социальные навыки, 

семья, родители, мать, отец.  

Keywords: autism spectrum disorders, ASD, degree of autism, social skills, family, parents, mother, father. 
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Всемирная организация здравоохранения со-

общает, что региональные оценки распространен-

ности расстройств аутистического спектра (РАС) 

имеются только по европейскому региону и реги-

ону стран Северной Америки. Отмечается, что по-

казатели мало различаются: для Европы медиан-

ный показатель составляет 61,9 на 10 000 (диапазон 

30,0-116,1:10 000), а для США – 65,5 на 10 000 (диа-

пазон 34-90 на 10 000; отношение частоты РАС у 

мальчиков и девочек находится в пределах от 2,6:1 

до 4:1) [1]. По данными пилотного эпидемиологи-

ческого скрининга риска возникновения РАС и 

других нарушений психического развития, прово-

димого Минздравом России с 2014 по 2019 гг. в 

крупнейших регионах страны встречаемость РАС у 

детей в возрасте до 2 лет составила 5:10 000 [2], в 

возрасте до 4 лет 18:10 000 [11].  

Для постановки диагноза дети проходят тща-

тельное обследование у 5-7 специалистов (врачей-

психиатров, неврологов, дефектологов, психоло-

гов, логопедов). C.A. Bent, J. Barbaro, C. 

Dissanayake в своей работе говорят о том, что по-

становка диагноза «аутизм» занимает в среднем 

один год с того момента, как родители впервые об-

ратились за профессиональной консультацией и 

включает в себя в среднем 8 консультаций специа-

листов [8]. Реакция родителей на поставленный ре-

бенку диагноз разнообразна, но зачастую проявля-

ется в подавленности, растерянности перед некон-

тактностью ребенка, в комплексе собственной 

неполноценности и безнадежности, в полном от-

казе от себя во имя ребенка, в тревожных опасениях 

в связи с предполагаемой ролью «плохой наслед-

ственности» [4, 6, 10]. 

Специфика аутизма как общего расстройства 

психического развития состоит в проявлении каче-

ственных нарушений социального взаимодействия 

и коммуникации, а также ограниченным, стерео-

типным, повторяющимся набором интересов и за-

нятий [3, 5]. 

Особенности социальных проявлений у детей 

с РАС заключаются в том, что они не могут в пол-

ной мере дать достаточного эмоционального от-

клика, радости общения, не смотрят в глаза, не лю-

бят бывать на руках, не отдают предпочтения в кон-

такте, не выделяют родителей из других людей.  

Многие родители детей с РАС мало информи-

рованы об особенностях этого психического рас-

стройства, а некоторые даже приписывают рас-

стройству мистическую природу [9]. Таким обра-

зом, важным аспектом в работе психолога с семьей, 

имеющей ребенка с РАС является оценивание 

уровня нарушений развития ребенка с точки зрения 

родителей.  

Цель: изучить особенности отношения мате-

рей и отцов детей с РАС к аутистическим проявле-

ниям, уровню развития социальных навыков своих 

детей.  

Задачи: проанализировать степень выражен-

ности аутистических проявлений и уровень разви-

тия социальных навыков у детей с РАС с точки зре-

ния матерей и отцов. 

Материалы и методы исследования 

Выборку исследования составили 39 родите-

лей 19 детей в возрасте 2-4 лет, имеющих диагноз 

F84.0. Респонденты были разделены на две группы: 

I группу составили 19 матерей в возрасте от 24 до 

37 лет (средний возраст 29,4±3,2), во II группу во-

шли 20 отцов в возрасте от 27 до 39 лет (средний 

возраст 31,3±3,5). 18 детей воспитываются в пол-

ных семьях, родители одного ребенка разведены, 

мать вступила в повторный брак.  

Для оценки выраженности аутистических 

проявлений использовалась Шкала оценки степени 

детского аутизма (Toward objective classification of 

childhood autism: Childhood Autism Rating Scale 

(CARS), которая содержит в себе 15 пунктов: 

Отношение к людям, Имитация, Эмоциональный 

ответ, Владение телом, Использование предметов, 

Адаптация к изменениям, Использование зрения 

(зрительный ответ), использование слуха (слуховой 

ответ), Ответ и использование обоняния, осязания 

и вкуса, Нервозность и страхи, Вербальная 

коммуникация, Невербальная коммуникация, 

Уровень активности, Уровень и степень 

интеллектуального ответа, Общее впечатление. 

Каждый пункт оценивается от 1 до 4 баллов. После 

подсчета суммы баллов, определяется в какой 

диапазон вошел полученный результат. Диапазон 

15-30 баллов – не аутичный ребенок, 30-36 баллов 

– мягкая или умеренная степень аутизма, 36-60 – 

тяжелый аутизм [12].  

Уровень развития социальных навыков оцени-

вался с помощью анкеты «Социограмма» (форма 

PAC S/P), состоящей из 181 пункта и включающей 

в себя блоки: самообслуживание (39 пунктов), вос-

приятие и речь (65 пунктов), социальная приспо-

собленность (24 пункта), моторика (53 пункта). 

Каждое совпадение с пунктом методики оценива-

ется в 1 балл. Использование методики дает инфор-

мацию о темпе развития ребенка, выявляет области 

наиболее активного развития, позволяет устано-

вить сензитивные периоды, в которые работа по 

адаптации ребенка может вестись более интен-

сивно [7]. 

Были рассчитаны среднее арифметическое от-

клонение и среднее квадратичное отклонение раз-

личий. Статистическая обработка полученных дан-

ных проводилась при помощи пакета программ 

Statistica 6.0 с использованием параметрического t-

критерия Стьюдента, статистически значимыми 

считались результаты не ниже уровня р < 0,05.  

Результаты исследования 

В таблице 1 представлены результаты анализа 

восприятия родителями характеристик аутистиче-

ских проявлений по методике CARS.  

  

https://www-sciencedirect-com.ez.lib.tsu.ru/science/article/pii/S0891422220301190#!
https://www-sciencedirect-com.ez.lib.tsu.ru/science/article/pii/S0891422220301190#!
https://www-sciencedirect-com.ez.lib.tsu.ru/science/article/pii/S0891422220301190#!
https://www-sciencedirect-com.ez.lib.tsu.ru/science/article/pii/S0891422220301190#!
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Таблица 1 

Сравнение характеристик аутистических проявлений у детей по методике CARS  

с точки зрения родителей 

Показатели степени проявления психического расстройства 
I группа, n= 19 II группа, n= 20 

M ± S M ± S 

1. Отношение к людям 2,55 ± 0,68 2,36 ± 0,74 

2. Имитация 2,68 ± 0,73 2,39 ± 0,82 

3.Эмоциональный ответ 2,65 ± 0,62 2,57 ± 0,94 

4. Владение телом 2,76 ± 0,71 2,44 ± 0,79 

5. Использование предметов 2,76 ± 0,69 2,55 ± 0,72 

6. Адаптация к изменениям 2,76 ± 1,00 2,53 ± 0,79 

7. Использование зрения (зрительный ответ) 2,39 ± 0,87 2,23 ± 0,93 

8. Использование слуха (слуховой ответ) 2,47 ± 0,65 2,10 ± 0,73 

9. Ответ и использование обоняния, осязания и вкуса 2,63 ± 0,68 2,31 ± 0,86 

10. Нервозность и страхи 3,02 ± 0,79 2,81 ± 0,88 

11. Вербальная коммуникация 3,10 ± 0,73 2,97 ± 0,90 

12. Невербальная коммуникация 2,55 ± 0,74 2,34 ± 0,78 

13. Уровень активности 2,50 ± 0,88 2,28 ± 0,85 

14. Уровень и согласованность интеллектуального ответа 2,55 ± 0,66 2,42 ± 0,76 

15. Общее впечатление 2,15 ± 0,81 1,97 ± 0,85 

Примечание: M – среднее арифметическое отклонение; S – среднее квадратическое отклонение различий; 

n – число испытуемых. Уровень достоверности различий по всем шкалам в обеих группах p ≤ 0,05. 

 

В I группе выявлено достоверное увеличение 

значений 11 показателей по сравнению со значени-

ями аналогичных показателей во II группе: имита-

ция; владение телом; использование предметов; 

адаптация к изменениям; использование зрения 

(зрительный ответ); использование слуха (слуховой 

ответ); ответ и использование обоняния, осязания и 

вкуса; вербальная коммуникация; уровень активно-

сти; уровень и согласованность интеллектуального 

ответа; общее впечатление. Для II группы выявлено 

достоверное увеличение значений 4 показателей по 

сравнению со значениями аналогичных показате-

лей в I группе: отношение к людям; эмоциональный 

ответ; нервозность и страхи; невербальная комму-

никация.  

Важно отметить, что 12 обследуемых из I 

группы и 11 обследуемых из II группы относят 

своих детей к категории «тяжелый аутизм»; 4 об-

следуемых из I группы и 3 обследуемых из II 

группы проявления аутизма у своих детей оцени-

вают от легкого до среднего (высокофункциональ-

ный аутизм или синдром Аспергера); 3 обследуе-

мых из I группы и 6 обследуемых из II группы от-

носят своих детей к категории «нет аутизма». 

В таблице 2 представлены значения средних 

отклонений, полученные по методике «Социо-

грамма». 

Таблица 2 

Сравнение показателей социального развития детей с РАС по методике Социограмма  

Показатели социального развития 
I группа, n= 19 II группа, n= 20 

M ± S M ± S 

Самообслуживание 25,84 ± 5,41  26,89 ± 6,29 

Восприятие и речь 38,05 ± 10,30 39,10 ± 10,59 

Социальная приспособленность 11,00 ± 5,38 11,36 ±5,75 

Моторика 34,42 ± 8,63 34,57 ± 10,10 

Примечание: M – среднее арифметическое отклонение; S – среднее квадратическое отклонение различий; 

n – число испытуемых. Уровень достоверности различий по всем шкалам в обеих группах p ≤ 0,05. 

 

У обследуемых II группы выявлено достовер-

ное увеличение показателей уровня социального 

развития детей с РАС: самообслуживание, воспри-

ятие и речь, социальная приспособленность и мото-

рика, по сравнению с обследуемыми I группы.  

ВЫВОДЫ 

Большинство обследованных матерей детей с 

РАС (63,1%) отнесли своих детей к категории «тя-

желый аутизм», выделяя при этом сложности ре-

бенка в двигательной и моторной сферах, отсут-

ствие осмысленной речи, чрезмерную активность 

или пассивность ребенка. Трудности в социальном 

развитии выражаются низким уровнем социальной 

приспособленности детей.  

Половина обследованных отцов (55,0%) также 

отнесли своих детей к категории «тяжелый 

аутизм», но выделяя сложности эмоциональных 

проявлений и нарушения в двигательной и мотор-

ной сферах ребенка, и выделили низкий уровень со-

циально приспособленности детей как наиболее 

выраженную сложность социального развития.  

Результаты исследования могут быть исполь-

зованы специалистами, работающими с семьями, 

имеющими ребенка с РАС при составлении про-

грамм коррекционно-развивающего обучения, со-

ставления рекомендаций для родителей по работе с 

детьми дома, а также при консультировании роди-

телей по вопросам особенностей развития детей. 
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