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Анотація
У статті проаналізовано існуючі світові моделі задоволення релігійних потреб військовослужбовців,
а також досвід організації та функціонування служби військових капеланів збройних сил іноземних держав
з метою подальшого його впровадження у діяльність служби військового духовенства (капеланської служби) Збройних Сил України.
Abstract
The article analyzes the existing world models of meeting the religious needs of servicemen, as well as the
experience of organizing and functioning of military chaplains of foreign armed forces in order to further implement it in the military clergy (chaplaincy) of the Armed Forces of Ukraine.
Ключові слова: капеланство, військове духовенство, Збройні Сили України, морально-психологічне
забезпечення, релігія, військовослужбовець.
Keywords: chaplaincy, military clergy, Armed Forces of Ukraine, moral and psychological support, religion,
serviceman.
Історія запровадження інституту військового
капеланства в Україні триває з часів створення
Збройних Сил України. Поштовхом у активізації
військово-релігійних відносин стали події суспільно-політичного життя в Україні у 2014 році та
проведення антитерористичної операції, а згодом
операції Об’єднаних сил на Сході України. Набуло
особливої актуалізації питання впровадження в
Збройних Силах України служби військового духовенства (капеланської служби).
Відповідно до законодавства України та з метою повноцінної душпастирської опіки особового
складу Збройних Сил України, а також організації
діяльності військових капеланів, у 2017 році Міністерство оборони України впровадило службу військового духовенства (капеланську службу), що спонукає до подальшого дослідження та вивчення досвіду функціонування інституту військових
капеланів збройних сил іноземних держав з метою
налагодження діяльності служби військового духовенства (капеланської служби) ЗС України.

За роки незалежності України науковці активно вивчали досвід іноземних армій щодо створення та функціонування інститутів капеланства,
зокрема питання забезпечення релігійних потреб
військовослужбовців та впровадження інституту
військового капеланства вивчали та досліджували
такі науковці, як В.Бондаренко, В.Єленський,
С.Здіорук, Ю.Кальниш, С.Лисенко, В.Чорний; політики: Ю.Решетніков, О.Боднар, В.Марущенко;
фахівці Міністерства оборони України: В.Діброва,
П.Костюк, Р.Коханчук, О.Мельник, Чорний В.С. та
інші.
Метою дослідження є вивчення досвіду організації та функціонування служби військових капеланів збройних сил іноземних держав з метою подальшого його впровадження у діяльність служби
військового духовенства (капеланської служби)
Збройних Сил України.
Інститут духовної опіки існує практично в усіх
арміях світу, зокрема в арміях держав – членів
НАТО, і характер виконуваних ними завдань говорить про те, що вони не тільки займаються задоволенням релігійних потреб, але й включені в систему
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ідеологічного та психологічного впливу на весь
особовий склад військ, незалежно від світоглядної
орієнтації кожного. Релігійне виховання, інкорпороване в систему морально-психологічної і бойової
підготовки військовослужбовців і підпорядковане
основному завданню – підтриманню належного духовно-психологічного потенціалу військ. Капелани
присутні у щоденній діяльності військ, під час проведення урочистих заходів, у зоні бойових дій
тощо. “Завжди поруч” – фактично такий девіз військових священиків. Офіційно їх діяльність заборонена лише в армії Китаю і Північної Кореї.
Робота військового священика має свої особливості. Його функції не обмежуються здійсненням
богослужінь і таїнств, це також і забезпечення психологічного клімату, і надання медичної допомоги
військовослужбовцям тощо. Така багатовекторність спричинила існування різних моделей капеланства, зокрема у держав – членів НАТО система
душпастирської опіки військовослужбовців має
суттєві відмінності.
На сьогодні вітчизняні фахівці виокремлюють
декілька моделей задоволення релігійних потреб
військовослужбовців в збройних силах іноземних
держав, серед яких розрізняють: англо-американську, європейську (німецьку), ісламську та світську
(етатистську). Розглянемо більш детально основні
характеристики та орієнтації визначених моделей.
Англо-американська модель. Акцент робиться
на посилення керованості і підвищення ефективності виконання бойових завдань із залученням релігійного чинника. Релігія, в тому числі й задоволення релігійних потреб військовослужбовців, є
специфічним інструментом загальнодержавної ідеології, гуманітарної та соціальної політики держави
у збройних силах, “державною релігією”. Спрямована на усі категорії особового складу та усіх віросповідань. Капелан відповідає не лише за задоволення релігійних потреб, а й за морально-психологічний стан особового складу та підтримання
військової дисципліни. З питань задоволення релігійних потреб капелан підпорядковується не вищому релігійному керівництву певної конфесії, а
спільному військовому капеланському командуванню, а з питань підтримання морально-психологічного стану і дисциплінованості – безпосередньому командиру. Капелани мають військові
звання та носять однострої. Дана модель притаманна збройним силам США, Великобританії, Канаді, Норвегії, Греції, Південній Кореї, державам
Балтії та Ізраїлю.
Європейська (німецька) модель. Орієнтована
виключно на задоволення релігійних потреб військовослужбовців священиками найбільш сповідуваної в державі релігії або декількох релігій. Капелани не є військовими, за своїм правовим статусом
прирівняні до державних працівників; не мають
військових звань, не носять однострої, не застосовують зброї і не підпорядковуються військовому
командуванню у релігійних питаннях, залишаються в підпорядкуванні свого релігійного керівництва, з яким держава чи збройні сили заключають
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договір щодо здійснення душпастирської опіки військовослужбовців. Характерна для більшості
збройних сил європейських держав, зокрема ФРН,
Франції, Італії, Австрії, Хорватії, Угорщини, Іспанії, Нідерландів та Грузії.
Ісламська модель. Схожа за сутністю та спрямуванням із розглянутими моделями, однак побудована на моноконфесійній основі. Загалом вона
характерна тим, що іслам є не лише релігією, а й
частиною політики держави, що суттєво впливає на
всі сфери соціального, політичного й культурного
життя населення. В ісламських державах військовий священик є кадровим військовим, нарівні з
усіма бере участь у бойових діях, є елементом ідеологічного впливу на військовослужбовців. Релігійне виховання особового складу розглядається як
головний засіб впливу на свідомість військовослужбовців певних ідей, поглядів, стереотипів мислення і поведінки з метою протистояння іншим релігіям та ідеологіям, а також всебічного зміцнення
в збройних силах “правової культури ісламу” і Корану. Цій проблемі приділяється настільки велика
увага, що навіть у збройних силах деяких ісламських країн надається більше переваги релігійно-ідеологічний роботі, ніж бойовій підготовці. Зазначена модель притаманна збройним силам Ірану, Пакистану, Афганістану, Іраку, Саудівської Аравії,
Лівії, Тунісу, Марокко, Судану та ін.).
Світська (етатистська) модель. Характерна
тим, що задоволення релігійних потреб військовослужбовців здійснюється священиками, які не входять до структур збройних сил та запрошуються командирами (начальниками) військових частин у
разі потреби. В окремих випадках на території військових частин (закладів, установ) або поблизу них
можуть функціонувати культові споруди, в яких запрошені священики здійснюють обряди. Як правило, безпосереднім організатором задоволення релігійних потреб займається заступник командира з
морально-психологічного забезпечення (виховної
роботи). Модель характерна для Болгарії, Білорусі,
а донедавна РФ і України, та орієнтована більше на
особовий склад строкової військової служби, з причин ще існуючої тенденції “оберігання” кадрового
компоненту від впливів інших соціальних інститутів, крім держави [1, с. 14–19].
У статті більш детально розглядається функціонування служби військового капеланства на прикладі збройних сил іноземних держав, яким безпосередньо притаманні зазначені моделі задоволення
релігійних потреб військовослужбовців.
Сполучені Штати Америки
Найвідомішим інститутом військового духовенства вважається капеланський корпус Збройних
сил США, який було створено 29 липня 1775 р. [2,
с. 346]. На сьогодні, Пентагон приділяє надзвичайно серйозну увагу релігійній сфері життя військовослужбовців. Текст військової присяги в армії
США закінчується словами: “…нехай допомагає
мені Бог” [3, с. 2].
Міністерство оборони США здійснює фінансування служби капеланів, а їхній статус у частині
прав і привілеїв прирівнюється до офіцерського
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складу. Керівництво корпусом військових капеланів здійснює Рада у справах капеланів при помічникові міністра оборони з будівництва збройних сил
та особового складу. Вона об’єднує представників
військового духовенства Сухопутних військ, Військово-морських сил і Повітряних сил. До Ради включено трьох Головних капеланів видів ЗС у ранзі генерал-майора (контр-адмірала) військово-релігійної служби, які по черзі, кожний упродовж року,
очолюють Раду. Крім того, кожен з Головних капеланів очолює відповідне управління, що входить до
штату Головного Штабу певного виду ЗС США [4,
c. 20-21].
До складу управління входять відділи головних капеланів об’єднань збройних сил (корпус, армія, флот) на чолі з начальником відділу (штатнопосадова категорія – “полковник”), а з’єднанням
(дивізіям, окремим бригадам) підпорядковані відділення на чолі з відповідним начальником (штатнопосадова категорія – “підполковник”), заступником
(штатно-посадова категорія – “майор”) і 2-3 помічниками (сержантами). Початкову посаду капелан
обіймає у батальйоні (штатно-посадова категорія –
“капітан”). Кожен батальйонний капелан має свого
помічника [1, с. 22–23].
Загальна чисельність капеланів у ЗС США становить понад 2800 осіб, з них близько 1200 – в резерві і Національній гвардії. Вони представляють
п’ять основних релігійних груп та понад 120 конфесій [5].
Кожен капелан має в підпорядкуванні помічника з числа рядового чи сержантського складу,
який пройшов спеціальну військову підготовку. У
ВМС таких помічників називають лей-лідерами
(lay leader). На авіаносцях в штаті є 2–3 капелана,
крейсерах – по одному. Штатні капелани проходять
службу в батальйонах, бригадах, дивізіях і корпусах в співвідношенні 1 капелан на 700 військовослужбовців [1, с. 24].
На відміну від інших військовослужбовців, капелани ЗС США не носять зброї і зберігають статус
некомбатанта, що обумовлюється Женевською
конвенцією 1949р. згідно з якою священослужителі
зберігають свій духовний статус, а в разі полону їм
надається право продовжувати своє служіння серед
військовополонених.
Капелани зобов’язані мати крім теологічної
освіти ще й військову, тому спершу проходять тримісячний курс загальновійськової підготовки в
Центрі військових священиків (Форт Манмут, штат
Нью-Джерсі), а після 6–10 років служби у збройних
силах, – річний курс навчання в Армійському центрі і школі військових священиків (Форт-Джексон,
штат Південна Кароліна). Після закінчення тримісячного курсу загальновійськової підготовки капеланам присвоюється офіцерське звання “капітан” та
укладається контракт на три роки військової служби. У частинах резерву військові священики служать тільки один вихідний на місяць і два тижні на
рік, а решту часу працюють в цивільній сфері [1, с.
24–26].
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При вступі на військову службу священики
отримують низку пільг, наданих військовослужбовцям армії США. Вони одержують грошове забезпечення відповідно до свого офіцерського звання і
посади, мають право на 30 діб щорічної основної відпустки і до 10 діб адміністративної відпустки, забезпечуються житлом і безкоштовною медичною
допомогою [2, с. 347–348].
Роботу капеланської служби підтримує потужна система релігійних засобів масової інформації:
видається щомісячний журнал “Військовий капелан”, а також релігійні брошури, листівки, тексти
молитов, проповідей, бюлетені головних капеланів
видів збройних сил. Виходять в ефір спеціальні телепрограми “Час капелана” і “Погляд на світ”, здійснюються прямі трансляції виступів духовенства і
богослужінь з Ватикану. Військовий священик залучається командиром підрозділу на щотижневі
(протягом однієї години) групові заняття з командирського інформування. До занять за програмою
“Моральна поведінка і людське самовдосконалення” завжди залучається капелан. На цей захід
виділяється 7 годин на місяць, під час якого обговорюються моделі поведінки військовослужбовців
в різних умовах. Проведення занять за програмою
“Рівні можливості” забезпечує ослаблення протиріч на національно-расовому ґрунті, а також щодо
статі і походження. В рамках даної програми рекомендується засуджувати відкриту дискримінацію
тих чи інших категорій військовослужбовців, зневажливі прізвиська, образливі анекдоти на расові та
національні теми, виховувати у командирів усіх
ступенів почуття справедливого ставлення до своїх
підлеглих незалежно від раси, віросповідання, кольору шкіри, статі чи національності, популяризувати вклад представників різних національних меншин у збройні сили США [1, с. 30–31].
Службові питання військові священики узгоджують з командирами військових підрозділів, а
релігійні аспекти діяльності регламентуються відповідними нормативними установами капеланської
служби. У військових статутах відсутнє чітке визначення обов’язків капелана, так як характер його
роботи не підлягає суворій регламентації (в особистих бесідах капелан проводить до 75% службового
часу). Військовому капелану суворо забороняється
будь-які дії в армії на користь своєї релігії [6, с.
118].
ЗС США не мають відповідну ЗС України
структуру морально-психологічного забезпечення,
тому, як правило, велика частина роботи з особовим складом покладається на військових священослужителів і військових психологів. Але так як військових психологів в армійських підрозділах досить мало, то капеланська служба заповнює цю
прогалину, організовуючи не тільки регулярність
богослужінь, а й дозвільну частину роботи з особовим складом: кінолекторії, свята, дні народження,
визначні дати для підрозділу, громадські заходи,
поширення літератури тощо [7, с. 287–288].
Усі питання координації та діяльності служби
військових капеланів та їх помічників чітко регламентовані відповідними спільними інструкціями
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Сухопутних військ, Військово-морських сил і Повітряних сил, морської піхоти і берегової охорони,
які систематично оновлюються [8, 9, 10, 11].
Таким чином, чітко та суворо регламентована
діяльність військового духівництва не безпідставно
вважається необхідною складовою успішного та
ефективного
функціонування
американських
збройних сил.
Федеративна Республіка Німеччина
Військово-церковна служба у збройних силах
Федеративної Республіки Німеччини є однією із
найавторитетніших виховних соціальних інституцій, яка пройшла випробування часом та бойовим
досвідом (віруючі у Бундесвері складають понад
60% особового складу). Право військовослужбовців на задоволення релігійних потреб було закріплено ще в конституції Веймарської республіки і без
змін перенесено в конституцію ФРН [1, с. 41; 2, с.
347–348].
Ще в серпні 1956 року міністерство оборони
підписало директиву 66/1 про організацію військово-церковної служби у збройних силах ФРН. В
липні 1957 року було ухвалено Закон “Про духовне
обслуговування армії”, який передбачав фінансування діяльністю військово-церковної служби з
державного бюджету. Очолюють військово-церковну службу євангельський і католицький військові
єпископи. Виконавчими релігійними органами у
збройних силах ФРН є Управління євангельської
церкви у справах Бундесверу та Управління католицького військового єпископа. Через деканів військових округів (м. Берлін, Кіль, Кельн та Мюнхен)
вони опікуються своїми підданими (понад 200 священиків обох віросповідань), водночас активно взаємодіючи між собою в питаннях змісту, основних
напрямів, форм і методів роботи [1, с. 45; 12, с. 215].
Міністерство оборони ФРН не бере участі у вирішенні релігійних питань з військово-церковною
службою, але з адміністративної точки зору виконавчі релігійні органи підпорядковуються особисто
міністру оборони.
Військові священики не є кадровими військовими, тому в мирний час не зобов’язані носити військовий однострій. За своїм правовим статусом військові священики прирівняні до державних працівників. Священики укладають контракт з
міністерством оборони терміном від 6 до 8 років
(подальше його продовження можливе не більш
ніж на 4 роки), а потім повертаються до попереднього місця виконання своїх обов’язків. Винятком
є військовий генеральний декан, військовий генеральний вікарій і начальники відділів у виконавчих
релігійних органах, а також декани військових
округів та їх заступники, термін служби яких не обмежується [1, с. 46; 2, с. 353].
Євангельський військовий єпископ, якого призначає Рада євангельської церкви за погодженням із
федеральним урядом, надає раді щорічний письмовий звіт про діяльність військово-церковної служби, призначає на посади всіх євангельських священиків Бундесверу і контролює їх діяльність. Щорічно
євангельський
військовий
єпископ
зустрічається зі своїм католицьким колегою, щоб
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обговорити актуальні проблеми військово-церковної служби. Крім того, періодично відбуваються зустрічі обох єпископів з міністром оборони.
Обов’язком євангельського військового єпископа також є регулярне відвідування військових частин і контроль за виданням церковної літератури,
передусім “Солдатського євангельського молитовника”, який роздають безкоштовно усім військовослужбовцям
Євангельська церква періодично проводить семінари військових священиків у військових округах
для обговорення теологічних, етичних і політичних
проблем. Щорічно дві конфесії військово-церковної служби влаштовують конференції на федеральному рівні [1, с. 47].
Священиком Бундесверу може стати священик, який має відповідати певним вимогам: мати
громадянство Німеччини, вищу (теологічну) освіту,
трирічний стаж служби священиком, мати вік не більше 35 років і пройти тримісячний випробувальний термін. Особи, призначені військовими священиками, проходять навчання на курсах військової
підготовки протягом 1 місяця, де ознайомлюються
зі специфікою діяльності збройних сил. Кожен військовий священик має свого помічника, який є цивільним працівником збройних сил. Обов’язками
помічника військового священика є: ведення діловодства, надання необхідної допомоги священику у
ході виконання ним своїх обов’язків та керування
службовим автомобілем. Помічниками призначаються особи віком не більше 35 років та мають середню освіту і строкову військову службу у Бундесвері. Термін випробування для кандидатів на цю
посаду – 6 місяців [1, с. 41–42; 13, с. 286; 14 с. 173–
174 ].
Об’єктом впливу військової церковної служби
є всі категорії військовослужбовців, цивільні працівники Бундесверу, а також члени їхніх сімей. Кожен військовий священик охоплює громаду парафіян кількістю до 1500 осіб. У гарнізонах із невеликою кількістю особового складу на позаштатній
основі можуть залучатися місцеві священики, які
укладають з військовим відомством контракт, де
передбачено умови їх діяльності та порядок оплати.
У директиві Міністра оборони ФРН 66/1 визначені
форми діяльності військових священиків: участь в
роботі рад з питань “внутрішнього керівництва”
при командирах військових частин; церковні богослужіння та виконання релігійних обрядів; проведення занять з питань моралі; керівництво групами
віруючих військовослужбовців; групові та індивідуальні бесіди з особовим складом, участь в організації дозвілля військовослужбовців та членів їхніх
сімей [1, с. 48–49].
У спілкуванні з рядовим складом основну
увагу приділяють проведенню занять “про сутність
життя”, для чого відводиться 2 години навчального
часу щомісячно. Крім того, рядовий склад бере участь у церковних семінарах, які відбуваються, як
правило, у приміщеннях, що належать військовоцерковній службі. Для участі у таких заходах військовослужбовці отримують короткострокову відпустку [1, с. 49].
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Священики супроводжують особовий склад на
навчаннях, під час спеціальних відряджень за кордон, а також на кораблях та підводних човнах. Також представник військово-релігійної служби надає душпастирську опіку офіцерам та унтер-офіцерам, сприяючи згуртовуванню їх сімей: у вихідні
дні із сім’ями військовослужбовців проводяться бесіди на релігійну тематику, перебуває поряд із
сім’єю військовослужбовця впродовж військової
служби, здійснюючи комплекс релігійних обрядів
та організацію церковних свят [14, с. 173 ].
Діяльність військових священиків поширюється також на військові шпиталі, навчальні і науково-дослідні заклади Бундесверу. Так, наприклад,
у Гамбурзькому, Мюнхенському університетах,
Академії Збройних Сил, Інституті суспільних наук
та Центрі підготовки внутрішнього керівництва викладають професори і доценти – спеціалісти у галузі євангельської і католицької теології, які досліджують військово-релігійні проблеми [1, с. 49; 14,
с. 174 ].
Військово-політичне керівництво ФРН завжди
приділяло увагу релігійному впливу як одній із
найефективніших форм духовного та морального
виховання військовослужбовців, тому військовоцерковна служба має значну державну підтримку.
Діяльність священиків у Бундесвері впливає на зміцнення військової дисципліни, поліпшення ефективності моральної та психологічної підготовки особового складу, готовність військовослужбовців до
ведення бойових дій, формування сприятливого
морально-психологічного стану особового складу,
морально-психологічного клімату у військових колективах [14, с. 176].
Ісламська Республіка Іран
Серйозну увагу релігійному чиннику приділяє
керівництво мусульманських держав, зокрема
Збройних Сил Ісламської Республіки Іран. Після
повалення у 1979 році шахської диктатури в Ірані,
основи підготовки регулярної армії значно змінилися. Посилення клерикальних тенденцій в суспільстві обумовило процес ісламізації армії, впровадження тотального релігійного впливу на особовий
склад. Починаючи з 1983 року до вступу у військові
навчальні заклади допускаються виключно мусульмани, а одним з обов’язкових екзаменів стає ісламознавство [1, с. 127].
Дух мусульманської релігії втілюється у всі
сфери життя і діяльності військ: мусульманські обряди внесені до розпорядку дня армійських підрозділів, іменем Аллаха солдатів посилають у бій, усе
офіційне листування починається словами “В ім’я
Аллаха” [15, с. 146].
У вихованні військовослужбовців особливе місце займають ідеї джихаду (священної боротьби за
віру) і шахада (самопожертви у війні за віру). Під
час такого виховання використовуються приклади
шахідів (мусульман, загиблих за віру) [3, с. 8–9].
Офіцери в іранській армії призначаються на
посади відповідно до свого рівня релігійної сформованості, а не лише за професійними компетентностями. Більше того, заняття з вивчення релігії та
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віри, які проводяться вищим духовенством, включено до навчальних програм курсів військової підготовки, а виконання військових наказів вважається
релігійним обов’язком [16, с. 2].
Військові мулли прирівняні до офіцерів, присутні на всіх рівнях – від взводу і вище та несуть
однакову з офіцерами відповідальність за морально-психологічний стан військовослужбовців.
В іранській армії існує спеціальний штаб по керівництву та координації ідеологічної роботи, який
займається відбором і розстановкою священослужителів в збройних силах. Ідеологічні напрямки
цієї діяльності визначаються Політико-ідеологічним управлінням при штабі Верховного головнокомандувача і Політико-ідеологічним управлінням
Міністерства оборони, що координують свою діяльність з Міністерством ісламської орієнтації та культури [1, с. 127].
В Ісламській Республіці розпорядок дня військовослужбовців включає в себе всі необхідні для
мусульманина елементи, а всі військові органи в
своїй діяльності суворо дотримуються Корану і
принципів шаріату. Військові мулли проводять з
військовослужбовцями бесіди на релігійні теми,
молебні і проповіді, а також читають лекції з релігійної тематики, на які в іранській армії відводиться
8 годин на тиждень.
Важливу роль у вихованні військовослужбовців відіграють “п’ятничні намази”, під час яких виступають високопоставлені представники духовенства. Ці заходи з самого початку носять не стільки
духовний, скільки ідеологічний характер, оскільки
основна увага приділяється питанням зовнішньої і
внутрішньої політики Ірану.
Підготовка військових священослужителів для
іранської армії здійснюється в спеціальних навчальних центрах, створених при теологічних школах.
Основними предметами навчання в цих школах є:
методика викладання Корану, ісламська моральність, політичний аналіз, історія ісламу, питання
шаріату, форми і методи пропагандистського ідеологічного впливу, військова підготовка. На відміну
від християнських капеланів, муллам не забороняється брати участь в бойових діях [2, с. 358–360; 3,
с. 8–9].
На військових мулл покладаються наступні завдання: насадження і поширення ісламської культури та цінностей; залучення особового складу до
духовного життя у відповідності із положеннями ісламу та вказівками глави держави; контроль за дотриманням ісламських норм і відповідь у випадку
їх порушення відповідним посадовим особам включно до Верховного Головнокомандувача [1, с. 127–
128].
Відтак, іслам відіграє визначальну роль у всіх
аспектах військової справи та далеко виходить за
межі елементарного задоволення релігійних потреб
військовослужбовців армії Ірану.
Висновки. Таким чином, у збройних силах
іноземних держав світу, накопичено чималий досвід душпастирської опіки військовослужбовців,
який необхідно враховувати під час становлення та
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розвитку служби військового духовенства (капеланської служби) Збройних Сил України та вдосконалення законодавчої бази, що регулює сферу релігії
та державно-релігійних, зокрема військово-релігійних відносин.
На думку Р. Коханчука, в Україні впродовж років незалежності діяла світська (етатистська) модель задоволення релігійних потреб військовослужбовців [1, с. 18].
Поштовхом у активізації військово-релігійних
відносин стали події суспільно-політичного життя
в Україні у 2014 році та проведення антитерористичної операції на Сході України. Лише за 1 рік активних бойових дій через офіційні дозволи Міноборони на передову проїхало 350 капеланів, з них активними та постійними служителями у зоні
антитерористичної операції стали 150 капеланів
[17].
Сплеск релігійної свідомості у військовому середовищі зумовило актуалізацію питання впровадження в Збройних Силах України служби військового духовенства (капеланської служби).
02 липня 2014 року Кабінет Міністрів України
видав розпорядження №677 “Про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних
Силах України, Національній гвардії, Державній
спеціальній службі транспорту та Державній прикордонній службі”. Вимоги цього ініціативного документу фактично розпочали процес створення у
лавах Збройних Сил України та інших військових
формуваннях повноцінного інституту військового
духовенства (капеланства) [18].
З метою реалізації прав військовослужбовців
Збройних Сил України на свободу совісті, світогляду і віросповідання, 14 грудня 2016 року було
введено в дію наказ Міністерства оборони України
№ 685 “Про затвердження Положення про службу
військового духовенства (капеланську службу) у
Збройних Силах України”, який, в свою чергу, став
правовою основою для введення у 2017 році штатних посад військових священиків (капеланів) у
Збройних Силах України [19]. У цьому ж році розпочався набір військових капеланів на штатні посади працівників ЗС України.
Таким чином, запровадження служби військового духовенства (капеланської служби), зокрема
введення штатних посад військових капеланів у ЗС
України вказує на тенденцію зміни моделі душпастирської опіки військовослужбовців зі світської
(етатистської) на європейську (німецьку).
Досвід ведення бойових дій на Сході України
дає розуміння щодо специфіки душпастирської роботи саме в українській армії. Водночас важливо
враховувати досвід країн, де інститут капеланства
вже став звичною практикою і невід’ємним елементом збройних формувань [20].
Загальної доктрини для капеланських служб не
існує, навіть у країнах НАТО моделі капеланства
різняться. Кожна держава має свій унікальний формат служби духовної опіки військовослужбовців,
побудований відповідно до ментальності й історичного розвитку народу. При побудові своєї капеланської служби, Україна має використовувати не
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тільки зарубіжний досвід, а в першу чергу відштовхуватися від духовних традицій, а також досвіду,
отриманого під час бойових дій на сході держави.
У світлі останніх подій, зі зростанням протиборства в інформаційній сфері, роль військового
священика тільки зростатиме, адже армія сильна
тоді, коли сильний її дух.
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Анотація
У статті розглянуто форми та способи дій частин Червоної армії та Головного політичного управління
у боротьбі з національними партизанськими (повстанськими) силами на території Радянської Росії та СРСР,
зокрема ліквідації басмацтва в Середній Азії (1918–1933 рр.), боротьби з “куркульським повстанством і бандитизмом” в Україні (1920–1921 рр.) та військ НКВС СРСР з націоналістичним підпіллям на Північному
Кавказі в 1920–1930-х рр. Розкрито тактику дій німецьких військ вермахту, спеціальних формувань СС, поліції безпеки і СД у боротьбі з партизанами в 1941–1944 рр. Висвітлено форми застосування та способи виконання завдань військами НКВС по знищенню формувань Української повстанської армії та операції радянської влади з ліквідації партизанів у країн Балтії в повоєнний період.
Abstract
The article deals with ways and methods of the Red Army and the Main Political Directorate operations against
national guerilla (insurgent) forces on Soviet Russia and USSR territories, in particular the elimination of Basmachi
in Central Asia (1918–1933), fight against kulak insurgency and banditry in Ukraine (1920–1921), and the Soviet
NKVD Troops against the nationalist underground in the North Caucasus in 1920s and 1930s. The tactics of the German Wehrmacht troops, special formations of the SS, security police and SD in the fight against guerrillas in 1941–
1944 are revealed. The ways of using and methods of tasks execution by the NKVD Troops to destroy the formations
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of the Ukrainian insurgent army and the operation of the Soviet government to eliminate the guerrillas in the Baltic
countries in the postwar period are covered.
It is established that ways and methods of struggle against guerrilla (insurgent) forces in the period under study
had their own characteristics and depended on the tasks of those formations involved in their elimination, as well as
the specific conditions of operations, weapons and military equipment; the main forms of this struggle are operations
(military, special and Chekist-military), combat and special missions; when conducting all types of operational and
combat missions against guerrilla (insurgent) forces, the following methods were used: blocking the relevant area or
settlement; conducting raids or conducting searches in settlements by special groups and combing their surroundings;
search for objects (combing the area); the encircle of the places where the wanted persons (groups) were found;
persecution with subsequent detention (destruction) of the enemy; tactics of struggle included: setting up barriers,
ambushes, secrets, patrols, checkpoints, observation posts, etc.; sending operative-military, reconnaissance-search,
search, patrol detachments and groups, as well as pursuit detachments; experience in the fight against guerrillas (insurgents) in various regions of USSR contributed to the consolidation of the concept of “Chekist-military operation”
as a “ways of using” for all activities of the NKVD to identify and destroy gangs.
Ключові слова: контрпартизанська боротьба, чекістсько-військова операція, національні партизанські
(повстанські) сили (формування), формування руху опору.
Keywords: counter-guerrilla warfare, chekіst-military operation, national guerilla (insurgent) forces
(formations), development of resistance movement.
Сучасна воєнно-політична обстановка в світі
значною мірою залежить від нових викликів і загроз
різного характеру між державами та цілими регіонами. Гострі територіальні, релігійні й етнічні протиріччя в середині деяких держав призводять до виникнення низки збройних конфліктів через активну
діяльність незаконних збройних формувань (НЗФ).
Отже, актуальність даної теми полягає в об’єктивній
необхідності подальшого розвитку теорії та практики підготовки і ведення операцій (бойових дій) регулярними військовими частинами та підрозділами
проти іррегулярних збройних формувань під час воєнних конфліктах різного рівня інтенсивності. Тим
більше, що нині ряд підрозділів і частин Збройних
Сил (ЗС) України беруть участь в операції Об’єднаних сил (ООС) на території Донецької та Луганської
областей. Тому вивчення й узагальнення набутого у
воєнних конфліктах досвіду боротьби з партизанськими (повстанськими) формуваннями набуває особливої актуальності.
Встановлено, що з появою перших державних
утворень для вирішення певних завдань їм доводилося вступати в збройні сутички (конфлікти) з різними іррегулярними формуваннями, тобто вести бойові дії, характер яких співпадає з сучасним визначенням контрпартизанської боротьби. Вважається,
що для успішного протистояння партизанському
(повстанському) рухові вживають певних військових заходів, що мають спиратися на комплекс політичних і економічних перетворень у країні. У цьому
сенсі контрпартизанська тактика боротьби стає одним з елементів комплексної дії на ту сторону конфлікту, яка вибрала для вирішення своїх завдань тактику партизанської війни.
Мета статті полягає в узагальненні та систематизації досвіду, форм і способів боротьби з партизанськими (повстанськими) силами на території СРСР
у першій половині ХХ сторіччя.
Боротьба з ліквідації басмацтва в Середній
Азії в 1918–1933 рр. Басмачі діяли в багатьох районах Середньої Азії, але особливо в Ферганській долині та прилеглих до неї високогірних Алтайській та
Арпінській долинах, у Сирдар’їнській і Самаркандській областях, у Східній Бухарі, Хіві (Хорезмі) та

Каракумах, Красноводському районі, Наринській
волості (Киргизія). Вони жорстоко розправлялися з
робітниками, мирними мешканцями та тими, хто
співчував радянській владі, намагаючись масовим
терором посіяти страх серед населення та підпорядкувати його собі. Кінні загони басмачів добре знали
місцевість, мали розгалужену агентуру. Басмачі, не
витримуючи сутичок з регулярними військами, як
правило, раптово нападали на невеликі загони або
незахищені населені пункти, а потім швидко відходили [2, с.55-56].
Воєнні дії проти басмачів вели частини Червоної армії, органи Туркестанського Надзвичайного
комітету (Головного політичного управління, ГПУ),
прикордонні війська, міліція, місцеві добровольчі загони із дехкан і робітників. Загальне керівництво військами, яке вело бойові дії з басмачами з травня 1918
р. здійснював Військовий комісаріат Туркестанської
радянської республіки, а з листопада 1919 р. – Реввійськрада Туркестанського фронту (існував до 1926
р.). Поряд з воєнними діями в боротьбі з басмацтвом
значну роль відіграла система політичних і важливих соціально-економічних заходів (земельно-водна
реформа, утворення трудового дехканства, економічна допомога з боку РРФСР, масово-політична робота серед населення та ін.), яку здійснювала радянська влада [2, с.55].
Першою спробою систематизації й узагальнення досвіду боротьби з басмацьким рухом після
успішно проведених спільних операцій частин Червоної армії і військ ГПУ на Туркестанському фронті
стала “Система борьбы с басмачеством (бандитизмом)”, розроблена головкомом Збройних сил РРФСР
С. Каменєвим у 1923 р. [5, с.31]. Так були вироблені
організаційні основи боротьби з бандитизмом. У цій
роботі перераховані військові прийоми, які зводяться до окупації району, охопленого басмацтвом;
боротьби літучими (маневреними) і винищувальними загонами і, як допоміжні прийоми, сюди відносяться операції з прочісування району та операція з
оточення банд противника, а також боротьба повітряними засобами.
У збірнику зазначалося, що окупація важливих
пунктів (пунктів, де знаходиться влада цього району,
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пунктів, що забезпечують роботу залізниць, зв’язку і
промисловості, а також пунктів, що є місцями базування банд), які знаходяться в районі проведення
операції повинна проводитися з одночасною роботою летючих (маневрених) і винищувальних загонів.
У ході всієї операції по боротьбі з басмацтвом, загони, що займаються окупацією, є опорними точками, на які повинні спиратися летючі і винищувальні загони. Як військовий прийом, окупація – без їх
дій існувати не може, оскільки цей прийом виключно пасивний [5, с.205-206]. Летючі загони є основною силою активної боротьби з басмачами. Загін висланий на банду, зобов’язаний виявити, атакувати і
переслідувати банду до повної її ліквідації. Сили загону залежно від сил басмачів – від взводу до роти
(ескадрону) [5, с.206-207]. На думку С. Каменєва, на
відміну від летючих, винищувальні загони були призначені для ведення постійних рейдів у визначеному
районі в готовності до раптових зіткнень з противником. Окрім завдань знищення власне бандитів, вони
мали знищувати все, що складало джерела їх сили [5,
с.207-209].
Окрім вищенаведених основних прийомів боротьби, які складають чітку систему військової боротьби, практика виробила ряд другорядних прийомів,
які самі по собі не можуть дати рішучих результатів,
але як допоміжні заходи мають велике значення. До
таких прийомів мають відноситися: боротьба повітряними засобами, операції з прочісування району і
операції з оточення противника.
Як допоміжні засоби, повітряні частини можуть
широко використовувати, головним чином, для розвідки, розкидання агітлітератури та зв’язку з віддаленими пунктами окупаційного району. Повітряні
засоби можуть висилати для бомбометання і кулеметного обстрілу по виявлених бандитах або виявлення
банд при польоті за довільним маршрутом [5, с.209210].
Як складова системи боротьби з басмацтвом
(бандитизмом) розглянута операція з прочісування
району. Проте, досвід показав, що цим прийомом не
досягається завдання очищення, при виході загонів
на визначені рубежі, в їх тилу, знову накопичуються
бандити, які без зусиль просочуються крізь фронт загонів. Зважаючи на викладене, ця операція має розглядатися як допоміжна, наприклад, перед зайняттям
району окупаційними частинами. В цьому випадку
окупаційні загони, йдучи безпосередньо за загонами,
що прочісують район, по-перше, можуть спокійно
зайняти район, не зустрічаючи великих груп противника, і, по-друге, ці ж окупаційні загони можуть навіть перешкодити противникові групуватися. Ця
операція, як самостійна, може проводитися в гірській місцевості, де проходи є лише в певних місцях [5,
с.210-211].
Операція з оточення тривалий час була улюбленим прийомом боротьби з бандитами (басмачами),
причому незмінно ці операції закінчувалися невдачами. Головною причиною невдач завжди був прорив противника з кільця. Тому, операцію з оточення,
С. Каменєв охарактеризував, як допоміжну операцію, що має одне певне завдання – обмежити район
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дії противника. Для безпосередньої ж ліквідації мають бути використані летючі загони. Таким чином,
оточення з одночасною діяльністю летючих загонів,
які працюють в оточеному районі, може привести до
остаточної ліквідації ворога [5, с.211-212].
І на завершальному етапі всієї системи боротьби в районі охопленому басмацтвом С. Каменєв зазначав, що необхідне проведення операції по закріпленню очищеного від басмацтва району і проведення
заходів по боротьбі з організаційною роботою басмачів [5, с.212-214].
Тактика дій військ Об’єднаного державного
політичного управління (ОДПУ) по розгрому басмацтва зводилася в основному до дій у складі невеликих загонів – взвод–рота (ескадрон) проти дрібних
банд. Проте, були проведені і декілька великих операцій, наприклад, Бухарська операція для встановлення радянської влади (бойові дії військових частин
Червоної армії фронту Туркестану, 29.08–02.09.1920
р.), спеціальна операція з ліквідації банд і захисту населення на території Туркменії і в Хорезмському окрузі (бойові дії частин Червоної армії Середньоазіатського військового округу і військ ОДПУ, 05–
28.09.1931 р.), чекістсько-військова (спеціальна)
операція силами органів і військ ОДПУ на території
Середньої Азії по ліквідація залишків банд і зачистці
території регіону від басмацького елементу
(07.12.1932 р. – 04.02.1933 р.) [5, с.18, 47, 50].
Як показала подальша практика, саме на положеннях цієї системи будувалася тактика дій військ
по боротьбі з басмацтвом. У 1921–1926 рр. війська
ГПУ (ОДПУ) спільно з частинами Робітничо-селянської Червоної армії (РСЧА) ліквідовували 123 великих басмацьких банди. У 1930–1933 рр. ними було
ліквідовано 66 басмацьких банд. Загалом, за весь період боротьби з басмачами військові частини військ
ОДПУ взяли участь в ліквідації понад 190 басмацьких банд. Отже, так були вироблені організаційні основи боротьби з бандитизмом, порядок взаємодії частин Червоної армії і військ ОДПУ. Вжиті заходи
сприяли успішному завершенню боротьби з бандитизмом у Середній Азії [5, с.52].
Боротьба з куркулями, повстанством і бандитизмом в Україні. Поштовхом для революційних
подій в Україні 1917–1921 рр. стала Лютнева буржуазно-демократична революція 1917 року в Росії. Це
дозволило тодішньому українському суспільству
шукати свої, особливі, шляхи вирішення існуючих
проблем. Проте, такі пошуки суперечили більшовицьким намірам, які восени того ж року прийшли до
влади в Росії і згодом вдалися до впровадження власної політики в українському селі, що надалі призвело до збройного спротиву.
Прикметною ознакою Української революції
стала гострота аграрного питання. На відміну від інших регіонів колишньої Російської імперії, де земля
не мала особливої цінності, українське селянство міцно трималося за свої багаті чорноземи і бажали їх
мати в приватній власності – володіти, користуватися і розпоряджатися ними особисто. Народна селянська стихія на теренах України, що розпочалася ще
на початку 1917 року, набула великих масштабів.
Станом на кінець 1920 року, застосовуючи тактику
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партизанської боротьби, повстансько-селянські загони тримали під своїм контролем значні території
сільської місцевості. Із закріпленням в Україні радянської влади методи боротьби з повстанством ставали жорстокішими, залучалися регулярні частини
Червоної армії. Боротьба з селянським повстанським
рухом у цей період стала одним із основних завдань
більшовицького режиму.
Тактичні прийоми боротьби регулярних військ
Червоної армії на Україні формувалися, в основному, з урахуванням дій селянських партизанських
загонів. На думку Р. П. Ейдемана ((Ейдеманіс) Роберт Петрович (1895–1937), з квітня 1920 р. начальник тилу Південно-Західного фронту, в липні–вересні 1920 р. командував Правобережною групою
військ Південно-Західного фронту, з жовтня 1920
р. по січень 1921 р. командувач військами внутрішньої служби Південного і Південно-Західного фронтів. У лютому–травні 1921 р. командувач військами Харківського військового округу, керував каральними експедиціями і придушенням виступів у
тилу Червоної армії. Організатор боротьби з “бандитизмом” в Україні. У 1921–1924 рр. помічник і
заступник командувача збройними силами України
і Криму [1, с.827; 2, с.685; 12, с.561]), банди, що діяли в Україні, за структурою і характером дій можна
розділити на територіальні (місцеві) банди і бандитсько-партизанські загони (бродячі банди) [15, с.11].
У своїй брошурі Р.П. Ейдеман так охарактеризував тактику дій банд: “Територіальними бандами є
місцеве контрреволюційне населення. Їх територія
нерідко простягається на декілька волостей, населення яких організоване по-військовому (розбито на
полки, курені, навколо селищ облаштовуються
окопи тощо). У разі військової небезпеки ці банди
збираються за визначеним сигналом, причому дії їх
нерідко зводяться до активної оборони свого села
або волості. Після цього населення повертається до
мирного життя, залишаються діяти тільки розвідка,
ядро банди і виставлені застави на дорогах. При неможливості чинити опір керівники банд розбігаються по лісах і хуторах, а рядові учасники видають
себе за мирних жителів. Бандитизм нібито глухне,
але насправді проходить у підпіллі, обмежуючись діями активного кадру банди в 40–50 осіб (нальоти на
ешелони, що слабо охороняються, склади і заводи,
вбивство і побиття представників влади тощо). Навпаки, при слабкій владі на місцях територіальний
бандитизм нерідко переходить у форму активних повстань і збройного опору військам” [15, c.12-13].
Бандитсько-партизанські загони (бродячі банди) на відміну від територіальних банд, не прикуті
до певних вузьких районів і мають структуру гнучкої маневреної військової частини. Дії бандитськопартизанських загонів носять характер безперервних
рейдів (нальотів, набігів) у зв’язку з неможливістю
партизанського загону, через боязнь оточення і захоплення, залишатися більш-менш тривалий час на одному і тому ж місці [15, c.14-17].
Р. П. Ейдеман зазначав, що дії проти територіальних банд не повинні зводитися тільки до знищення
живої сили і відновлення влади, а повинні супрово-

The scientific heritage No 62 (2021)
джуватися низкою заходів, що виключатимуть повстання в майбутньому. Підготовка самої операції повинна носити прихований характер і проходити досить швидко. Найголовнішим при підготовці операції є точне визначення, які села є базою тієї або іншої
банди. Визначені контрреволюційні селища необхідно окупувати або ж блокувати до повного закінчення операції, тобто до вилучення прихованої
зброї, піймання ватажків і активних учасників бандитських виступів, вилучення дезертирів і заручників. При ліквідації активних кадрів територіальних
банд, що переховуються в певних районах, може виявитися доцільним створення спеціальних псевдобандитських загонів. За сприятливих умов такий
прийом боротьби може бути використаний і проти
бродячих бандитських загонів (банд).
Якщо в діях проти територіальних банд увага
керівників операції повинна приковуватися до певних населених пунктів, як осередків бандитизму, то
проти бандитсько-партизанських загонів, що швидко перекочовують з одного району в інший і часто
йдуть від своїх баз, недоцільно проводити операцію
тільки по факту перебування банди до моменту початку дій у будь-якому певному пункті і через це звужувати ці операції, обмежуючи їх рубежами [15,
с.26-29].
Зазначалося, що першим завданням в операції
проти кочових банд, це – швидке відділення загону
відповідної чисельності і переслідування банди до
повного її знищення.
Наступним завданням, виставляння зустрічних
заслонів і правильне визначення напряму відходу бандитсько-партизанського загону. При вмілому виставлянні заслонів і вдалому маневруванні ними будуть можливі і випадки тактичного оточення банд. У
діях проти бандитсько-партизанських загонів, окрім
переслідування, бажано практикувати паралельне
переслідування [15, с.31-33].
Загалом, в Україні в 1921 р. було ліквідовано 52
повстанських загони та об’єднання, в тому числі такі
великі як “армія” Махна, загони Чорного, Богатиренка, Брюховецького, Колєснікова та ін. До кінця
1921 р. як організована збройна сила повстанців остаточно втратили опору на селі [11, с.210].
Досвід боротьби з повстанським рухом на території Північного Кавказу в 1920–1930-х роках.
Застосування в ході боротьби з повстанством тільки
агентурно-оперативних заходів не давало бажаного
ефекту. Зазначені заходи складали першооснову для
вироблення тактики проведення чекістсько-військових операцій. Ці операції, як правило, були завершальним етапом оперативних заходів органів державної безпеки і проводилися в тих випадках, коли завдання з ліквідації повстанських збройних
формувань не могли вирішити без залучення військових частин. Поєднання агентурно-оперативної роботи з профілактичними заходами, політико-пропагандистською роботою і безпосередньою участю в
операції військових частин й утворювали чекістсько-військові операції. Такого роду операції застосовувалися при ліквідації великих повстанських формувань і при затриманні виявлених повстанців або
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репресій та масового переселення жителів певної місцевості в інші регіони країни.
Підготовка і проведення чекістсько-військової
операції було одним із складних способів вирішення
оперативно-бойових завдань з ліквідації повстанських збройних формувань [3, с.35].
Період боротьби з повстанськими збройними
виступами умовно можна розділити на два етапи.
Перший етап (1921–1926 рр.) при безпосередньому
проведенні чекістсько-військових операцій основну
роль відігравали армійські частини, враховуючи чисельність і організованість антиурядових виступів.
Чекістські ж підрозділи у цих операціях впроваджуючи агентуру в банди, знищували їх ватажків, розкладали бандформування зсередини, роззброювали
населення.
На другому етапі боротьби (1927–1941 рр.) органи держбезпеки вирішували поставлені завдання
власними силами і засобами, активно використовуючи агентурний апарат. Допомогу частин і підрозділів Червоної армії застосовували лише у разі потреби. Боротися з повстанською діяльністю, якщо
вона набувала масового характеру, органам державної безпеки було досить складно. У таких випадках
залучали військову силу і засоби.
Тактика боротьби з повстанськими збройними
формуваннями на Північному Кавказі на початку
1920-х рр., як правило, зводилася до витіснення виявлених банд у гори і рейдових дій у районах, де
вони були виявлені. Проте, подібні дії не давали бажаного ефекту. Надалі проводили чекістсько-військові операції із залученням великих військових з'єднань [3, с.36]. Ці операції, зазвичай, проводили способом пошуку в блокованому районі або в
неблокованому районі, а також способом оточення.
Пошук міг бути суцільним (огляд усієї місцевості в
районі операції) або вибірковим (огляд окремих ділянок у районі операції) [3, с.37]. Чекістсько-військові операції способом оточення проводили за наявності точних даних про місце укриття повстанців.
Суть цієї операції полягала в тому, що ізолювали не
район, а місце безпосереднього знаходження повстанців. Ізолювали їх від зовнішнього світу з метою
створення найсприятливіших умов, що сприяли повній їх ліквідації силами частин і підрозділів, що залучалися до операції. Під час проведення чекістськовійськових операцій обов’язково здійснювалася агітаційно-пропагандистська і психологічна дія на повстанське формування, а також на населення території, де проводилися операції [3, с.38].
Загалом, під час чекістсько-військових операцій, проведених органами і військами НКВС упродовж 1939–1941 рр. на території Північного Кавказу
було заарештовано 1778 осіб, кваліфікованих, як
“куркулів, учасників бандгруп і їх посібників”, вилучені 5 кулеметів, 21 граната, 8175 рушниць, 6838 патронів [5, с.84].
Організація і ведення німецькими військами
протипартизанської боротьби. Для боротьби з радянським партизанським рухом німецьке керівництво виділяло значні сили і засоби: війська вермахту,
спеціальні формування СС, поліції безпеки і СД, численний апарат політичних і економічних органів.
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Кожен з них був націлений на вирішення певного завдання і наділений необхідними повноваженнями і
засобами для її виконання. У розпорядження військового командування виділялися бойові з’єднання і
частини, охоронні дивізії, польові комендатури й управління начальників гарнізонів, частини польової
жандармерії і таємної польової поліції. В їх
обов’язки входила “підтримка порядку” і забезпечення охорони складів і баз постачання, залізних і
шосейних доріг, ліній зв’язку, аеродромів і інших
військових об’єктів в оперативному тилу груп армій
[10, с.43]. З метою “умиротворення” загарбаної території, убезпечення військ вермахту від проникнення
радянської агентури та зміцнення окупаційної влади,
її було розподілено на три зони. Перша – “бойова”
(прифронтова смуга) передбачалась глибиною до 20
км від лінії фронту. Адміністративні межі другої
зони (армійський тиловий район), розпочиналися за
прифронтовою смугою і простягалися до 100 км у
глибину окупованої території. Межі третьої зони
(оперативний тиловий район) груп армій встановлювалися на 350–500 км від лінії фронту [9, арк.72-73].
Вже в перші місяці війни німецьке командування дійшло висновку, що запланованих перед її
початком сил і засобів для охорони тилу явно недостатньо. Крім того, не була розроблена теорія протипартизанської боротьби, а війська не мали досвіду її
ведення.
Перша проблема вирішувалася не лише збільшенням кількості охоронних і поліцейських формувань, але й залученням до боротьби з партизанами
з’єднань і частин польових військ. Так, станом на 1
жовтня 1943 р., за даними німецького генерального
штабу сухопутних військ, до боротьби з партизанами було задіяно 14 німецьких дивізій: охоронних
– 6, авіапольових – 4, резервних – 4. Крім того, союзники Німеччини виділили для цих цілей 9 угорських, 3 румунських і 2 словацьких дивізії, а також румунський 3-й гірськострілецький корпус. З урахуванням
окремих
охоронних,
поліцейських,
жандармських і допоміжних частин і підрозділів, чисельність яких склала приблизно 20 розрахункових
дивізій, для ведення протипартизанської боротьби
німецьке командування змушене було використовувати в цілому понад 50 дивізій [6, с.234; 10, с.44].
Висока результативність бойових і диверсійних
дій партизанів змушувала німецьке командування
шукати ефективні способи протидії їм. Тому вже
осінню 1941 р. почалася розробка організаційних основ протипартизанської боротьби. 25 жовтня 1941 р.
головним командуванням сухопутних сил Німеччини були введені в дію “Основні положення по боротьбі з партизанами”, в яких вперше з початку
війни була зроблена спроба проаналізувати витоки і
характер партизанського руху, організаційну структуру, чисельність і озброєння партизанських формувань, прийоми і способи їх бойових дій. Одне з основних положень цього документа свідчило, що “боротьба з партизанами ні в якому разі не повинна
обмежуватися утриманням якої-небудь ділянки місцевості. Противникові має бути нав’язана власна ініціатива бою” [10, с.44].
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На підставі розроблених вказівок німецьке командування перейшло до планомірного проведення
каральних операцій проти партизанів, до створення
спеціальних штабів по боротьбі з ними, які восени і
взимку 1941–1942 рр. були створені в більшості армій. У серпні 1942 р. головне командування вермахту видало наказ, в якому розмежовувалися повноваження й уточнювалися завдання протипартизанської боротьби. Тим самим командування вермахту
прагнуло створити єдину систему управління протипартизанською боротьбою, а керівництво нею на місцях повністю покласти на об’єднання, з’єднання і
частини сухопутних військ. Крім того, одночасно
була зроблена спроба досягнути одноманітності в
організації різних підрозділів по боротьбі з партизанами, для чого всім дивізіям було наказано створити
ягдкоманди. Разом з тим, перша директива верховного командування німецьких збройних сил “Бойові
інструкції по боротьбі з партизанами на Сході”
з’явилася лише в листопаді 1942 р. Вона містила загальні положення і не відповідала реальним діям
військ, які безпосередньо брали участь у протипартизанській боротьбі. Нова настанова по боротьбі з
партизанами була видана в травні 1944 р. У розділі
“Бойові дії проти партизанів” розглядалися вимогами щодо прийомів і методів бойових дій. Незважаючи на те, що дана настанова містила конкретні рекомендації по боротьбі з партизанами, вона явно запізнилася, оскільки воєнні дії велися вже за межами
СРСР і перед німецькими військами, що відходили
до Німеччини, стояли інші, значно складніші завдання [6, с.235; 10, с.45].
Під час війни основними формами дій військ
противника в боротьбі з партизанами були: операції
та бойові дії з розгрому і знищення партизанських
формувань; спеціальні дії ягдкоманд; охорона й оборона комунікацій, складів, аеродромів, транспортних і економічних об’єктів, місць постійної дислокації та ін.
При веденні бойових дій проти партизанських
загонів і груп німецькі війська і їх союзники застосовували такі способи. Перший з них полягав в оточенні противника, нанесенні йому вогневого ураження вогнем артилерії, а іноді й ударами авіації, ізоляції району бойових дій від інших партизанських
загонів, поступовому звуженні кільця і повному знищенні партизанів у ближньому бою.
Ведення бойових дій на оточення завжди вимагало залучення значних сил і засобів для створення
ешелонованого бойового порядку – перший, другий
ешелони і резерв. Перший ешелон, що утворював
внутрішнє кільце оточення, складали піхотні підрозділи посилені станковими кулеметами. У другому
ешелоні – зовнішнє кільце оточення – разом з піхотою діяли підрозділи польової артилерії і мінометів.
Резерв складався з рухомих підрозділів на конях, мотоциклах і бронетранспортерах. Останній мав виключити спроби прориву з оточення окремих груп
партизанів [6, с.235; 10, с.45]. Існували такі способи
знищення оточених партизанів:
поступове звуження кільця оточення і послідовне знищення (одночасне просування до центру усіх
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частин, що залучені до блокування) у ближньому
бою;
метод “полювання на куріпок” (підрозділи однієї ділянки кільця оточення просуваються вперед та
відтісняють партизан до оборонних позицій військ
на протилежній ділянці);
“вбивання” в оточення партизанських формувань “сильних збройних клинів” і знищення їх по частинах (після блокування (оточення) визначеного
району, силами підрозділів змішаного складу вбивають потужні клини в напрямку до центру кільця оточення. Коли партизани розбиті на декілька груп, війська оточення починають наступ, охоплюючи противника з флангів, входять у зіткнення із загонами, що
прорвалися всередину кільця оточення, і розсікають
оточеного противника на дрібні групи, які потім ліквідовують);
знищення партизанських формувань з використанням ударних груп у “котлі” (про знаходження
партизанського загону у базовому таборі, тобто цей
район має бути оточений, а з резервів сформована
сильна ударна група, яка просувається від кільця
оточення, атакує табір і знищує партизанський загін;
завдання навколишніх сил – не допустити відхід
противника, а надалі прочесати район з метою виявлення тих партизанів, які сховалися [4]. Головною
умовою успіху при веденні бойових дій способом
оточення був прихований і одночасний вихід першого і другого ешелонів у визначені райони і відсутність проміжків у бойових порядках або їх надійне
вогневе прикриття. Варто визнати, що такий спосіб
дій, як правило, себе виправдовував і багато партизанських загонів було розгромлено або зазнали значних втрат.
Другим способом ведення бойових дій з партизанами була фронтальна атака з подальшим переслідуванням противника. Його застосовували у випаду нестачі сил і засобів для оточення. Головною
умовою його здійснення була раптовість атаки, а основною метою бою – знищення штабу партизанського загону. Проте, такі бої часто призводили не до
розгрому партизанського формування, а до його розсіювання на окремі групи, які знову об’єднувалися
в заздалегідь визначених місцях. У тих випадках,
коли для оточення партизанів сил або часу не вистачало, краще було несподівано атакувати партизанський загін, нав’язати йому бій, знищити в ході атаки
якомога більше його живої сили, потім розпочати переслідування і знищення роздроблених груп противника [10, с.45].
Найефективнішим засобом боротьби з партизанами були ягдкоманди – добре озброєні та спеціально підготовлені підрозділи чисельністю від взводу
до роти. Головним правилом дій цих команд стало
застосування проти партизанів їхньої ж тактики: влаштування засідок, раптові напади на невеликі групи
противника, ухилення від бою з переважаючими силами партизанів, швидка зміна району бойових дій
після виконання завдання [6, с.236; 9, арк.69; 10,
с.45-46].
У боротьбі з партизанами німецькі війська лише
обмежено могли застосовувати танки і авіацію. Авіацію використовували головним чином для ведення
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розвідки і завдання епізодичних бомбоштурмових
ударів по виявлених районах зосередження і
об’єктах партизанів. Крім того, вона порушувала їх
постачання, знищуючи транспортні літаки та руйнуючи виявлені посадкові майданчики [10, с.46].
За характером, спрямованістю дій, забезпеченням озброєнням, технікою та спеціальними засобами
заходи, які використовувані у 1941–1944 рр. в оперативному тиловому районі групи армій “Південь” можна розділити на п’ять видів: військові; військовокаральні; каральні; агентурно-оперативні та пропагандистські. Перші два були основними, решта допоміжними, водночас надзвичайно важливими, а в
окремих випадках, особливо розвідувальна і контррозвідувальна робота, вирішальними. Відповідними
були стратегічна мета та тактика дій кожного із них.
Якщо в першому випадку в усіх вона співпадала (наявними силами і засобами убезпечити тил Вермахту), то тактичні засади бойових, репресивно-каральних, розвідувальних (контррозвідувальних) і пропагандистських кроків, були різними. Різнилися вони і за
інтенсивністю та масштабами використання [9,
арк.95]. Бойові і каральні операції проти партизанів
України, як і інших окупованих районів, зашифровували під різними назвами. Розпочаті в квітні 1943 р.
напередодні Курської битви широкомасштабні антипартизанські заходи “Циганський барон”, “Травневий жук”, “Сонце воріт”, “Вільний стрілок”, “Травнева гроза” та ін., продовжувалися до початку 1944
р. Більшість із них мали стратегічну мету та були покликані забезпечити успішний контрнаступ німецьких військ [9, арк.105]. За деякими даними, партизани втратили до 4,5 тис. особового складу [14, с.15].
Таким чином, незважаючи на заходи, що вживалися, німецькому командуванню так і не вдалося ліквідувати партизанський рух у своєму тилу. Це пояснювалося тим, що німецькі війська не змогли позбавити партизанів підтримки місцевого населення, а
репресивно-каральні заходи проти нього лише сприяли залученню до партизанських лав нових сил і посилюванню боротьби з окупантами. Німецьке командування і їхні війська вперше від початку Другої
світової війни повинні були діяти в абсолютно незвичних для них умовах – не мали досвіду і не були
готовими до ведення протипартизанських дій. Досвід їх ведення набували вже під час війни шляхом
пошуку нових, нетрадиційних способів застосування сил і засобів для боротьби з партизанами, вивчення їх тактики і використання її в боротьбі з
ними.
Тактичні прийоми боротьби радянської
влади з Українським рухом опору. Основу сил, які
боролися з українським національно-визвольним рухом у 1940–1950-ті роки складали репресивні відомства СРСР (НКВС, НКДБ, МДБ і МВС). Крім того, в
1944–1946 рр. для боротьби з повстанцями широко
залучали частини Червоної армії. Перші зіткнення
між РСЧА та Українською повстанською армією
(УПА) почалися вже на Лівобережній Україні. Поступово з окремих зіткнень з підрозділами Червоної
армії (з лютого 1946 р. – Радянської армії) збройна
боротьба УПА переросла в партизанську війну
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проти партійно-радянської влади, яка прагнула закріпитися на території Західної України. Проте, війська регулярної армії завжди малоефективні в антипартизанських діях. Не була виключенням у цьому
відношенні і РСЧА.
Досвід боротьби з ліквідації басмацтва в Середній Азії, з повстанським рухом на Північному Кавказі та в Україні в 1920–1930-х рр. показав, що для
антипартизанської боротьби потрібні спеціально навчені війська, які мають досвід каральних операцій.
І вже з березня 1944 р. на західноукраїнських землях
з’явилися внутрішні війська НКВС. З цього ж часу
бере початок практика проведення чекістсько-армійських операцій, в яких спільно з частинами НКВС
активно брали участь бойові частини українських
фронтів. Наприклад, у квітні–травні 1944 р. у північних районах Тернопільської області військові сили
повстанців були знищені спільними діями великих
з’єднань НКВС і РСЧА. Після невдалих для УПА
боїв і насичення прифронтової смуги радянськими
військами внаслідок стабілізації лінії фронту, дії повстанців у цьому регіоні практично припинилися. У
серпні–вересні 1944 р. війська НКВС разом з військами 4-го Українського фронту провели ряд великих
військових операцій у Дрогобицькій області. В ході
їх проведення з 18 серпня по 9 вересня були вбиті
1174 повстанці, ще 1108 осіб узяли в полон, та затримали близько 6 тис. осіб, що ухилялися від мобілізації в Червону армію [13, с.129].
У зв’язку з бойовими діями РСЧА проти українських повстанців особливого розмаху набула діяльність СМЕРШа (“Смерть шпигунам”). Ця діяльність відділів СМЕРШа “по вилученню учасників
ОУН (далі – Організація українських націоналістів),
бандгруп УПА і баз постачання”, що належать їм,
була досить ефективною. Затримуючи і “фільтруючи” людей, СМЕРШ виявляв активних учасників
ОУН-УПА, передаючи їх потім НКВС і НКДБ. Найбільшими за чисельністю силами в репресивному
механізмі радянської державності, що задіяні на боротьбу з ОУН-УПА, були частини і підрозділи
НКВС/МВС-НКДБ/МДБ (3 березня 1946 р. відбулася реорганізація НКВС і НКДБ – вони були реформовані в Міністерство внутрішніх справ (МВС)
СРСР і Міністерство державної безпеки (МДБ)
СРСР. У такому вигляді вони функціонували до 5
березня 1953 р., після чого були об’єднані в єдине
МВС – прим. авт.). Упродовж 1944–1950 рр. вони виконували “чекістсько-військові операції” і масові депортації цивільного населення Західної України в
глибинні регіони СРСР.
На території західних областей України у повоєнні роки боротьби з націоналістичним підпіллям можна умовно розділити на два основні етапи: 1945–
1946 рр. і 1947–1953 рр. Частини Червоної армії, внутрішніх і прикордонних військ НКВС-НКДБ, партизанські і винищувальні загони проводили спільні
“чекістсько-військові операції” у вигляді блокад, великих і малих облав [8, с.109; 13, с.138].
У тактичному плані, порядок проведення облав
і блокад з ліквідації формувань ОУН-УПА був однаковим на всій території Західної України: розташу-
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вання гарнізонів внутрішніх військ у населених пунктах (селах); збір розвідувальних даних (проведення
агентурно-інформаційної роботи), виставлення нічних секретів, мінування доріг і стежок; оточення
районів базування загонів УПА і підпільних боївок,
організація заслонів і засад на шляхах їх можливого
відходу і передислокації в сусідні райони; проведення спеціальними групами НКВС обшуків у населених пунктах і прочісування їх околиць (окремі
групи спеціалізувалися на викритті криївок, бункерів і складів); створення спеціального рухомого загону для виявлення, переслідування і повного знищення загону УПА; створення груп спеціального
призначення із числа повстанців, що здалися, “виявивших бажання боротися з бандитизмом для ліквідації дрібних груп і боївок Служби безпеки УПА, а
також провідників і референтів ОУН; виставленням
частинами Радянської армії засад, застав і заслонів
навколо лісу на шляхах, тропах, просіках і прочісування лісу великими підрозділами НКВС; одночасно
проводилися пропагандистсько-політичні заходи.
У великих облавах зазвичай брали участь одразу декілька військових частин і підрозділів НКВС
із залученням армійських підрозділів. Як правило,
така облава охоплювала великий лісовий масив або
один-два райони. За декілька днів до початку облави
на територію дій повстанців проникали невеликі підрозділи внутрішніх військ (зазвичай силою до роти),
які переконавшись у наявності тут загонів УПА, відступали. Одночасно проводили заходи по блокуванню району. Надалі підтягувалася артилерія, танки, викликали авіацію і починався одночасний наступ з усіх боків. В одному місці створювався
“мішок”, в який намагалися заманити повстанські загони. Операція тривала зазвичай тиждень, впродовж
якого внутрішні війська встигали “прочесати” усю
територію оточення. Наприклад, з початку квітня і
до кінця травня 1945 р. була проведена велика облава, в якій взяли участь 40 тис. осіб [13, с.139].
Проте, при проведенні чекістсько-військових операцій різними формами були істотні відмінності.
Малі облави проводили зазвичай силами однієї
роти або батальйону військ НКВС після того, як околиці вже “прочесали” великою облавою. В цьому випадку головним завданням було переслідування загонів, що розділилися, УПА, пошук у селах поранених повстанців і підпільників, а також терор
відносно місцевого населення, що підтримує ОУНУПА [13, с.139].
Блокади здійснювали великі сили військ
НКВС-МВС біля тих лісів, де за розвідданими знаходилися загони УПА. Головна мета блокади полягала в недопущені контактів між населенням і повстанцями, особливо в частині постачань продовольством. Спочатку в районі блокади в усіх населених
пунктах розквартировувалися гарнізони військ
НКВС, чисельністю 25–100 бійців (взвод–рота) на
село і 2–5 тисяч – на район. У кожному районному
центрі створювали оперативні відділи НКВС чисельністю 100–300 осіб. Одночасно з появою гарнізонів
у кожному заблокованому населеному пункті вводили надзвичайний стан. Окрім перекриття входів і
виходів у селах, на усіх лісових дорогах, стежках і
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просіках виставляли застави. У самому лісі постійно
знаходилися військові підрозділи, бійці яких безперервно шукали сліди повстанців, вели спостереження, влаштовували засідки і прочісування. Одночасно в карпатських і поліських селах була встановлена й інша блокада – до них перестали ввозити
продукти та інші товари. З другої половини 1945 р.
окрім блокад проводили спеціальні операції в населених пунктах. При проведенні менш масштабних
операцій тактичні прийоми різнилися лише окремими елементами.
Найбільша операція проти повстанців, так звана
“велика блокада” була проведена в першій половині
1946 р. Загалом, у “великій блокаді” 1946 р. відбулося близько 1500 боїв і збройних сутичок, в яких
УПА і підпілля втратили приблизно 5 тис. осіб вбитими і такими, що померли від ран, а радянська сторона – до 15 тис. вбитими [13, с.141]. Ліквідовувати
рух опору ОУН-УПА не вдалося. Після цієї операції
у військовому плані великих бойових дій проти
ОУН-УПА не проводили, справа обмежувалася розвідкою і розширенням агентурної мережі, оскільки
повстанська армія перейшла до підпільних форм боротьби. Особливо цікавили чекістів командири загонів і груп УПА, повстанські штаби, пропагандисти, а
також підпільні друкарні. Проте два роки (1946–
1948 рр.) такої боротьби з УПА й ОУН пройшли без
особливих успіхів. Це змусило активізуватися чекістів, які в 1950–1951 рр. повернулися до старої практики блокад і облав.
У боротьбі з УПА радянські органи застосовували різні методи військового й економічного характеру. До числа останніх варто віднести, спеціальні
провокаційні заходи, органів НКВС-МДБ, які діяли
під виглядом загонів УПА, а потім боївок служби
безпеки ОУН, відселення місцевого населення з прифронтової смуги і масову депортацію західних і східних українців у віддалені райони СРСР (в основному, до Сибіру та Казахстан) [13, с.144, 150-151].
Тактика та операції радянської влади проти
партизанів країн Балтії. На перших етапах діяльність радянської влади проти “лісових братів” (ест.
metsavennad, латис. mešabrãli, лит. miškо broliai) –
загальна назва партизанського опору в країнах Балтії проти радянської окупації, розпочатої за пактом Молотова–Ріббентропа. Ця назва успадкована від латиських партизанів-революціонерів, що
діяли у період Російської революції 1905–1907 рр. У
сучасній історіографії Литви, Латвії та Естонії
цей рух характеризується як національно-визвольний, у радянській і сучасній російській – як профашистський. Він налічував приблизно 170 тис. вояків, з них 50 тисяч загинули або зникли безвісти [7])
набувала форми вирішальних боїв із залученням великих військових формувань, користуючись перевагою можливості поповнення втрат. Це призвело до
скорочення чисельності лісових братів, зокрема за
рахунок повернення частини її членів до цивільного
життя. Радянське керівництво розуміло, що виживання цього опору напряму залежить від підтримки
місцевого населення. Саме тому вживали спеціальних заходів, спрямованих на послаблення їх підтримки сільським населенням.
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По-перше, радянська влада відібрала землю в
середнього та заможного класу, розподіливши її серед представників найнижчого класу та безземельних селян. Саме фермери середнього класу належали
до тієї категорії населення, яке щиро допомагало
партизанам. Це спричинило міжкласову боротьбу,
дозволивши СРСР постати в образі захисників бідного населення. В свою чергу, збільшилася кількість
населення, нейтрально налаштованого до радянської
влади та істотно скоротився обсяг ресурсів у розпорядженні руху опору. Крім того, радянська влада вирішила приєднати до території Литви місто Вільнюс,
яке до початку війни вважалося польським містом.
Це дозволило заручитися певною політичною підтримкою та послабити опозицію.
По-друге, радянська влада розпочала масову депортацію населення країн Балтії у другій половині
1940-х років. Десятки тисяч людей депортували до
Сибіру. Це призвело до таких наслідків: по-перше,
стрімко зросла кількість осіб, що приєднувалися до
руху опору, намагаючись уникнути депортації; подруге, депортація призвела до знищення діючих мереж постачання продуктів харчування, ресурсів та
інформації від населення. Отже, партизани були вимушені грабувати та конфісковувати продукти харчування і ресурси у місцевого населення. Така тактика дій призвела до того, що органи влади отримували інформацію про присутність партизанів, а для
населення збільшувався тягар.
По-третє, процес колективізації на території
країн Балтії здійснювався набагато інтенсивніше,
ніж на території інших країн, що призвело до скорочення кількості осіб, які відчували прихильність до
руху опору. На початку 1949 року колективізація земельних ділянок на території країн Балтії складала
3,9–8%. До кінця року ці показники зросли до 62% у
Литві, 80% – в Естонії та 93% – в Латвії. Фермери,
які опиралися колективізації, підлягали депортації.
Це призводило до послаблення моральної та матеріальної підтримки руху опору [17, c. 354-356].
Однією з тактик, до якої вдавалося керівництво
НКВС було вербування місцевого етнічного ополчення. У такий спосіб будь-які конфлікти за його
участі створювали враження громадянської війни замість війни місцевих партизанів проти радянської
окупації, яких продовжували називати “злочинцями”. Поширення подібної інформації легко спростовувалося у перший період після початку окупації,
коли лісові брати носили уніформу, входили до
складу великих формувань і вдавалися до проведення традиційних бойових дій.
Важливим інструментом в отриманні розвідданих було застосування тортур. Вони дозволяли
отримати багато корисної інформації. В свою чергу,
члени руху опору стали надавати перевагу самогубствам, розуміючи наслідки власного полону [17,
c.346-347].
Одним з методів залякування, що використовувався радянськими спецслужбами, була організація
публічних повішень місцевих партизанів та демонстрація тіл загиблих представників руху опору на ринкових площах. Місцеве населення примушували ре-

17
тельно роздивлятися виставлені тіла. З метою уникнення ризиків для друзів і родини та у разі неминучого захоплення, переважна більшість членів лісових братів підривалися гранатами з метою уникнення ідентифікації [17, c.347]. Крім того, спалювали
домівки та фермерські господарства, що могли належати членам організації руху опору [17, c.348-349].
У 1946 році радянська влада стала застосовувати тактику псевдо-партизанів. Ці формування видавали себе за представників руху опору з іншого регіону, організовували зустрічі з місцевими представниками опору, а потім їх вбивали. Крім того, вони
займалися пограбуваннями та вбивствами під виглядом лісових братів з метою дискредитації цієї організації [17, c.349].
Публічно радянська влада обіцяла не переслідувати тих членів руху опору, які добровільно погоджувалися здати, хоча б одну одиницю зброї. Насправді ж подібним добровольцям погрожували депортацією, якщо вони відмовляться надати
інформацію про своїх товаришів або не погодяться
приєднатися до складу НКВС. Переважна більшість
членів руху опору користувалися подібним вибором,
однак, саботували будь-яку діяльність на підтримку
НКВС аби захистити себе та членів своїх родин від
депортації та уникнути зради своїх товаришів.
Проте, були й такі, хто зраджував товаришів [17,
c.349]. Радянська влада успішно використовувала тактику проникнення своїх агентів у діючі осередки
руху опору. Переважно роль подібних агентів надавали колишнім мешканцям балтійських країн, які
відстоювали комунізм і переїхали на інші території
Радянського Союзу, а тому не викликали підозри у
співвітчизників.
Станом на першу половину 1950-х років радянська влада утворила спеціалізовані групи, що шукали і стежили за діяльністю осередків руху опору.
Спеціальним групам вдавалося сформувати повну
картину діяльності осередку спротиву, включаючи
справжні імена, кодові назви, поведінку, способи
зв’язку та контакти членів осередку. Переконавшись, що мають усю необхідну інформацію на кожного члена осередку, їх знешкоджували. Зі зменшенням чисельності руху опору, зменшувалася і його
підтримка серед населення [17, c.350].
Розвал руху опору. Різка зміна соціального устрою, погіршення економічного стану та відсутність
особистої безпеки на території балтійських країн
призвели до того, що населення цих країн стало опікуватися власним виживанням більше, ніж питаннями ідеології та національної незалежності. Колишні члени воєнізованих формувань, а також солдати
німецької армії перетворювалися на “мішені” для радянської кампанії з пошуку інформаторів, які усвідомлювали власне минуле та боялися переслідувань.
Масові депортації та колективізація завдали потужного удару по руху опору у березні 1949 року. Велику кількість фермерів та їх родини, які підтримували рух депортували до Сибіру. Усунення цієї категорії фермерів і примусова колективізація залишили
Лісових братів без прихильників. Подібні дії завдали
невідворотного удару по організації. Створення по-
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дібного середовища та проведення виваженої і безжальної політики з боку органів безпеки практично
знищили організації руху опору з осені 1949 р. до весни 1952 р. [16, с.17]. Головною причиною подібної
ситуації стала “зрада тих, хто вважали себе зрадженими”.
Переважна більшість людей, які загинули від
рук лісових братів з літа 1945 р., були партійними активістами, бійцями радянських спецслужб та особами, які співпрацювали з радянською владою. Рух
опору позиціонував себе як альтернативна влада.
Проте, така тактика передбачала дотримання певних
правил, тобто доводилося вживати певних дій проти
цивільного населення. Зрештою, процес знищення
цивільних осіб, які співпрацювали з радянською владою, набув загрозливих масштабів. Це, в свою чергу,
призвело до кількох необачних заходів на території
країн Балтії.
Через певний час значна частина населення балтійських країн стала вважати, що партизани поставили перед собою недосяжні цілі, схиляючись до
того, щоб покласти край насиллю. Зменшення чисельності лісових братів і збільшення кількості заходів
по відношенню до цивільних об’єктів заради боротьби з колективізацією та співробітництво населення
із радянськими органами влади призвело до зменшення підтримки руху опору з боку населення у повоєнний період. Більшість осередків руху опору виявляли та нейтралізували в результаті зради людей,
які намагалися відшукати вихід із ситуації, що не залежала від них [17, c.350-354].
Радянські органи влади спромоглися остаточно
нейтралізувати збройний рух опору до 1953 року. На
території Естонії загинуло понад дві тисячі лісових
братів. Кілька тисяч його членів заарештовані та направлені до таборів Сибіру. Отже, діяльність руху
опору практично припинилася, хоча окремі партизани продовжували переховуватися у лісах протягом
кількох десятиліть. Боротьба на території Естонії
програвала Литві та Латвії за масштабом і централізованістю.
Завершення організованого опору. По мірі поступового скорочення діяльності лісових братів на території балтійських країн, єдину надію на звільнення
від окупації пов’язували із втручанням західних
країн. Спеціальним представникам руху опору вдалося таємно залишити окуповані території та прибути до столиць західних держав з проханням про
допомогу. Однак, вони спромоглися заручитися
лише моральною підтримкою за мінімальної зацікавленості з боку розвідувальних відомств західних
країн. Останню групу литовських партизанів знищили в 1956 році, проте, окремі члени руху опору
продовжували залишатися у бункерах або переховуватися за підтримки місцевого населення до 1960-х
років [17, c.356-357].
Таким чином, на території країн Балтії було
створено групи опору, проте так і не змогли сформувати організацію руху опору на національному рівні
до відновлення радянської влади в 1944 році. Підрозділи руху опору цих країн, незважаючи на задекларовані цілі Атлантичної хартії, не могли розраховувати на підтримку та допомогу від країн Заходу.
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Стратегія їх діяльності передбачала збереження власного війська з метою подальшого відновлення національного суверенітету. Саме тому після проведення
масштабних бойових дій у 1944 році проти Радянської армії рух опору перейшов до операцій проти невеликих підрозділів радянських військ та попередження співпраці населення з радянськими окупантами.
Отже, підсумовуючи вищевикладене, нами
встановлено, що:
форми і способи боротьби з партизанськими
(повстанськими) силами мали свої особливості та залежали від завдань тих формувань, які залучалися до
їх ліквідації, а також конкретних умов проведення
операцій, рівня озброєння та військової техніки;
основними формами боротьби з партизанськими (повстанськими) силами є операції (військові,
спеціальні та чекістсько-військові), бойові та спеціальні дії;
при веденні усіх видів оперативно-бойових операцій з партизанськими (повстанськими) силами використовували такі способи: блокування відповідного району місцевості або населеного пункту; проведення облав або проведення спеціальними
групами обшуків у населених пунктах та прочісування їх околиць; пошуку об’єктів (прочісування місцевості); оточення місць виявлених у них розшукуваних осіб (груп); переслідування, з подальшим затриманням (знищенням) противника;
тактичні прийоми боротьби передбачали: виставлення заслонів, засідок, секретів, дозорів, контрольно-пропускних пунктів, постів спостереження
та ін.; висилання оперативно-військових, розвідувально-пошукових, пошукових, патрульних загонів і
груп, а також загонів переслідування;
досвід боротьби з партизанськими (повстанськими) силами в різних регіонах СРСР, сприяв закріпленню поняття “чекістсько-військова операція”, як
“форма застосування” за усією діяльністю НКВС з
виявлення та знищення бандформувань.
Перспективними напрямами подальших наукових пошуків можуть бути: узагальнення досвіду підготовки та ведення операцій проти партизанських
(повстанських) формувань у В’єтнамській (1964–
1973), Афганській (1979–1989) і Чеченських (1994–
1996; 1999–2000) війнах.
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Abstract
The demand in society, the current situation in the world and the pace of development of all components of
information technologies give an opportunity to determine this direction as a priority. This article considers the
possibilities of teaching medical students information and communication technologies directly on the example of
medical data using built-in add-in «Data Analysis» in Microsoft Office Excel, that allows solving most of problems
in statistical data processing. Hence, the knowledge gained on ICT can be applied on their professional activity.
Keywords: information and communication technologies, biostatistics, data analysis.
The discipline «Information and Communication
Technologies» (ICT) is included in the curriculum of
all universities and specialties in the Republic of Kazakhstan. Firstly, this is due to the rapid development
of information technologies, and secondly, the transition to distance learning. In the current global situation
and in the fight against the pandemic, the study of ICT
is a necessity.
The social order of society supposes the formation
of a universal personality in the system of higher professional education, that is able to productively use ICT
in professional activity. For instance, a medical student
should have knowledge not only in the field of ICT, but
also be able to professionally apply it in own sphere of
activity. The hardware base of modern information and
communication technologies is a personal computer
equipped with appropriate software, as well as telecommunication facilities in combination with information
processed through them.
The paper considers the use of Microsoft Office
Excel spreadsheet by students of the specialties «Dentistry», «General Medicine», «Public Health», «Technology of pharmaceutical production» for the medical
data analysis in the study of ICT. This editor has not
only built-in mathematical, statistical and other functions, but also a built-in add-in «Data Analysis», which
allows the user to perform many tasks of statistical data
processing that are available in specialized statistical
packages such as SPSS or Statistics. The knowledge of
the basics of statistics is absolutely essential for planning, conducting and analyzing scientific research in
medicine.
Let us review the main statistical characteristics
and several types of tasks with methods to implement
them.

Descriptive statistics give an opportunity to
compile the primary results from observation or experiment. All calculations of descriptive statistics come
down to grouping data according to their values, distribution of frequencies, identifying of central tendencies
of distribution, and finally, evaluating the spread of
data in relation to the found central tendency.
The representation of descriptive statistics is the
first step of every analysis. The purpose of representing
data as descriptive statistics is to draw a conclusion and
make strategic (for analysis) decisions based on present
data.
Part A. Load the Analysis ToolPak in Excel. If
you need to develop complex statistical or engineering
analyses, you can save steps and time by using the
Analysis ToolPak. You provide the data and parameters
for each analysis, and the tool uses the appropriate statistical or engineering macro functions to calculate and
display the results in an output table. Some tools generate charts in addition to output tables.
The data analysis functions can be used on only
one worksheet at a time. When you perform data analysis on grouped worksheets, results will appear on the
first worksheet and empty formatted tables will appear
on the remaining worksheets. To perform data analysis
on the remainder of the worksheets, recalculate the
analysis tool for each worksheet.
1. Click the File tab, click Options, and then
click the Add-Ins category.
If you're using Excel 2007, click the Microsoft
Office Button

, and then click Excel Options
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2. In the Manage box, select Excel Add-ins and
then click Go.
If you’re using Excel for Mac, in the file menu go
to Tools > Excel Add-ins.

3. In the Add-Ins box, check the Analysis ToolPak check box, and then click OK.

▪ If Analysis ToolPak is not listed in the AddIns available box, click Browse to locate it.
▪ If you are prompted that the Analysis ToolPak
is not currently installed on your computer, click Yes to
install it.
Note: To include Visual Basic for Application
(VBA) functions for the Analysis ToolPak, you can
load the Analysis ToolPak - VBA Add-in the same way
that you load the Analysis ToolPak. In the Add-ins

available box, select the Analysis ToolPak VBA check box.
Part B. Use the Analysis ToolPak to perform complex data analysis.
The Analysis ToolPak includes the tools described
in the following sections. To access these tools,
click Data
Analysis in
the Analysis group
on
the Data tab. If the Data Analysis command is not
available, you need to load the Analysis ToolPak addin program.
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The Descriptive Statistics analysis tool generates a report of univariate statistics for data in the input range,
providing information about the central tendency and variability of your data.

Part C. Exercise. To generate descriptive statistics, execute the following steps.
1. On the Data tab, in the Analysis group, click Data Analysis.

Note: can't find the Data Analysis button? Click here to load the Analysis ToolPak add-in.
2. Select Descriptive Statistics and click OK.

The scientific heritage No 62 (2021)

1. Select the range B1:C11 as the Input Range.
2. Labels in first row.

5. Click OK.
Result:
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3. Select cell L2 as the Output Range.
4. Make sure Summary statistics is checked.
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Part D. This example teaches you how to create
a Box & Whisker in Excel.
If you have Excel 2016 or later, simply use the
Box & Whisker chart type.

1.Select the range B1:C11.
2.On the Insert tab, in the Charts group, click the
Histogram symbol.
3. Click Box & Whisker.

Result:

Add Labels. When you apply a layout, Excel may
create areas where you can insert labels. You use labels
to give your chart a title or to label your axes. When
you applied layout 5, Excel created label areas for a title
and for the vertical axis.
Change the Style of a Chart. A style is a set of
formatting options. You can use a style to change the
color and format of your chart. Excel 2007 has several

predefined styles that you can use. They are numbered
from left to right, starting with 1, which is located in the
upper-left corner.
Thus, during the educational process, students enhance the ability to apply the knowledge from the computer science course, followed integration between corresponding disciplines «ICT» and «Biostatistics». It is
to be noted, that purposeful and systematic work in this
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direction will most effectively prepare learners for life
in modern information society and their future professional activities.
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Abstract
In this article, the authors have analyzed the factors that affect the education on personal qualities education,
general core competencies for secondary school students through experiential career-oriented activities under the
general education program 2018 in Vietnam.
Keywords: Developing, competency, secondary educational program, problem-solving and creativity, career-oriented activities.
1. Introduction
Competency of problem solving and creativity is
one of the important human competencies in many advanced educational systems all over the world. In Vietnam, developing competency of problem solving and
creativity for students has long been identified as one
of the important goals in education.
In particular, the new general education program
was issued in 2018, in which competency of problem
solving and creativity was identified as one of the ten
core competencies that need to be fostered and developed for students [1;p.49-50]. In addition, also in this
new education program, the experiential career-oriented activities are considered as a compulsory educational subject which has an independent role in the program as equal as to others.
Experimental and career-oriented activities are educational activities which are directed, designed and instructed by educators, helping create opportunities for
students to have practical access, experiential positive
emotions, exploit existing experiences, and mobilize to
synthesize knowledge and skills of subjects to perform
appropriate-age assigned tasks or solve practical problems of school life, family and society. Through this
transforming experiences into new understanding,
knowledge and skills contributing to promoting creative potential and adaptability to life, environment and
career aspirations.
Experimental activities and career guidance contribute to the formation and development of key qualities, general competencies and specific competencies
for students. Contents of the activities are based on students' personal relationships with themselves, society,
nature, and careers. There fore, it can be seen that experiential activities and career guidance play an important role in the development of students' ability to
solve problems and creativity.

In Vietnam's 2018 general education program, the
competency of problem solving and creativity is a new
concept and officially mentioned in the program. In this
article, we have focused on clarifying the concept and
some measures to develop competency of problemsolving and creativity for secondary school students
through experiential career-oriented activities.
2. Contents
2.1. Concept of competency of problem solving
and creativity
There have been many studies on problem solving
and creative competency in general. According to Nguyen Loc, Nguyen Thi Lan Phuong et al (2016), “Problem solving competency is an individual's ability to effectively use cognitive processes, actions, attitudes,
motives, and emotions to solve problematic situations
in which no conventional processes, procedures and solutions are available” [3; p. 216]. Tran Viet Dung
(2013) stated that " competency of creativity is an individual's ability to create new and valuable things based
on a combination of unique qualities of that individual"
[4; p.162]. In the General Education Program 2018, the
concept of competency of solving problems and creativity is integrated into an integrated approach, with
new points compared to previous concepts. Accordingly, the competency of problem solving and creativity of secondary school students is described as follows
[1; p. 49-50]:
- Recognizing new ideas: Can identify and clarify
new information and ideas; know how to analyze, summarize relevant information from different sources;
- Detecting and clarifying problems: Can analyze
learning situations, detect and state problematic situations in learning;
- Forming and implementing new ideas: Can discover new factors, stay positive in the opinions of others, conceptualization based on the given information
sources, propose the solutions to improve the situations
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or to replace unsuitable ones, compare and comment on
proposed solutions;
- Proposing and selecting solutions: Can identify
and understand the information related to problems,
propose solutions for problem solving.
- Designing and organizing activities: Can establish an activity plan with appropriate objectives, contents, and operational forms; Know the appropriate assignment of tasks for the members who participate in
the activity; Be able to evaluate the suitability or nonconformity of the plan, solution and the implementation
of the plan and solution;
- Independent thinking: Be able to raise different
questions about an object, phenomenon or problem;
Can pay attention to listen and receive information,
ideas with consideration and selection; Know how to
pay attention to evidence when recognizing and evaluating things and phenomena; Know how to evaluate
problems and situations in different perspectives.
From the above manifestations of the competency
of problem solving and creativity, we have conceived
that competency of problem solving and creativity in
experiential career-oriented activities is the ability to
mobilize and synthesize knowledge, skills and personal
attributes to address a task of experiential career-orientation, in which creativity is necessarily shown. Creativity in problem solving is manifested in a certain step,
it may be a new understanding of the problem, or a new
solution to the problem, or a new improvement in the
way of doing things and problem solving, or a new way
of evaluating things. The new, and innovative concept
is simply an improvement over the conventional solution. The new hereas mentioned is also understood in
terms of relativity: it’s new in comparison with the capacity and level of students, it’s new in comparison
with the current perception of students. Students' ability
of problem solving and creativity is revealed, formed
and developed through their problem solving in school
or in life. In the organization of experiential career-oriented activities, it is also clearly stated the content orientation, mode, method, and type of educational activities to contribute to the formation and development of
students of key qualities, general competencies and
specific competencies associated with activities (capacity to adapt to life, capacity to design and organize activities, capacity for career orientation). Thus, it can be
clearly seen the relationship between the development
of specific competencies formed through the experiential career-oriented activities and students’ competency
of problem solving and creativity.
2.2. Some measures to develop competency of
problem - solving and creativity for secondary school
students through experiential career-oriented activities
2.2.1. Practice for students to organize various
types of experiential activities at secondary schools
with the support from their teachers
There are 4 types of experiential career-oriented
activities: activities during the flag ceremony, class activities, themed educational activities (regular and periodically), and clubs. In each of these types, there are
contents that students can fully take the initiative from
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selecting the topics to designing and organizing activities.
In addition to the content of weekly reports on the
status in learning and training activities of classes, as
for other school activities, teachers just instruct students to be proactive to the content of themed activities,
such as: scenario development, preparation of facilities
and equipment, content deployment and preparation.
Choosing the right method of organizing activities
helps to make the content become more attractive and
interesting, also attract more participation among students in the stages of organizing from preparation to
performance or actively participate in activities and
evaluation. Students are the key constructors, teachers
are just the ones who guide and direct them from the
preparation to the performance.
For the content of class activities, it is for students
to do the task of making weekly reports on the actual
situation of their classes, on learning activities, training
discipline and other activities etc. For the contents of
themed activities, it is necessary to guide students to
take initiative in scenario development, media and
equipment preparation for the activity. Topics for class
activities are selected based on program requirements
and are incorporated into the school's plan. Besides,
topics which are related to the locality or topically relevant news to the class, the society etc. can also be flexibly added to. Students organize the implementation of
the activities that have been prepared in advance, teachers observe and give comments on their performance.
For the periodical activity - a field trip, assign the "expert" role to students about a certain content of the topic
so that they can learn about prior to the trip. Students
can be divided into groups according to different content areas related to their trip in order to learn in advance. The whole class think and discuss the standards
of how to conduct the activity and discuss the budget
for the trip, lunch plan, appropriate clothes for the trip
including supplies in case of rain. Teachers discuss
with students how to raise good questions and brainstorm a list of observational questions to gather information on during the trip. As for the activities to take
place during field trips, together plan the activities that
allow students to work individually, in pairs or in small
groups.
Regular experiential activity is the most fundamental type of activity in the formation of qualities and
competencies, necessary skills or habits. This type of
activity includes groups of activities: Discovery activities, activities related to contemplation and connecting
experiences, skills training activities, operation/expansion activities, and evaluation activities. For each group
of activities, teachers just instruct students how to
choose appropriate topics, design and organize activities all by themselves, teachers are only advisors and
assistants during the activity preparation and performance.
The purpose as well as the meaning of the club activity is to create a playground for students to promote
their talents, strengths, and passion or interest in a certain field, and especially contribute to provide them
with a relevant orientation to the future career educa-
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tion. Club activities help students to satisfy their personal development needs, communication needs, and
volunteer work etc. contributing to the achievement of
the educational goals of experiential activities and career-oriented experiential activities in a better and more
complete way. This is an optional and voluntary activity. The content of club activities is open and flexible,
derived from the needs and based on the conditions and
facilities of the school. Participants are expanded, not
only teachers and students in the school but also other
people who have the same interests and passions even
from all over the community can get involved. Usually,
the name of the club determines the content of the club
activities. For example, football club, art club, drama
club, math club, literature and poetry club etc. With the
above-mentioned characteristics of the purpose and
content, the club activity is a type of experiencing and
career – orienting, which is open and advantageous in
promoting students' creativity. Depending on the type
of experiential career-oriented activities, teachers give
orientation to students on how to choose topics as well
as guide them how to design and organize the activities,
and students are really the subject of the activities: selfdesign and deploy the activities as planned. Hence,
each task in each experiential career-oriented activity is
a problematic situation, solving the tasks in the problematic situation helps students develop the competency to solve problems and become creative in the situation.
2.2.2. Increasing the use of problem solving
method in organizing experiential career-oriented activities for students
Problem solving is an educational method to develop students' ability to think, create, and solve problems all by themselves. They are placed in problematic
situations, through problem solving, it helps students
acquire knowledge, skills and methods of how to deal
with that in life all by themselves.

In the organization of experiential career-oriented
activities, problem solving methods are often used
when students analyze, consider and propose solutions
to a phenomenon or an event that arises during the operation of the activities.
Problem-solving method are importantly meaningful, which promote students' positivity and creativity, and also help them have a more comprehensive
view of phenomena and events that arise during activity
performance and in daily life. In order for this method
to be successful, the problem posed must be close to the
objectives of activities, and at the same time, enables to
stimulate students to actively discover solutions.
3. Conclusion
Competency of problem solving and creativity is
one of the core competencies in humans, which is
closely related to other component competencies and
ensures humans’ success in their life and activities. Experimental career-oriented activities play an important
role in developing this competency in students once educators know how to exploit its advantages during the
process of education.
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Abstract
In this article, the authors have analyzed the real situation of awareness of educational administrators and
teachers at secondary schools in Quang Ninh province of the experiential activities and career - oriented activities
as a basis for assessing factors affecting the activities during education process.
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1. Introduction
Meeting the requirements for improving the quality of human resources, equipping future generations
with a solid cultural foundation and high adaptive capacity to all changes of nature and society, like other
countries all over the world, Vietnam has carried out a
big innovation in education recently. One of the main
achievements in this innovation is the introduction of
the general education program 2018. This program is

built in the direction of developing the qualities and
competencies for students to help them have good and
necessary qualities and competencies to become responsible citizens, and to become cultural, industrious
and creative employees who meet individual development requirements for building and defending the
country in the age of globalization and the new industrial revolution.
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In the general education program 2018, experiential activities (at primary schools) and experiential activities (secondary and high schools) are compulsory
educational activities which are carried out from grades
1 to 12. Experimental and career-oriented activities are
educational activities, directed, designed and instructed
by educators, creating opportunities for students to
have practical access, experiential positive emotions,
exploit existing experiences, and mobilize to synthesize
knowledge and skills of subjects to perform appropriate-age assigned tasks or solve practical problems of
school life, family and society. Through this transforming experiences into new understanding, knowledge
and skills contributing to promoting creative potential
and adaptability to life, environment and career aspirations. In order to successfully carry out experiential and
career-oriented activities, the top essential condition is
that to have a comprehensive, correct and in-depth understanding of the activities by all educational forces
internally and externally the school, and firstly by direct administrators and teachers.
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In this article, we have analyzed the real situation
of awareness of educational administrators and teachers
at secondary schools in Quang Ninh province of the experiential activities and career oriented activities as a
basis for assessing factors affecting the activities during
education process.
2. Contents
Our research was deployed in January 2021 on
380 educational administrators and teachers from secondary schools in Quang Ninh province. They used research methods that were mainly: written surveys and
interviews.
Learning about the administrators and teachers’
awareness of the nature of experiential and career-oriented activities at secondary schools in Quang Ninh
province, we suggested the research objects to select
the correct statements for the experiential and careeroriented activities according to the general education
program 2018, the results were as follows:

Table 1.
Administrators and teachers’ actual awareness of the nature of experiential and career-oriented activities at secondary schools in Quang Ninh province
No.
Statements
Quantity
%
1
It is another name for an extracurricular educational activity that may not be 06
1.6
required to implement, but depends on the facilities of each school.
2
Having an independent position in the general education program 2018,
374
98.4
must be implemented
3
More suitable for natural science subjects
167
43.9
4
More suitable for social science subjects
182
47.9
5
It is possible to perform experiential and career-oriented activities through
188
49.5
teaching subjects
6
Teaching experiencing the subjects which are not experiential and career192
50.5
oriented activities as educational activities
Among the above opinions, two of them are true
to experiential and career-oriented activities, namely
“having an independent position in the general education program 2018, which must be implemented„ and “
Teaching experiencing the subjects which are not experiential and career-oriented activities as educational
activities". As showned in the results of the table above,
the majority of administrators and teachers at secondary schools in Quang Ninh province were correclty
aware of experiential career-oriented activities when
selecting two statements which were correct to the activities (the rates of selecting the correct answers were
98.4% and 50.5% respectively).
According to the general education program 2018,
experiential and career-oriented activities are compulsory educational activities, have an independent position in the program, the total number of periods/year is
105 periods, performed under 4 basic forms as follows:
during flag-ceremony, class activities, thematic educational activities (regularly and periodically) and clubs.
In addition, the survey results showed the shortcomings
in the awareness of some objects when homogenizing
experiential and career-oriented activities with extracurricular activities according to the old school curriculum and with teaching experiencing subjects, which is
manifested in selecting incorrect statements, such as: It

is another name for an extracurricular educational activity that may not be required to implement, but depends on the facilities of each school (1.6%); More suitable for natural science subjects (43.9%); More suitable
for social science subjects (47.9%); It is possible to perform experiential and career-oriented activities through
teaching subjects (49.5%).
In fact, extracurricular educational activities under
the old program are the activities that the inside-classroom subjects are organized outside the classroom, and
are not compulsory activities [1]. But, teaching experiencing subjects associated with each specific subject is
a form of teaching to orient the development of learners' competencies, which can be done in or out of the
classroom. The limitations and inconsistencies in the
awareness of some educational administrators and
teachers of experiential and career-oriented activities at
secondary schools in Quang Ninh province will negatively affect the organization and implementation of the
activities at schools. In order to learn more deeply about
the awareness of educational administrators and teachers of
experiential and career-oriented activities at Quang Ninh
secondary schools under the general education program
2018, we asked the participants to give their opinions on the
objectives of experiential and career-oriented activities.
The results as shown below:
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Table 2.
Educational administrators and teachers’ actual awareness on the objectives of experiential and career-oriented
activities at secondary schools in Quang Ninh province under the general education program 2018
Opinions (%)
No.
Objectives of experiential and career-oriented activities
Partly
Incorrect
Correct
correct
13.2
0
1
Forming in students the career- oriented capacity
86.8
Vocational traning for students helps them have labor skills for a number
0
2
of specific occupations; can find a job right after graduation
93.9
6.1
2.1
0
3
Helping students to be well-aware of their own interests and abilities
97.9
Helping students to realize the importance of learning and continue high
0
4
school
95.0
5.0
32.9
0
5
Being able to understand the role of economic activities in social life
67.1
Being able to get some key information on the local industries and the in6
dustries in the main manufacturing sectors; And to have a direction for
their future after secondary school graduation
85.0
15.0
0
11.1
0
7
Forming and developing in students the ability to adapt to life
88.9
Forming and developing design capacity and operational organiza10.0
0
8
tion
90.0
Contributing to forming students' competencies of problem solving and
9
creativity, of communication and cooperation, autonomy and self-study.
92.1
7.9
0
Contributing to forming in students the main qualities: patriotism, compas10
sion, honesty, industriousness, and responsibility
92.1
7.9
0
The survey results in Table 2 showed that the overall objectives of experiential and career-oriented activities under the general education program 2018 "forming in students career-oriented capacity ", "forming
and developing in students the ability to adapt to life"
and "forming and developing design capacity and operational organization" were chosen by the majority of
administrators and teachers with the rates of 86.8.0%,
88.9% and 90 % respectively. However, other expressions on the overall objectives of the experiential career-oriented activities such as, “contribute to forming
in students the competency of problem solving and creativity, communication and cooperation capacity, autonomy and self-study” and "contributing to forming in
students the main qualities: patriotism, compassion,
honesty, industriousness, and responsibility" received a
higher number of comments, up to 92.1% of the participants chose the correct statement, and just 7.9% for
partially correct. Specially, the specific objective "helping students to be well-aware of their own interests and
abilities" reached the highest number of correct statement, accounting for 97.9%. The rest of the objectives
for particularly career-oriented activities, such as "being able to understand the role of economic activities
in social life", "being able to get some key information
on the local industries and the industries in the main
manufacturing sector”, and “helping students have a
direction for their future after secondary school graduation" were also widely selected by the survery objects (the rates of selecting “correct” option for these
objectives accounted for 67.1% and 85.0% respectively).
In the survey, we used two items that were not the
objectives of the experiential and career-oriented activities under the general education program 2018 to aim
at assessing the awareness of administrators and teachers on this matter more accurately. Research results
showed that many teachers and administrators selected

the "correct" option in these two items. In which, "being able to get some key information on the local industries and the industries in the main manufacturing sector, helping students have a direction for their future
after secondary school graduation" accounted for 93.9
% of the participants who selected the "correct" option,
and "helping students to realize the importance of
learning and continue high school" had a corresponding rate of 95.0%.
Thus, the survey results reflected an inadequate
understanding as well as some inconsistencies in the
awareness of administrators and teachers on the objectives of experiential and career-oriented activities at
Quang Ninh secondary schools under the general education program 2018 when statements of similar content accounted for a different number of opinions. Besides, there were some misconceptions that the purpose
of career guidance was vocational training for students
so that they could get a job after graduation or to help
them continue their learning at high school.
The awareness of experiential and career-oriented
activities will affect the construction of contents and
methods to organize the activities. Therefore, implementing the impacts to raise awareness for administrators and teachers on the nature and objectives of experiential and career-oriented activities at secondary
schools in Quang Ninh province under thegeneral education program 2018 is the first prerequisite to ensure
the efficient implementation of the activities.
3. Conclusion
According to the general education program 2018
in Vietnam, experiential and career-oriented activities
are compulsory educational activities. The survey results showed that a number of educational administrators and teachers at secondary schools in Quang Ninh
province mis-understood the nature and objectives of
experiential and career-oriented activities under the
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general education program 2018, when having synchronized the activities with extracurricular educational activities according to the old curriculum and the
form of teaching experiencing subjects.
The limitations in educators' awareness of the experiential and career-oriented activities will negatively
affect the implementation of the activities. Therefore,
raising awareness for administrators and teachers at
secondary schools in Quang Ninh province is a prerequisite measure to ensure effective implementation of

experiential and career-oriented activities under the
general education program 2018 at secondary schools.
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В условиях стремления регионов и страны в
целом к устойчивому развитию на первый план выходит закон опережающего развития качества человеческого капитала, качества образовательной системы, преобладающей в обществе и изменения в
положительную сторону качества общественного
интеллекта.
Существующая система образования расставляет новые акценты, перемещая интересы общества
с простого повышения темпов экономического развития в сторону устойчивого развития экономики,
общества и человека, а это возможно лишь при
условии модернизации высшего образования, повышения престижа работников педагогического
труда, изменения отношения в обществе к категории граждан, относящихся к «человеческому капиталу».
Основой целью высшего образования является
подготовка компетентного, высококвалифицированного работника, который может быть конкурентоспособным на рынке труда, коммуникабельного,
ориентирующегося в смежных областях профессиональной деятельности и готового к карьерному росту.
Высшее образование является звеном в образовательной цепочке развития и интеграции образования и науки.

Именно поэтому так актуальны функции науки и
образования как воспроизводство рабочей силы, создание «человеческого капитала», применение накопленных знаний, умений в различных областях для развития самой науки и непрерывного образования, как
средства социального прогресса общества и личности,
а также как средства управления всевозможными социально-экономическими и научно-техническими явлениями и процессами. Объективная необходимость требует поступательного развития науки и образования,
их тесного взаимодействия, переплетения функций и
общего воздействия на общественное производство.
В процессе взаимодействия «образование – наука»
происходит переход накопленных человечеством знаний,
умений, навыков, общественного опыта творческой деятельности от педагогов к обучающимся. Таким образом,
и возникает внутренняя эффективность процесса образования, под влиянием особенностей личных интересов,
способностей, планов жизнеустройства членов общества,
с другой стороны, это взаимодействие формирует внешнюю эффективность образования, которая проявляется
единством общественно значимых образовательных,
научных и производственных целей, развития экономики
страны и направлений ее модернизации.
О тесном взаимодействии образования и науки
свидетельствует тот факт, что многие высшие учеб-
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ные заведения значительно активизировали свою вовлеченность в предпринимательскую деятельность.
Превращение университетов в непосредственных
участников экономической деятельности приводит к
появлению концепции предпринимательского университета. Это требует от вузов не только развития
новых навыков и компетенций, но и создание бизнес
парков, научных центров и «бизнес инкубаторов».
Вместе с тем, сотрудникам, преподавателям и студентам также предлагается участвовать во внебюджетном финансировании, в получении грантов, лицензий
и патентов.
Одной из задач высшего образования на современном этапе развития, является создание особых
условий (экономических, социальных, политических, информационных) для эффективной реализации потенциальных возможностей российского общества, обучающихся. Требования рыночной экономики, формирование и развитие рынка
образовательных услуг показало необходимость
обновления и пересмотра традиционных подходов
в системе высшего образования. В первую очередь
это касается нового хозяйственного механизма, организационного подхода к бюджетному и платному
образованию, пересмотра взаимоотношений органов управления и вузов и т.д.
На развитие экономики страны и регионов оказывают влияние не только состояние высшего образования, но и качественные характеристики человеческого капитала, другими словами, умственные,
духовные и физические силы членов общества. От
потенциала и использования человеческого капитала зависит, то, как будет развиваться российское
общество в ближайшей и долгосрочной перспективе.
Человек, обладающий знаниями и относящий
к категории «человеческий капитал» более эффективно справляется с поставленными перед ними задачами, может выполнять более сложную и ответственную работу, быстрее осваивает новые и инновационные технологии, проявляет творческую
инициативу, более успешен в предпринимательской деятельности.
Именно эти факторы выводят систему образования в число важнейших отраслей экономики. Затраты, которые несет общество на развитие образования, оправдывают себя, так как способствуют
развитию человеческого потенциала, рабочей силы
- производительной силы общества и в конечном
счете, приносят огромный экономический эффект,
проявляющийся через рост производительности
труда. Ученые многих стран отмечают возрастающую роль образования в формировании национального богатства, так в странах Западной Европы эта
цифра достигает 75%, в России – 50%.
Для достижения высоких результатов в системе образования необходимы экономические рычаги, обеспечивающие новые принципы, подходы к
модернизации и финансированию отрасли. Мы
считаем, что для этого следует:
1. создать систему государственного кредитования образования под низкие ставки;
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2. оказать всемерную поддержку студентам из
многодетных и малообеспеченных семей;
3. увеличить ассигнования на обеспечение литературой вузовские библиотеки, на приобретение
новой техники и оборудования;
4. выделить средства из бюджета на повышение квалификации преподавателей вузов;
5. выделить средства на развитие материальнотехнической базы университетов.
Осуществление этих мероприятий будет способствовать достижению нового современного качества высшего образования в соответствии со
стратегией модернизации российской системы образования.
Кроме того, следует выделить и такие проблемы, которые негативно влияют на качество высшего образования и которые необходимо решить в
ходе модернизации:
• это отсутствие равного доступа выпускников школ из различных регионов, из семей с низкими доходами, из сельской местности к поступлению в ведущие вузы;
• разрыв между уровнями знаний выпускников школ и требованиями вступительных испытаний в вузах;
• недостаточная связь системы высшего образования с рынком труда, как на федеральном, так
и региональном уровнях и как следствие, отсутствие заинтересованности предприятий в организации практик и приглашений молодых специалистов
на работу;
• низкая результативность подготовки молодых специалистов для сельской местности из-за их
нежелания ехать на работу в село;
• старение учебно-лабораторной и материально-технической базы вузов;
• низкий процент трудоустройства выпускников по профилю подготовки.
Особенно остро стоит вопрос о работе выпускников высшей школы в сельской местности; отсутствие современной системы трудоустройства выпускников вузов в условиях, когда отменена ранее
действовавшая система распределения молодых
специалистов; низкий уровень интеграции вузов с
научными учреждениями Российской академии
наук и отраслевой наукой и др.
Для разработки и осуществления комплекса
мер, гарантирующих достижение высокого качества подготовки специалистов, сегодня как никогда
ранее необходимо государственное регулирование
развития высшего образования. Такое регулирование предлагается осуществить по следующим
направлениям:
1) стратегическое управление развитием высшего образования (доктрина и концепция высшего
образования; федеральные и региональные программы; аналитико-информационное обеспечение
развития системы высшего образования и принятия
решений; научно-исследовательские и инновационные программы; научная поддержка региональных программ; международные программы);
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2) тактическое управление развитием высшего
образования (формирование стандартов и образовательных программ системы непрерывного образования; социально-педагогические программы
развития высшего образования);
3) оперативное управление развитием высшего
образования (оперативное планирование кадровых,
экономических ресурсов; обеспечение контроля качества образования, аттестации кадров, финансовых ресурсов; безопасность сохранения образовательной сети; юридическое и нормативно-правовое
обеспечение).
Все это следует осуществить в русле таких современных тенденций мирового развития, обуславливающих существенные изменения в системе высшего образования, как рост значения человеческого
капитала, что требует интенсивное, опережающее
развитие образования молодежи и взрослого населения; динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда; глубокие
структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении
профессиональной квалификации и переподготовке работников для роста их профессиональной
мобильности.

Только тогда высшее образование сможет выполнить принадлежащую ему важную роль в реализации концепции развития человеческого капитала,
где значимость социального аспекта в приобретении, расширении и обновлении знаний значительно
возрастает.
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Abstract
The article is devoted to the study of the competence approach in the context of training future specialists in
economics and related concepts: «competence», «competence», «professional competence». It is proved that mathematical competence plays an important role in the formation of professional competence.
It was found out that the following pedagogical conditions are essential for the formation of the appropriate
level of professional competence of future bachelors of economics in the process of teaching mathematical disciplines: development of the future bachelor of economic profile ability to mathematical modeling of economic
processes; improving students' skills in using ICT in the learning process; formation and development of cognitive
independence of future bachelors of economics.
Keywords: competence approach, competencies, competence, professional competence, mathematical competence, mathematical disciplines, economic specialists.
Introduction. Socio-economic reforms, Ukraine's
integration into the international educational and economic community, the development of information and
telecommunication technologies determine new, more
stringent requirements for specialists in economic, industrial, and managerial activities. Of particular importance is the problem of training a competitive specialist in the economic field, who has a high level of
professional and personal qualities that contribute to its
successful adaptation to new socio-economic conditions, professional development, development and implementation of modern technologies. Higher educational institutions, in particular agricultural ones, are

faced with the task of improving the professional training of future economists, taking into account the promising areas of modernization of the vocational education system. The activities of economic specialists involve performing various mathematical operations
(assessing various financial risks, reducing their negative consequences; looking for ways to optimize business, identify «weaknesses» in the company or enterprise; develop a business plan, calculate investment returns, etc.). Therefore, the requirements for the quality
of professional training of future economists, in particular for the quality of their mathematical competencies,
are constantly increasing.
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The need to improve the quality and competitiveness of education in the new socio-economic conditions, providing the economic sector with qualified specialists, raising the professional and general cultural
level of graduates of higher education institutions is defined by the laws of Ukraine «On Education», «On
Higher Education». The key task of education in the
XXI century is the formation of a competent personality.
In order to implement the set tasks, it is necessary
to develop new approaches to the training of specialists
in the economic field, in particular to the formation of
mathematical competencies of bachelors of economic
specialties during the study of mathematical disciplines
in higher education. Without teaching mathematics and
experience in its use, neither high-quality training nor
effective activity of a specialist is possible.
The purpose of the study is to develop a model of
professional training of future economists, aimed at the
formation of professional competence.
The modern labor market requires graduates to be
able to use the acquired theoretical knowledge in nonstandard situations and situations that are constantly
changing; there is a transition from a society in which
knowledge is preferred to a society consisting of competent citizens. The same opinion is shared by the President of the National Academy of Pedagogical Sciences
of Ukraine V. Kremen, who notes that today we need
specialists with broad and deep knowledge and skills
who are able to apply them in an unusual situation and
at the same time strive to critically competent in the
field of their professional activity and public life [1].
In the implementation of the main professional
functions of the future economist (study the market;
forecast the dynamics of demand, supply and market
prices for products; develop standards and norms of expenditure of limited economic resources; develop investment projects, etc.) requires not only fundamental
economic training, professional knowledge, calculation-analytical skills, but also physiological qualities,
such as stress resistance, endurance, flexibility, because
its work requires significant energy expenditure, high
concentration, memory, observation.
After graduating from university, a student with a
bachelor's degree in economics is a person with a fundamental humanitarian and thorough economic theoretical training, a high general level of education and culture; a person who has the appropriate scientific potential for a wide choice of specific areas of practice, has
the ability to continue their studies independently. The
bachelor must have developed analytical skills, a broad
worldview, emotional stability, the ability to work in a
shortage of information, resources and time, be proactive and persistent, constantly replenish their
knowledge.
Currently, specialists in the field of economics expect from higher education: the provision of a sufficient
level of knowledge, skills, abilities that enable them to
compete in the modern labor market; quality training
with the use of computer and information and communication technologies; creating favorable conditions for
learning foreign languages, taking into account the professional orientation.
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Thus, higher education institutions have a clear
obligation to provide quality education to their graduates, which guarantees the compliance of the obtained
learning outcomes with the requirements of the economic space of European countries, developing their
dynamism, mobility, ability to work in uncertain situations.
The professional training of future economists
should be considered precisely through the prism of the
competence approach, taking into account the requirements of the modern labor market for the training of
future highly qualified specialists.
The works of Ukrainian scientists N. Bibik, O.
Honcharova, M. Zhaldak, I. Yermakova, O. Matyash,
V. Petruk, O. Pometun, O. Spirina are devoted to the
research of the problem of introduction of the competence approach in the educational environment; Russian: V. Bolotov, I. Winter, A. Khutorsky, foreign: G.
Barrett, R. Mirabla, J. Raven, R. White and others.
The analysis of literature sources shows the unanimity of scientists that the end result of the educational
process is the ability of future professionals to make effective decisions, adapt to rapid changes in society,
solve problems in unusual situations, relying on
knowledge gained during training.
In the monograph O. Matyash it is noted that the
competence approach focuses on the results of education, which are recognized as important in professional
activities. The first place is given to the ability to solve
professional practical problems, rather than a broad
knowledge of the professional about professional activities. The competency approach should create the preconditions for greater approximation of educational
outcomes to the needs and requirements of the labor
market, further development of educational technologies and the education system as a whole [2].
V. Khiminets emphasizes that the competence approach shifts the emphasis from the process of accumulation of knowledge, skills and abilities in the plane of
formation and development in the individual's ability to
act and creatively apply the acquired knowledge and
experience in different life situations [3].
A. Khutorsky [4] defines the competency approach as an approach to the organization of the educational process, aimed at acquiring a certain amount of
knowledge and experience that allows him to draw conclusions about something, convincingly express their
views, act adequately in different situations.
Based on the opinions of researchers and our own
understanding of the research problem, we define a
competency-based approach to the training of future
economists as a new form of organization of the educational process, which will improve the conditions of
knowledge, skills and abilities of the future specialist
solved.
The competency approach is the basis for the modernization of higher education and creates an opportunity to train qualified professionals who would be a
worthy competitor in the labor market and would be
able to quickly adapt to changes in society.
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Summarizing the above, we can say that the competency approach in education contributes to the training of a specialist who will ensure his suitability for
employment by:
– teaching students to learn;
– transition from the trend of «memorized-passedforgotten» to the realization of the importance of acquired knowledge, skills and abilities not only for successful higher education, but also in everyday and professional activities;
– the transition from not always appropriate saturation of the content of academic disciplines with a significant amount of theoretical material to the development and improvement of the ability to work with it
(find, analyze, synthesize, highlight, summarize, systematize, compare, etc.);
– transition from teacher-centered to student-centered learning.
One of the main incentives for the implementation
of the competence approach in the educational environment of Ukraine was the requirements of business and
entrepreneurship. Modern employers in most countries
have no claims to the level of knowledge of university
graduates, but they often point out as a disadvantage of
modern higher education the uncertainty of graduates
and lack of experience in applying knowledge in decision-making.
Economic, social and other factors of civilization
have increased public interest in the results of education
and led to the emergence of new, more realistic and important indicators of these results. Such indicators in
most countries have become the competencies that determine the readiness of students for life, its participation in society. Ensuring the competitiveness of graduates in the modern labor market can be done if the level
of their training, which is formed during competencybased learning, corresponds to the willingness and ability of students to independently solve real production
problems.
The main categories of this approach are «competence» and «competence» in different proportions, because in some works these concepts are distinguished,
and in others - are considered synonyms.
A. Khutorsky [4, p. 60] offers the following definition of the relevant concepts: «Competence – the
willingness to use the acquired knowledge, skills and
abilities, as well as ways of working in life to solve
practical and theoretical problems. Competence – a person's possession of the relevant competence, which includes his personal attitude to this competence and the
subject of activity».
«The general ability of a specialist to mobilize
knowledge, skills and abilities in professional activities, as well as generalized ways of performing actions
that determine the ability to act independently and responsibly within the competence: competence is manifested in specific situations, certain circumstances and
is the integration of knowledge, skills, experience and
social -professional situation»- says E. Zeyer [5, p. 36].
G. Selevko [6], believes that competence is an educational result, which is manifested in the readiness of
the graduate, in the actual mastery of his methods and
means of activity, in the ability to cope with the tasks;
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a form of combination of knowledge, skills and abilities
that allows you to set and achieve goals in the transformation of the environment. Competence is an integral
quality of a person, which is manifested in his general
ability and readiness for activity, based on knowledge
and experience acquired in the process of learning and
socialization and focused on independent and successful participation in activities.
Unlike the concept of «competence», competence
is separate from the subject and is considered as a predetermined social requirement for the professional
competence of the employee, which is necessary for its
quality productive activity. The real result of the acquisition of competencies is competence, which in contrast
to competencies involves personal characteristics, the
attitude of the employee to the subject of activity. Competences can be deduced as real requirements to professional and professional abilities and knowledge, ways
of activity, experience of creative activity, attitudes to
life values, qualities of the person operating in a society. Competence is a concept that relates to the individual, reveals aspects of his behavior and provides professional quality work. Competence is a concept related
to work and characterizes the area of professional activity in which the employee is competent.
Along with the concepts of «competence», «competence» in the scientific and pedagogical literature, the
concept of «professional competence» is studied.
Researcher I. Drach [7] defines the professional
competence of university graduates as a set of general
cultural competence, civic competence, functional
competence, social competence, motivational competence.
L. Voloshko [8] notes that professional competence is a special type of organization of special
knowledge, skills and abilities of a specialist, which
provides him with the opportunity to make effective decisions in the process of professional activity. Professional competence reflects the essence of the specialty
mastered by the student, so it can be characterized as a
conceptual basis for training. It reflects the level of formation of professional knowledge, skills and abilities,
his professional erudition, which allows you to successfully solve three types of professional problems: stereotypical, diagnostic and heuristic, provided by the regulations of higher education.
In the future, we will use these concepts, understanding their essence as follows:
➢ competence – the established rate of
knowledge, skills and abilities, methods of activity,
which are set for the quality of the tasks;
➢ competence – mastering a set of relevant competencies, which are manifested in its general ability
and readiness for certain activities;
➢ professional competence – an integral personal and professional characteristics of the specialist,
which determines the ability of the specialist to implement knowledge, skills, experience and personal qualities for successful activity in the professional sphere.
An important task of modern higher education is
to understand the structure of professional competence

The scientific heritage No 62 (2021)

35

of the future specialist, the mastery of which in the educational process, thanks to specially created conditions, will ensure the quality of education.
The analysis of the Bachelor of Science in Economics allowed to single out the professional competencies of the future specialist-economist in the complex of socio-personal, general professional, general
scientific and functional competencies (Fig. 1).

In today's market relations, economic professionals must be ready to analyze and quantify large in volume and diverse in content flows of economic information, which is impossible without the use of mathematical models. This necessitates the widespread use of
mathematical methods in economic analysis and requires future economists to develop mathematical competence. Therefore, an important component of professional training of future economists is the acquisition of
mathematical competence.

Socio-personal
competence
General scientific
competence

General professional
competence

Functional competence

Professional
competence

Fig. 1. The structure of professional competence of the future bachelor
In [9] S. Rakov notes that mathematical competence is the ability to see and apply mathematics in real
life, understand the content and methods of mathematical modeling, the ability to build a mathematical
model, investigate its methods of mathematics, interpret the results, evaluate calculation errors and relate

mathematical competencies to subject-branch, as
«mathematics occupies a very special place in the system of human knowledge, playing the role of universal
and most powerful method of modern science» (Fig. 2).
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Tool component
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Fig. 2. The structure of mathematical competence of the economist
An important component of professional training
of modern economic professionals is the study of mathematical disciplines, in particular, «Higher Mathematics», «Probability Theory and Mathematical Statistics».
It should be noted that of the 25 credits allocated for the
cycle of natural sciences, the share belongs to mathematical disciplines. To study the mathematical disciplines «Higher Mathematics», «Probability Theory and
Mathematical Statistics», 11 credits are allocated, most
of which – 7 for the discipline «Higher Mathematics».
Mathematical disciplines cover a significant part
of the fundamental component of economic education
and provide students with the necessary mathematical
tools, develop the ability to effectively, creatively use
the mathematical apparatus in future professional activities, increase the level of professional competence.
Thus, G. Dutka notes that in terms of vocational
education, classical mathematics courses should not
only be professionally oriented, but also form a fundamental basis for professional and special knowledge. In
this case, the logic of mathematical science, the integrity of the course of mathematics must be preserved and
passed on to students. The method of teaching mathematical disciplines should gradually, depending on the
level of preparation of students, introduce them into the
scope of application of mathematics in economic analysis [10].
The fundamental basis in the mathematical training of future economists is the discipline of «Higher
Mathematics». The task of the discipline is to study the
basic principles and tools of the mathematical apparatus used to solve economic problems. Thus, «Higher
Mathematics» – a discipline that forms the fundamental
training of specialists in economics.
Classical sections of higher mathematics reveal
the economic interpretation of the most important concepts of mathematics and their possible application in
economic theory; introduce students to special methods
of solving applied problems of economic content. The

content of the course of higher mathematics is designed
to form the basis of economic and mathematical modeling in future specialists in economic areas of training.
Certain sections or topics in higher mathematics provide consideration of the simplest economic and mathematical models and are aimed at developing students'
skills and abilities to compose, research and analyze
them.
In cases where the mathematical model adequately
reflects the problem situation, it becomes an extremely
important research tool. The mathematical model available for the experiment, quite accurate in displaying the
relationships between variables and parameters, makes
it possible to accurately estimate the errors and the
causes of these errors.
In particular, the section «Elements of vector algebra and analytic geometry» is related to linear models
of production functions: supply and demand functions,
utility; profitability of transportation.
Section «Elements of linear algebra» – with a
model of intersectoral balance, a linear model of exchange. Matrix models are successfully used in the
analysis and planning of production, because they
simply and clearly reflect the properties of different objects.
The section «Differential calculus» is widely used
in economic analysis. Problems for calculating the marginal cost of production, marginal utility, marginal
profit are solved by differentiating the relevant mathematical models. The class of tasks for finding the optimal values of economic indicators, such as the highest
productivity, maximum profit, minimum costs, etc. also
require the use of a differential calculus. Based on this
section, the concept of elasticity of function is introduced in economics, which is used to analyze forecasts
of pricing policy, demand and consumption.
Using the theoretical provisions of the section «Integral calculus», you can determine the degree of une-
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ven distribution of income, capital growth in known investments, calculate the average values of economic
functions and others.
Section «Differential equations» – a widely used
apparatus for the study of various processes in economic research. In economics, differential equations
are used to describe population dynamics, modeling
economic growth, inflation, public debt, unemployment, and the relationship between money and real
markets.
Thus, the discipline «Higher Mathematics» plays
a key role in the training of future economists. In the
process of its teaching the students' conviction in the
necessity of deep mastering of the basic concepts and
methods of mathematics is gradually formed; students'
interest in mathematics increases, understanding of its
concepts and methods deepens; increases the effectiveness of interdisciplinary links with basic economic disciplines; students acquire practical skills of mathematical modeling in economics and the application of mathematical methods in economic analysis.
Therefore, students of economics need to prove
the need to study the sections of higher mathematics for
successful mastery of professional disciplines, as well
as to develop the ability to analyze economic processes
described by the relevant mathematical models.
The discipline «Probability Theory and Mathematical Statistics» plays an equally important role in
the professional training of specialists in economics.
According to the educational-professional program of
preparation of the bachelor of economic sphere the purpose of discipline is studying of the basic methods of
quantitative measurement of casualness of action of the
factors influencing any processes; basics of mathematical statistics used in the planning, organization and
management of production; product quality assessment; systematic analysis of economic structures and
production processes.
The training course is based on the knowledge
gained during the study of the following sections of
«Higher Mathematics», in particular, the sections «Differential calculus of functions of one and many variables», «Integral calculus», «Series».
In the course of probability theory and mathematical statistics, the theory of random processes is studied,
which considers the patterns of random phenomena in
the dynamics of their development. Such random processes describe many economic and industrial phenomena. These include exchange rate fluctuations, stock
prices, commodity prices, expected value of money,
bank assets, queues and the number of service requests
at any given time, and so on.
It is the basis for the study of the discipline «Econometrics», used in the study of professional disciplines.
Basic concepts and terms have economic interpretation
(probability theory theorems, random variables, distribution laws and numerical characteristics, etc.) and a
number of theories of economic significance (elements
of random process theory and queuing theory, elements
of regression theory, elements of analysis of variance,
elements of correlation theory).
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Thus, mathematical disciplines in the professional
training of students are designed to ensure the development and formation of individual components of the
professional competence of the future specialist in the
economic field.
We give an important place in the formation of
professional competence of future economists to pedagogical conditions. We consider pedagogical conditions as factors that ensure effective interaction of components of the pedagogical process to achieve the goal,
improve the relationship between teachers and students
in the learning process to solve specific problems, promote the activation of educational and cognitive activities of future professionals, their independence, professional interest, initiative and more. We substantiate the
pedagogical conditions for the formation of professional competence of future bachelors of economics.
Today, future economists are forced to work in a
market economy, and their successful work after graduation is inconceivable without a thorough knowledge
of mathematical modeling of economic processes and
information technology. The study of complex economic processes is impossible without the modeling
process. Modeling serves as a prerequisite and tool for
the analysis of economic processes, as well as a means
of making informed decisions, forecasting, business
planning and management of economic objects.
In the works of scientists G. Beregova, G. Dutka,
L. Nichugovskaya, M. Pratsovyto, K. Rumyantseva, D.
Tyurina, L. Friedman it is emphasized that the use of
mathematical modeling in the educational process contributes to the formation of professional competence of
students and increase the effectiveness of their educational activities.
Consideration of applied problems of economic
content in the process of teaching mathematics allows
students to demonstrate the existence of deep and
strong links between economics and mathematics. Construction and research of mathematical models contribute to the development of skills in the application of
mathematical methods for the analysis of real economic
processes. The purpose of acquaintance with elements
of economy in the course of studying of mathematics is
formation at students of an economic way of thinking.
Illustration of mathematical constructions by meaningful economic realities, demonstration and independent
construction of mathematical models of economics
available to students, implantation of economic content
into the mathematics curriculum show that in the process of interaction of these disciplines a number of
goals of economic disciplines are achieved [10].
The basics of mathematical modeling of economic
processes in bachelors in economics are formed in the
process of studying mathematical disciplines that help
to form a basic bank of models.
The concept of teaching mathematical disciplines
to students of economics provides [11]: accessible and
comprehensive study of basic concepts and methods of
classical sections of mathematics and the implementation of their links with modern economic concepts and
current problems of a market economy; creating favorable conditions for students to master the basic concepts and methods of mathematics that are most often

38
used in economics; formation of students' abilities and
skills to compose, research and analyze the simplest
economic and mathematical models.
Thus, the development of the future bachelor of
economics ability to mathematically model economic
processes is an important pedagogical condition for the
formation of his professional competence.
We see the effectiveness of the development of the
future bachelor of economic profile ability to mathematically model economic processes and phenomena in
the filling of mathematical disciplines with applied
problems and individual issues that are professionally
important for future economists. These provisions can
be implemented if the system of professionally-oriented tasks is used in the learning process.
The system of professionally-oriented problems in
each mathematical discipline has a positive effect on
improving the efficiency of the process of forming the
professional competence of future economists. Tasks of
economic content make it possible to illustrate the application of educational material of the discipline to
solve problems that arise in the professional activities
of the economist.
Consider the features of the selected system of
problems of economic content in the discipline
«Probability Theory and Mathematical Statistics» on
the topic: «Basic theorems of probability theory».
Learning objective: consolidation of the theorems of
addition and multiplication of probabilities, the formula
of total probability and the Bayesian formula, Bernoulli's formula; formation of the ability to use educational material in problems of economic content. Acquisition by students of experience in decision-making
on effective activity of the enterprise.
1. The bank has two branches that bring profits to
the bank. The probability that the first branch will make
a profit is 0.95, and the probability that the second will
be 0.9. The share of profits of the first branch is 0.4, and
the second - 0.6. Find the probability of the following
events:
a) A – «the bank received a profit from its
branches»; b) B – «the bank received a profit from the
first branch».
2. Securities may rise in price in one day by 4%
with a probability of 0.8, or fall by 3% with a probability of 0.3. Assuming that daily prices are independent,
calculate the probability of the following events:
a) A – «within four days the securities will rise in
price»;
b) B – «three days the price of paper will rise, and
one day – cheaper».
3. 15 securities are listed on the stock exchange.
The probability that they will rise in price in one day is
0.7. Determine the probability of rising prices:
a) exactly 6 securities;
b) not more than 6 securities;
c) less than 6 securities;
d) from 4 to 6 securities.
The proposed system of professionally-oriented
problems provides an opportunity to demonstrate to
students by specific examples how abstract mathematical concepts can be effectively applied to solving problems of economic content.
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The priority of training future competitive economists in the formation of the information society in
Ukraine should be not only the formation of their entrepreneurship, mobility, stress, need for sustainable professional self-development, but also the ability to navigate information flows, use modern data processing
methods, optimization of activity by means of information and communication technologies (ICT).
The issue of using ICT in the educational process
is a topical subject of research of many scientists: R.
Gurevich, M. Zhaldak, N. Morse, T. Belt, Y. Trius and
others. Almost all researchers note the high efficiency
of the use of ICT in the educational process.
In our study, ICT in learning is an information-educational environment that meets the diverse information needs of learners and learners.
Peculiarities of professional activity of economists
in modern conditions are: high intense intellectual activity of specialists, due to the nature of the information
environment in which the economist works, and the
complexity of problems that require prompt resolution
in the shortest possible time; purposeful use of information technologies in professional activity; continuous control over changes in legislation in the economic
sector; independence, which requires from the specialist the ability to make effective decisions independently, to record and confirm the facts, to act
promptly; sociability – the ability to communicate with
people, navigate in difficult circumstances; self-education throughout the professional activity.
Peculiarities of activity of future bachelors of economics in modern conditions determine the requirements for the use of new technologies for managing students' educational activities, including ICT. That is why
scientists and methodologists study the use of ICT in
training, determine their impact on the formation of
professional competence.
Analysis of research by V. Bespalko, E. Mashbits,
N. Talyzina shows that the use of ICT in the educational
process of future bachelors in economics contributes to:
improving the efficiency and quality of the learning
process, the activity of cognitive activity; development
of the student's personality, his preparation for a comfortable life in the information society; development of
different types of thinking: constructive, logical, algorithmic; development of skills of modeling tasks or situations; formation of research skills; formation of skills
to offer solutions in difficult situations or to make optimal decisions; formation of information culture, ability
to process information; development of communication
skills.
The results of research by E. Mashbits [12] prove
that in terms of its functionality, the computer can already today become an almost ideal means of learning
and increasing the cognitive activity of students.
Therefore, it is possible and necessary to use ICT
as a means of supporting the learning process at all its
stages, in particular, in teaching and explaining new information; actualization of the necessary knowledge,
repetition, generalization, consolidation of the studied
educational material; performing educational tasks,
solving professional problems, preparing projects, etc.;
independent and extracurricular work; control and self-
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control of educational achievements; self-education, informal education, etc.
The results of our study suggest that the use of ICT
provides the development and formation of features of
future bachelors in economics, such as:
➢ ability to obtain new information in the required field;
➢ think constructively and algorithmically based
on the experience of practical use of software products
based on reproductive-algorithmic learning technology, in particular, summarizing educational material,
solving practical typical problems, participating in discussions and game situations);
➢ creative potential in the course of research
tasks, the use of modeling software environments,
which involves the use of such learning technologies as
problem-based learning, business games, project
method, etc.;
➢ communication skills in the process of game
and project activities, skills of making optimal decisions during experiments.
The use of ICT by students is due to the need for
highly qualified training for professional activities. The
essence of such training is to master the methods of
solving professional problems with the help of information technology, the development of intuition, creative solutions. Such professional qualities have always
been valued by professionals, and now their role in connection with the introduction of computer technology
has grown even more, so it is necessary to teach students to creatively use information to make decisions
based on economic and moral and aesthetic aspects in
professional activities [13].
Thus, we single out the improvement of students'
skills in the use of ICT in the educational process as one
of the main pedagogical conditions for the formation of
their professional competence.
Our research suggests that one of the key pedagogical conditions for the formation of professional competence of the future bachelor of economics is to improve his skills to use new information and computer
technologies in the learning process.
According to our research, the use of ICT in the
management of higher education is an important factor
in improving the conditions for the formation of professional competence of the future economist. The use of
management software products demonstrates to students the techniques of planning, formation of goals
and objectives of the organization with the help of information technology, the introduction of innovative
forms and methods in professional activities and more.
In particular, in recent years there have been software products, the use of which helps to increase the
efficiency of all components of the process of development and implementation of management decisions:
obtaining the necessary information, developing management decisions, bringing management decisions to
executors, monitoring management decisions and
more. In our study, we proposed the system «Socrates»,
which is an integrated client-server training system,
which implements the functions of distance learning
and management of the educational institution.
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It is important to keep electronic records of student
performance in universities, which provides systematization and generalization of data on student performance, the ability to diagnose the results of the educational process, optimize and increase the efficiency of
the educational process, illustrate the process of monitoring education and improve the training of future
bachelors of economics.
In addition to student performance, the «Socrates»
system provides information about academic disciplines: the number of lectures, laboratory, practical
classes, the number of points for each work, thematic
classes, etc. Thus, the student gets the opportunity to
plan an individual learning process and receives relevant information within each discipline.
For the teacher, the system is a convenient tool for
keeping an electronic journal of current performance
and student attendance, provides a convenient menu for
the formation of ratings, graphs, statistics on the average score, the percentage of attendance.
One of the important advantages of the system is
to allow parents to remotely monitor the progress, educational debts of the student. Parents receive information about the academic performance of students in
academic disciplines. Prospective employers may be
interested in information about student performance.
The use of information systems for keeping track
of the success of future bachelors of economics allows
to improve the quality of educational services in universities, allows students to remotely receive the necessary information about the educational process, improve the assessment system and increase the effectiveness of professional competence.
Thus, the use of information technology in the
management of higher education in economics affects
the conditions for the formation of professional competence of future bachelors of economics.
Another important factor of competitiveness in the
labor market is the ability to think creatively and
quickly make non-standard decisions, acquire
knowledge independently and apply them in new professional conditions. In this regard, the development of
cognitive independence of students of economic higher
educational institutions acquires special significance in
the process of professional training. Today, information
is characterized by a large volume and variability, so
the economic specialist must be able to quickly process
information flows, use modern technologies to obtain
the necessary data, increase efficiency and effectiveness.
Analysis of scientific sources showed that the
problem of forming knowledge, skills, including professional, through the development of cognitive independence of students was and remains relevant. Certain
provisions on the need for the formation and development of cognitive independence of students in the
learning process, its role in the acquisition of
knowledge, skills, abilities and expediency of managing the independence of students are revealed in the
works of I.Ya. Lerner, O.Ya. Savchenko, K.D. Ushinsky and others.
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The ability of the future economist to succeed in
professional activities depends entirely on his willingness to self-improvement of professional competencies.
The solution to this problem is carried out through the
search for content, forms, methods and means of learning that provide opportunities for self-development and
self-realization of the individual.
The concept of «cognitive independence» in the
scientific literature is considered from different points
of view:
➢ cognitive independence is the ability and desire to creatively approach the surrounding reality, that
knowledge, skills and abilities only form cognitive independence when they become an instrument of creative activity (I.Ya. Lerner [14]);
➢ cognitive independence of the learner is manifested in the need and ability to think independently,
the ability to navigate in a new situation, to see the issues, tasks and find a way to solve them (M.O. Danilov
[15]);
➢ cognitive independence covers sensory perception, memory and various types of actions, while the
determining factor in the development of independence
is the emotional attitude of the individual to the object
and to the process of cognition (O.Ya. Savchenko [16]);
➢ cognitive independence is a quality of personality that combines the ability to acquire new
knowledge and creatively apply them in different situations with the desire for such work (L.G. Podoliak
[17]);
➢ cognitive independence – one of the main integrative qualities of personality, which is associated
with positive motivation to learn, the formation of a
system of knowledge and methods of activity for the
application of existing and acquisition of new
knowledge and skills (T.I. Shamova [18]).
A significant number of scientific works are devoted to the study of the problem of increasing the efficiency of the organization of cognitive independence of
students.
The problem of organizing the cognitive independence of students is considered by A.M. Aleksyuk,
I.Ya. Lerner, M.I. Smetansky and others.
The analysis of results of scientific works gives
the chance to allocate actual questions of formation of
cognitive independence of students-economists from
the point of view of tasks of formation of professional
competence of future bachelors of economy.
The formation of professional competence of future bachelors of economics is influenced by didactic
conditions for organizing independent learning activities in combination with the use of the latest pedagogical learning technologies: case studies, problem-based
learning, learning technology in small groups based on
an integrated approach to knowledge and skills. training of future economists.
In our study, we consider the cognitive independence of future bachelors of economics as a necessary
prerequisite for the ability to self-improvement of professional competence. It is necessary that the future
specialist not only meets the requirements of regulations on professional activity, but most importantly, to
be as ready as possible to predict the development of
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professional events in various circumstances, achieving
effective results of activity; to build hierarchies of goals
of professional activity in accordance with the production situation, placing emphasis on professional activity
according to the requirements of the employer; to meet
the requirements that have arisen in real professional
activity, and not in accordance with the qualification
requirements.
Professional development of personality is a dynamic process of development, adequate activity,
which involves the formation of professional orientation, professional competence and professionally important qualities, finding optimal ways of creative and
quality performance of professional activities in accordance with individual psychological characteristics
[19].
Thus, among the pedagogical conditions for the
formation of professional competence of future bachelors of economics, we highlight the formation and development of their cognitive independence. Based on
our research, we will illustrate possible ways of forming students' cognitive independence in the conditions
of using project-based learning technologies.
Project-based learning technology is a technology
of organization of the educational process, in which
students acquire mathematical competence in the process of project tasks that link their educational, scientific, methodological and organizational activities, in
the process of which they master the skills of planning,
organization, implementation and appropriate registration of scientific search results. Involvement of students
in such activities is possible only if a corresponding educational environment is created in the university, in
which an important place belongs to active cognitive
independence.
Tasks-projects contribute to the formation of
mathematical, cognitive, informative, technological
components of professional competence; development
of the future bachelor of economics ability to independently acquire new knowledge from various sources
of information, use the acquired knowledge and skills
for self-education; make decisions and act on their own
initiative.
Consider the features of the educational project on
the topic: «Application of methods of integral calculus
in economic analysis» in the study of the discipline
«Higher Mathematics». The task of the project is to
identify the features of the methods of integral calculus
as an effective means for students to acquire the ability
to use the mathematical apparatus to solve economic
problems.
The purpose of the project: to systematize and
generalize the knowledge and skills of students on the
topic of «Integral calculus» and to illustrate integral
calculus as one of the means of solving problems of
economic content.
In accordance with the task and purpose of the project, we formulate the following specific tasks: to reveal
the historical aspect of the topic; to develop a system of
problems that would contain tasks for calculation, research, construction, proof; revealed the application of
integral calculus in economic analysis and the essence
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of concepts from an economic point of view; solve system problems and establish their relationship; illustrate
the solution of one problem with the help of ICT; to
prepare a report-presentation of the developed project;
take part in the defense of the created project.
During the project the applied nature of the educational material is revealed, the students' conviction in
the necessity of acquiring mathematical competence for
their further successful study and professional activity
is gradually formed. The proposed project reveals various features of the educational material, which is consolidated and systematized. The implementation of the
project forms in students the ability to research, independence, concentration, ability to self-control, self-education, the ability to make decisions to effectively
solve professional problems.
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Conclusions. Thus, the competency approach is a
leading guideline aimed at solving the problem of improving the professional training of future economists,
which we consider as an integral personal and professional characteristics that indicate the willingness and
ability of future professionals to comprehensively and
effectively solve production problems. The following
pedagogical conditions are essential for the formation
of the appropriate level of professional competence of
future bachelors of economics in the process of teaching mathematical disciplines: development of the future
bachelor of economic profile ability to mathematical
modeling of economic processes and phenomena; improving students' skills in using ICT in the learning process; formation and development of cognitive independence of future bachelors of economics (Fig. 3).

Pedagogical conditions
Development
Development
of the ability
Improving ICT
to
of cognitive
skills
mathematical
independence
modeling
Fig. 3. Pedagogical conditions for the formation of professional competence
In particular, for the development of the future
bachelor of economics ability to mathematical modeling of economic processes is effective to use professionally-oriented tasks in the teaching of mathematical
disciplines. The use of Internet technologies is justified
to improve the skills of students using ICT. For the formation and development of cognitive independence of
future bachelors of economics, it is advisable to use
project technologies.
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Аннотация
В статье рассмотрен феномен партисипативности в качестве методологического подхода при разработке системы подготовки курсантов военных вузов к полисубъектному управленческому взаимодействию. Раскрыто понятие партисипативности в условиях образовательного процесса военного вуза. Выявлена корреляция феномена партисипативности с принципом полисубъектной направленности деятельности. Раскрыта сущность партисипативного подхода при реализации системы подготовки курсантов
военных вузов к полисубъектному управленческому взаимодействию.
Abstract
The article examines the phenomenon of participation as a methodological approach in the development of a
system for preparing of cadets of military universities for polysubject managerial interaction. The concept of participation in the educational process of a military university is revealed. The correlation of the phenomenon of
participation with the principle of polysubjective orientation of activity was revealed. The essence of the participatory approach is revealed in the implementation of the system of preparing of cadets of military universities for
polysubject managerial interaction.
Ключевые слова: полисубъект, полисубъектное управленческое взаимодействие, партисипативный
подход, военное профессиональное образование, подготовка курсантов, организационно-управленческая
деятельность.
Keywords: polysubject, polysubject management interaction, participative approach, military professional
education, preparing of cadets, organizational and managerial activities.
С развитием профессионального и личностного самоопределения курсантов в процессе образовательной деятельности формируется потребность в обоснованности и открытости применяемых к ним со стороны профессорскопреподавательского и руководящего состава военного вуза решений по организации образовательного процесса, возникает субъектная позиция по

отношению к наиболее оптимальным формам проведения занятия и методам обучения.
Удовлетворить эту потребность, по мнению
исследователей феномена партисипативности
(Е.Ю. Никитина, В.Г. Новиков, И.И. Санжаревский, Ф. Рост, Н.П. Стромквист и др.) [4;5;9;11;12],
позволяет включение курсантов во взаимодействие
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с профессорско-преподавательским и руководящим составом военного вуза, основанное на совместном управлении (соуправлении) образовательным процессом и добровольном делегировании
курсантам управленческих полномочий. При этом
акцентируется внимание на включении курсантов в
механизм обсуждения и решения ежедневных проблем, которые затрагивают все стороны образовательной деятельности вуза, в том числе вопросы содержания, методов, форм и средств реализации целей образовательного процесса, т.е. тех сторон, где
долгое время решения принимались руководителями вуза единолично.
По мнению Н.Р. Стромквиста [12, C. 3790–
3795], именно партисипативность, при обсуждении
проблемы, позволяет сформулировать такие цели,
которые дают возможность получить знания, умения и навыки в сочетании с системой мировоззрения и познанием самого себя.
Сам термин «партисипативность» исследователи этого феномена [10, C. 277] соотносят с такими понятиями, как «участие», «соучастие», «вовлеченность», отмечая при этом, что разумно различать данные понятия, стремясь придать
партисипативности более широкий или, наоборот,
узкий смысл, усилить семантические оттенки.
Кроме того, по их мнению, в каждом случае необходимо делать акцент на взаимодействие различных субъектов, либо объекта и субъекта управления, предполагающее определенную форму организации их совместной деятельности, то есть
интеракцию.
При формулировании понятия партисипативности в условиях образовательного процесса военного вуза мы опирались на определение Е.Б. Быстрай, которая описывала ее как «вовлечение работников в управление, решение проблем, участие
работников в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной
форме» [1, стр. 82]. Под вовлеченностью мы понимаем «управление, основанное на участии» [6,
C.82]. При этом участие обучаемых обеспечивается
путем делегирования им управленческих полномочий [8]. Процесс делегирования, в свою очередь,
мы понимаем, как передачу части функций руководителя и полномочий лицу, которое принимает на
себя ответственность за их выполнение [2].
Таким образом, под партисипативностью в
условиях образовательного процесса военного вуза
мы понимаем взаимодействие, вовлекающее курсантов в управление вузом путем делегирования им
части функций и управленческих полномочий руководителя образовательного процесса.
Теоретические основы партисипативности в
сфере образования были заложены Е.Ю. Никитиной [4], которая в качестве ее отличительных особенностей выделяла:
– учёт мнения каждого студента при формировании различных социально-значимых проблем и
профессионально-педагогических задач;
– обсуждение, достижение взаимопонимания
между преподавателем и студентом;
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– возможность открыть и использовать мудрость и опыт всех обучаемых;
– совместное принятие решений; активное делегирование полномочий;
– совместное обнаружение проблем и разработка соответствующих действий;
– возможность создать надлежащие условия и
установки, а также способы улучшения сотрудничества между преподавателем и студентами.
В рамках исследования проблемы подготовки
курсантов военных вузов к полисубъектному
управленческому взаимодействию проанализируем
потенциал феномена партисипативности при интеграции его в педагогическую систему в качестве
методологического подхода.
Под подготовкой к полисубъектному управленческому взаимодействию мы понимаем педагогический процесс по формированию и развитию у
обучаемых способности к действиям и взаимному
влиянию в системе организационно-управленческих отношений, опосредованных формированием
общности (полисубъекта).
Анализ сущности феномена партисипативности демонстрирует нам его корреляцию с принципом полисубъектной направленности деятельности, который реализуется в рамках полисубъектного
управленческого
взаимодействия
и
предполагает изменение парадигмы управленческого мышления на сотрудничество и содействие в
достижении целей, делегирование полномочий,
личностную ориентацию в общении и стимулирование инициативы и творческого подхода и др. [3].
Таким образом, при реализации полисубъектного управленческого взаимодействия, партисипативность выступает в качестве свойства, характеризующего соблюдение принципа полисубъектной
направленности деятельности.
Опираясь на вышесказанное можно сделать
вывод что интеграция феномена партисипативности в систему подготовки курсантов военных вузов
к полисубъектному управленческому взаимодействию в качестве методологического подхода будет
способствовать полисубъектной направленности
образовательной деятельности преподавателя и
курсантов, что, в свою очередь, создаст условия для
повышения эффективности реализации всей педагогической системы.
Таким образом, при разработке системы подготовки курсантов военных вузов к полисубъектному управленческому взаимодействию сущность
партисипативного подхода в общем понимании будет заключаться в ориентировании деятельности
преподавателя и курсантов на равнопартнерское
учебное сотрудничество в совместном, дидактически организуемом преподавателем решении курсантами учебных задач (совместной деятельности).
При этом информационно-контролирующие функции преподавателя будут дополняться и постепенно заменяться координационными, а обучаемые
будут принимать непосредственное участие в организации совместной деятельности, анализе и последующей корректировке действующих механизмов
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и инструментов, основываясь при этом на данных
рефлексии.
В дополнение к партисипативному, разрабатываемая система подготовки курсантов военных вузов к полисубъектному управленческому взаимодействию опирается, на системный и личностно-деятельностный методологические подходы и
включает в себя нормативно-целевой, содержательный и оценочно-аналитический компоненты, а
также организационно-педагогические условия
(квазипрофессиональная образовательная среда,
педагогическое стимулирование развития субъектности курсантов, кейс-технологическое обеспечение организационно-управленческих отношений в
процессе профессиональной подготовки) [6].
Рассмотрим сущность партисипативного подхода более подробно в рамках реализации разработанной системы и ее организационно-педагогических условий.
Реализация партисипативного подхода в рамках реализации системы подготовки курсантов военных вузов к полисубъектному управленческому
взаимодействию заключается во внедрении в ее
структуру принципа партисипативности, предполагающего управление образовательным процессом
на основе сочетания коллективной и самостоятельной деятельности и ответственности каждого субъекта. Проявление данного принципа осуществляется через применение во время занятий приемов
активизации деятельности курсантов, способствующей проявлению партисипативности как свойства
полисубъектной направленности деятельности.
В качестве таких приемов выступают:
– индивидуальное и групповое планирование
учебной деятельности;
– самостоятельная разработка учебных заданий;
– групповой контроль собственных результатов образовательного процесса;
– переход от индивидуальной к групповой
форме проектной деятельности;
– совместный с преподавателем поиск способов совершенствования системы подготовки к полисубъектному управленческому взаимодействию.
Во время таких занятий педагогу отводится
роль интегратора образовательной активности, а
курсантам – «вовлеченных стейкхолдеров» (лиц,
способных воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения, влияющего на
удовлетворение их потребностей).
Кроме того реализация партисипативного подхода способствует усилению эффектов влияния организационно педагогических условий.
Так в квазипрофессиональной образовательной среде партисипативный подход формирует у
курсантов понимание процессов совместного принятия решений и делегирования управленческих
полномочий в условиях реальной профессиональной деятельности.
При педагогическом стимулировании развития субъектности курсантов реализация партисипативного подхода способствует соотношению кур-
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сантами своих потребностей с целями образовательного процесса и дополнительному развитию
уверенности своих способностях.
В рамках кейс-технологического обеспечения
организационно-управленческих отношений в процессе профессиональной подготовки реализация
партисипативного подхода проявляется в предоставлении курсантам возможности выработки самостоятельного, отличного от задуманного, способа решения ситуации, а также в совместной с преподавателем разработке новых кейсов.
Таким образом, реализация партисипативного
методологического подхода при разработке системы подготовки курсантов военных вузов к полисубъектному управленческому взаимодействию будет способствовать решению сразу двух задач: содержательному
наполнению
разработанной
системы и дополнительному усилению полисубъектной направленности деятельности курсантов в
процессе их подготовки.
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Аннотация
В статье дается теоретический обзор коммуникационного процесса, используемого в учебном процессе. Дается классификация целей коммуникации и самих участников процесса общения. Авторами обозначается роль преподавателя в процессе обучения говорению и стратегии его поведения при контроле
общения студентов на иностранном языке. Ставится проблема несоответствия современным требованиям,
предъявляемым к выпускающимся специалистам вузов и условиями выполнения этих требований. Основной сложностью указано исходное различие в уровне владения иностранным языком у студентов, вынужденных изучать язык в укрупненных группах со смешанным уровнем исходных языковых знаний и умений. Авторами предлагается применение методик, направленных на создание учебной синергии между
изначально «сильными» и «слабыми» студентами в рамках одной учебной группы на примере преподавания делового английского.
Abstract
The article gives a theoretical overview of the communication process used in education. Classification of
communication goals and its participants are given. The authors indicate the role of a teacher in the process of
studying to speak and the strategy of their behavior in controlling the communication of students in a foreign
language. The problem of non-compliance with modern requirements for graduates and the conditions for meeting
these requirements is raised. The main difficulty is the initial difference in the level of foreign language knowledge
among students forced to study the language in enlarged groups with a mixed level of initial linguistic knowledge
and skills. The authors propose the application of techniques aimed at creating a learning synergy between initially
"strong" and "weak" students within the framework of one mixed-level group on the example of teaching business
English.
Ключевые слова: говорение, деловой английский, коммуникация, учебник, исходный уровень
владения языком, занятия в группах.
Keywords: speaking, business English, communication, textbook, basic level of language proficiency, group
activities.
Введение
Основу владения иностранным языком составляют готовность и умение человека анализировать
и оценивать ситуации общения, принимать адекватное решение относительно речевого поведения
и осуществлять контроль своих речевых поступков
и поступков своих партнеров по общению [1]. При
этом надо помнить, что общение между людьми

чрезвычайно сложный и постоянно меняющийся
процесс, в который вовлекаются множество различных параметров. Однако можно сделать несколько
определенных обобщений о процессе общения, относящихся как к преподаванию языков, так и к их
изучению.
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Когда два человека вовлечены в процесс коммуникации, можно быть уверенным, что они это делают по нескольким причинам:
1. Они хотят сказать что-то. Глагол «хотят»
используется здесь в обобщенном значении, чтобы
предположить, что говорящие принимают определенное решение обратиться к другим людям. Конечно, можно говорить о том, что в учебной ситуации говорение может быть навязано им либо преподавателем, либо заданием. Но все же можно
утверждать, что говорящие испытывают потребность высказать что-то, в противном случае они бы
молчали.
2. У них есть некая коммуникационная задача
или цель. Люди говорят, потому что хотят, чтобы в
результате их речи что-нибудь бы произошло. Возможно, они хотят понравиться своим слушателем,
они могут решить быть грубыми или высказать
комплимент, согласиться или не согласиться. В
каждом из этих случаев они заинтересованы в достижении своей коммуникационной цели – важно
то послание, которое они хотят донести до слушателей, и воздействие, которое они хотят оказать.
3. Они выбирают единицы речевого общения
из своего языкового запаса. Говорящие имеют неограниченную возможность создавать новые предложения (особенно, если это носители языка). Для
того чтобы достичь коммуникационной цели, они
будут выбирать из того языкового запаса, который
имеют, те языковые средства, которые, как они думают, будут подходить для достижения цели.
Эти три обобщения можно применить в равной
степени и к людям, ведущим частную беседу, и к
политику, выступающему публично, к продавцу в
магазине, радиоведущему, бизнесмену и, конечно,
к школьному учителю и вузовскому преподавателю.
Эффективная коммуникация подразумевает
активное участие в процессе как говорящего (коммуникатора), так и слушающего (реципиента). В отношении реципиента так же можно сделать несколько обобщений:
1. Они хотят «что-то» услышать. Для того
чтобы понять то, что они слушают, у них должно
быть желание это сделать.
2. Они заинтересованы в коммуникативной
цели того высказывания, которое они слушают.
Люди слушают речь, т.к. хотят выяснить, что говорящий пытается сказать, т.е. какие идеи доносит
коммуникатор, и какой эффект они ожидают от
данного акта коммуникации.
3. Они перерабатывают различные единицы
речевого общения. Хотя реципиент вполне может
представлять себе, что говорящий скажет дальше,
он должен быть готов к тому, что придется переработать большое количество разнообразных грамматических и лексических единиц, чтобы точно понять, что ему говорят.
И опять-таки эти три обобщения можно применить ко всем категориям реципиентов.
В любой коммуникации принимают участие и
говорящий, и слушающий. Но по мере развития ситуации общения, коммуникатор и реципиент могут
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быстро поменяться местами [5]. Об этом надо помнить при обучении говорению.
В какую бы устную речевую деятельность не
были бы вовлечены студенты, у них должно быть
желание общаться. Если у них отсутствует такое
желание, коммуникация не будет эффективной. У
студентов должна быть некая коммуникационная
цель/задача, другими словами, они должны использовать языковые средства определенным образом
для достижения этой цели, и эта цель должна быть
самой важной частью коммуникации. Если у студентов нет такой цели, тогда их внимание должно
быть сосредоточено на контексте, т.е. том, что они
говорят, а не на языковых формах, которые для
этого используются.
Однако все равно студентам придется иметь
дело с разнообразными языковыми формами (либо
рецептивными, либо продуктивными), а не просто
только с одной грамматической конструкцией. Когда студенты вовлечены в коммуникативную деятельность, преподаватель не должен постоянно
вмешиваться, т.е. говорить им об ошибках, настаивать на грамматической точности и просить повторить, т.к. все это будет подрывать коммуникативную задачу. Конечно, преподаватель может быть
участником устной речевой деятельности, наблюдая и слушая, чтобы в конце обеспечить обратную
связь со студентом. Вообще, обучение – это постоянное общение между обучающими и обучаемыми.
Обучающий – это тот, кто имеет определенные знания и опыт, которых нет у обучаемого. Поэтому
обучение – это общение между теми, кто имеет знания и опыт, и теми, кто их приобретает [2].
Итак, исходя из вышеизложенного, можно говорить о следующих характеристиках устной речевой деятельности, способствующих формированию
континуума в аудиторной работе при преподавании
языков. Во-первых, это желание коммуницировать.
Во-вторых, это речевая цель/задача. В-третьих, это
акцент на содержание, а не на форму. В-четвертых,
разнообразие языковых форм. В-пятых, невмешательство преподавателя в процесс коммуникации.
Все это содействует формированию продуктивного
высказывания и продуктивной речи, когда учащийся не просто воспроизводит заученные речевые
образцы, а конструирует собственное высказывание в соответствии с содержанием мысли и коммуникативными намерениями.
Однако введение нового языка или новой языковой единицы часто является примером репродуктивной речевой деятельности. Здесь преподаватель
будет использовать технологии контроля, прося
учащихся повторить высказывание, обращая внимание на грамматическую точность речи, исправляя ошибки. Эта стадия – предъявления нового материала – очень важна и призвана помочь учащимся
ассимилировать факты о новом для них языке и
способствует их первому речевому высказыванию
на иностранном языке.
Стадия первичного закрепления находится
между двумя крайними точками континуума. С одной стороны у студентов возможно уже имеется
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коммуникативная цель, а с другой, они могут испытывать недостаток в разнообразии языковых
средств, а также сами материалы могут определять
тематику того, что студенты говорят. На этой стадии преподаватель может слегка вмешиваться, осуществляя руководство и «мягко» указывая и исправляя ошибки. Таким образом, эта стадия имеет
черты и репродуктивного, и продуктивного высказывания [2].
Коммуникационная деятельность является конечной целью обучения говорению. На этой стадии
у студентов (в идеале) уже есть и желание коммуницировать и цель, которые будут содействовать
тому, чтобы говорящий использовал разнообразные языковые средства. Эта деятельность очень
важна, т.к. здесь студенты могут проявить себя как
личности, достигая, в некоторой степени, языковой
автономии. Ведь одним из основных условий владения языков является сформированное у учащегося ощущение, что он может свободно и без боязни пользоваться своим речевым и языковым опытом [1].
Нужно отметить, что студенты на разных стадиях склоны вовлекать в процесс говорения свой
родной язык, особенно, когда они находят задание
трудным. И это является одной из самых больших
проблем во время парной и групповой работы. Что
может сделать преподаватель в данной ситуации?
Все зависит от конкретного задания. Если использование время от времени своего родного языка помогает студентам в спокойной обстановке выполнить поставленную задачу, тогда это допустимо.
Но, если студенты разговаривают на своем родном
языке больше, чем на английском, то очевидно, что
такая коммуникативная деятельность абсолютно
бесполезна. Есть несколько вещей, которые преподаватель может сделать в такой ситуации:
1. Объяснить студентам, что, хотя иногда использование родного языка в овладении другими
видами речевой деятельности не является проблемой, то в случае с устной речевой деятельностью
родной язык будет не помогать, а препятствовать
овладению навыками.
2. Во время коммуникационной деятельности
студентов преподаватель не должен сидеть на месте. Нужно обходить класс, помогая студентам и
напоминая им о необходимости использования
только английского языка. Если этого не делать,
студенты неизбежно перейдут на свой родной язык.
В большинстве случае объяснение и помощь со стороны преподавателя гарантируют максимальное
использование английского языка в аудитории.
3. В некоторых группах попытки преподавателя обеспечить максимальное использование английского языка на занятии могут не увенчаться
успехом. Несмотря на объяснения и помощь, студенты все равно отдадут предпочтение своему родному языку. В таких случаях наилучшей практикой
будет плотный контроль за работой пары до тех
пор, пока преподаватель не убедится, что данная
деятельность осуществляется надлежащим образом.
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В современной практике обучения иностранному языку часто встречаются случаи, когда учащиеся, имея относительно хороший словарный запас и знания грамматики, достаточные для построения собственных высказываний, оказываются
просто неспособными говорить на языке скольконибудь свободно. В иных случаях, говорение дается им с большим трудом, занимает много времени. Таким образом, нередко можно встретить
учеников, которые строят свои монологические высказывания абсолютно логично, грамотно и лексически вариативно, но затрачивают при этом на каждое предложение уйму времени. Другой крайностью, которая, кстати, ничуть не реже встречается в
процессе обучения языку – учащиеся, свободно говорящие на иностранном языке, часто бравирующие своим отменным произношением, полученным
во время продолжительного пребывания или учебы
в той или иной англоговорящей стране, но абсолютно не имеющие представление о хотя бы базовых грамматических нормах построения предложений (и не желающие ничего с этим делать). Нередко
вместе с беглым английским учащиеся демонстрируют крайне ограниченный словарный запас [4].
Все эти трудности преподавателям предстоит
преодолевать на фоне сомнительных современных
тенденций уменьшения аудиторных часов, непомерно высокой базовой нагрузки, методически необоснованной политике образовательных учреждений, вузов в частности, по укрупнению групп иностранного языка (когда 16-20 студентов в группе
считается допустимым) и нередко полным пренебрежением различием в их первоначальном (до поступления в вуз) уровне языковой подготовки. При
этом, требования к выпускникам не просто остаются на том же уровне, но и постоянно возрастают,
базируясь на концепции развития современной всесторонне развитой личности, способной вести диалог с иностранными партнерами.
Данная непростая и парадоксальная ситуация в
несоответствии требований образовательной системы и реальными условиями работы с интеллектуальным человеческим ресурсом требуют частичную отмену унификации учебных методик и расширение методов одновременной работы с
учащимися разного исходного уровня владения
языком.
Рассмотрим возможный вариант тренировки
навыка говорения со студентами одной группы с
различным исходным уровнем владения английским языком на примере юнита «Negotiations» из
учебника по деловому английскому Уварова В.И.
«Английский для экономистов. English for Business:
учебник и практикум для прикладного бакалавриата» [3, с. 119-128].
Учебник Уварова В.И. состоит из 21 взаимосвязанного модуля с относительно идентичной
структурой. Рассмотрим варианты отработки
навыка говорения с «разноуровневыми» студентами одновременно в каждом из разделов модуля
юнита и представим их в виде сводной таблицы.
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Исходно «слабые» студенты
Студенты готовят ответы на
вопросы и переводят тексты
представленных цитат заранее в качестве домашнего задания. Это позволит им
наравне с «сильными» студентами участвовать в обсуждении на занятии.

Студенты готовят задания
дома.
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Исходно «сильные» студенты
Раздел «Starting up»
В качестве домашнего задания
студенты получают следующее:
дать трактовку цитатам и подготовиться «спонтанно» обсудить
их смысл в общей группе. Предварительная подготовка ответов
на вопросы остается факультативным заданием.
Раздел «Key Vocabulary»
Предварительная подготовка задания факультативна, кроме последнего пункта. Студенты составляют заранее собственные
предложения со словами из
списка.
Раздел «Reading»

Примечания по возможности совместного выполнения устных заданий
Имеет смысл раздать цитаты из раздела парам из «сильного» и «слабого» студента, предварительно делегировав обязанности, чтобы задачи
были примерно равны по трудоемкости.
«Сильные» студенты спонтанно выполняют подстановочные задания, а
затем в парах или группах со «слабыми» студентами переводят подготовленные заранее собственные
предложения.

«Слабые» студенты помогают одногруппникам с новой лексикой, если
Студентам дается задание протаковая им встречается. Все стусмотрового чтения текста неподенты совместно обсуждают основсредственно на занятии.
ные понятия и терминологию из текста.
Раздел «Comprehension Check»
Заранее подготовленное задание и
Студенты готовят задания Предварительная подготовка заего спонтанное выполнение уравнидома.
дания факультативна.
вает возможности студентов.
Раздел «Listening»
«Слабые» студенты помогают одногруппникам с новой лексикой, если
Студенты готовят задания
Студенты выполняют задание таковая им встречается.
дома: читают и переводят
непосредственно на занятии.
Заранее подготовленное задание и
скрипты.
его спонтанное выполнение уравнивает возможности студентов.
Раздел «Vocabulary Development»
Все студенты по мере возможности
Студенты готовят задания дома. Подчеркивают в тексте новые
участвуют в обсуждении выполненслова, работают со словарем.
ных заданий.
Раздел «Skills Focus»
«Слабые» и «сильные» студенты свободно организуют переговоры с той
Студенты дома просматривают
Студенты готовят роли заралишь только разницей, что первые
материал всего юнита, чтобы
нее в опоре на материал
больше придерживаются своих загобыть готовыми вести дискуссию
всего юнита.
товленных заранее ролей, а вторые
на занятии.
больше принимают решения по ситуации.
Студенты готовят задания
дома. Подчеркивают в тексте
новые слова, работают со
словарем.

Как мы можем видеть из представленной выше
сводной таблицы, общения на английском языке на
занятии может быть одинаково «комфортна» для
студентов с разным исходным уровнем. При этом у
«слабых» студентов достигается ощущение реальности достичь более высокого уровня, повышается
мотивация. «Сильные» же студенты мотивируются
тем, что оказывают поддержку своим одногруппникам, когда это требуется.
Заключение.
Разный уровень подготовки, с которым студенты приходят в вуз – это серьезная сложность для
преподавателей английского языка, но эта задача

решаема. Во многом ее решение зависит от профессиональных и личностных качеств педагога, его
умения мотивировать студентов к продуктивной
работе, создавать творческую атмосферу успеха на
занятии. Вторым важным условием обеспечения
качества учебного процесса и его результативности
для студентов с разным уровнем базовых знаний
является правильный выбор учебника, который
можно легко адаптировать под конкретного студента и его возможности.
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Abstract
According to the provisions of the Federal State Educational Standard [7], cognitive meta-subject learning
outcomes are associated, in particular, with mastering the ability to build logical reasoning. This article is devoted
to the problem of diagnosing the marked skill in younger adolescents, in particular, in sixth graders. The requirements for the corresponding diagnostic task are presented. The content of its development is disclosed. It is shown
that the proposed task differentiates sixth graders by the level of formation of logical actions in the implementation
of reasoning in situations of solving plot-logical problems of different types in the conditions of a group survey.
Keywords: logical actions, reasoning construction, sixth graders, plot-logical problems.
1. Introduction
In assessing the ability to build logical reasoning,
we relied on ideas about two types of cognitive activity,
developed in dialectical logic [5] and implemented in
psychological research (see, for example, [2], [3], [4]).
According to these ideas, a person's cognition of
the surrounding world can be aimed at reflecting the internal connections of objects and phenomena (theoretical, meaningful, rational knowledge) and at the reflection of their external connections (empirical, formal, rational knowledge).
In the first case, human cognitive activity is quite
effective, since its result is an understanding of the reasons for changing the objects of cognition. In the second case, cognitive activity is not effective enough,
since its result is only a description and ordering of the
observed features of changes in cognized objects.
When assessing the formation of the ability to
build logical reasoning, it was assumed that in one case
the inference can be based on the true relationships of
the proposed judgments, in the other case - on their
false relationships. When relying on true relationships,
the action of building a reasoning will be meaningful,
when relying on false relationships, it will be formal.
The purpose of our work was to develop and test a
task for diagnosing the characteristics of the formation
of logical actions - associated with the ability to build
reasoning and carry out inferences - in secondary
school students, in particular, in sixth graders.
At the same time, we proceeded from the fact that
such a task should include verbal-logical tasks containing judgments of different types.
So, in logical science (see, for example, [1], [6]),
among simple judgments, attributive (i.e, property
judgments) and relational (i.e, relation judgments) are
distinguished.
From the qualitative point of view, attributive
judgments are characterized, firstly, as affirmative (if
some property is attributed to the subject of the utterance), for example: "... the square is red ...". Secondly,
attributive judgments are characterized as negative (if
some property of the subject of the statement is absent),
for example: "... the square is not red ..."

Among relational ones, judgments are distinguished that reflect symmetric and asymmetric relationships. In the first case, when the members of the relationship are rearranged, its character does not change
(if A is equal to B, then B is equal to A), for example:
“... if Dima was the same age as Kolya, then Kolya was
the same age, how much is Dima ... ".
In the second case, when the previous and subsequent members of the relationship are rearranged, it
changes to the opposite (if A is greater than B, therefore, B is less than A), for example: "... if Dima is older
than Kolya, then Kolya is younger than Dima ...".
Thus, when characterizing logical actions, one
should use tasks composed of relational judgments of
both types.
2. Materials and methods
2.1 Problems with Relational Judgment
When including problems with relational judgments into the diagnostic methodology, a number of the
following provisions should be taken into account.
First, there should be several tasks of each type with symmetric and asymmetric judgments.
Secondly, problems of each type - with symmetric
and asymmetric judgments - should be of three degrees
of complexity: simple (two judgments), less simple
(three judgments) and complex (four judgments).
Third, in each pair of problems with relational
symmetric judgments of the same degree of complexity
(first, second, or third), the combination of judgments
must be different. In particular, the following two combinations are possible.
For problems of the first degree of complexity
(with two judgments in the conditions), such two variants of combinations of judgments in the conditions of
the problems are realized.
Option 1: “Misha is as strong as Gena. Gena is as
strong as Dima. Which of the schoolchildren is stronger
- Misha or Dima? " Option 2: “Misha is as strong as
Gena. Misha is as strong as Dima. Which of the schoolchildren is stronger - Misha or Dima? "
For problems of the second degree of complexity
(with three judgments in the conditions), as in the previous case, two variants of combinations of judgments
in the conditions of the problems are realized.
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Option 1: “Misha is as strong as Gena. Gena is as
strong as Dima. Dima is as strong as Yegor. Which of
the schoolchildren is stronger - Misha or Yegor? " Option 2: “Misha is as strong as Gena. Misha is as strong
as Dima. Dima is as strong as Yegor. Which of the
schoolchildren is stronger - Gena or Yegor? "
For problems of the third degree of complexity
(with four judgments in the conditions), like the two
previous cases, two variants of combinations of judgments in the conditions of the problems are realized.
Option 1: “Misha is as strong as Gena. Gena is as
strong as Dima. Dima is as strong as Yegor. Egor is as
strong as Kolya. Which of the schoolchildren is
stronger - Misha or Kolya? " Option 2: “Misha is as
strong as Gena. Misha is as strong as Dima. Dima is as
strong as Yegor. Dima is as strong as Kolya. Which of
the schoolchildren is stronger - Gena or Kolya? "
Fourth, in each pair of problems with relational
asymmetric judgments of the same degree of complexity, the combination of judgments should be different.
For example, the following two combinations are possible.
For problems of the first degree of complexity
(with two judgments in the conditions), such two variants of combinations of judgments in the conditions of
the problems are realized. Option 1: “Misha is weaker
than Gena. Gena is weaker than Dima. Which of the
schoolchildren is weaker - Misha or Dima? " Option 2:
“Misha is stronger than Gena. Misha is weaker than
Dima. Which of the schoolchildren is stronger - Misha
or Dima? "
For problems of the second degree of complexity
(with three judgments in the conditions), as in the previous case, two variants of combinations of judgments
in the conditions of the problems are realized.
Option 1: “Misha is weaker than Gena. Misha is
weaker than Dima. Dima is weaker than Yegor. Which
of the schoolchildren is weaker - Misha or Yegor? "
Option 2: “Misha is stronger than Gena. Misha is
weaker than Dima. Dima is weaker than Yegor. Which
of the schoolchildren is stronger - Misha or Yegor? "
For problems of the third degree of complexity
(with four judgments in the conditions), like the two
previous cases, two variants of combinations of judgments in the conditions of the problems are realized.
Option 1: “Misha is weaker than Gena. Gena is
weaker than Dima. Dima is weaker than Yegor. Egor is
weaker than Kolya. Which of the schoolchildren is
weaker - Misha or Kolya? " Option 2: “Misha is
stronger than Gena. Misha is weaker than Dima. Dima
is weaker than Yegor. Kolya is stronger than Yegor.
Which of the schoolchildren is stronger - Gena or
Kolya? "
Thus, the analysis of the structure of tasks shows
that the successful solution of tasks with two, three,
and, even more so, four relational judgments presupposes the implementation of controlled logical actions
by schoolchildren. The meaning of such actions is to
compare the proposed judgments with the judgments
developed in the process of thinking as the problem is
solved. Therefore, the successful solution of tasks by
schoolchildren with three and, moreover, with four relational judgments indicates, respectively, an average
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and high level of formation of cognitive competence
associated with the development of the logical action of
constructing reasoning.
2.2. Problems with attributive judgments
When including tasks with attributive judgments
into the diagnostic methodology, it should be borne in
mind that one type of such problems contains only affirmative judgments under the conditions, and the other
type contains only negative judgments.
The first type includes, for example, the following
problem: “Masha, Galya and Katya drew geometric
shapes: someone - red circles, someone - red squares,
someone - blue squares. Masha drew red shapes. Galya
drew circles. What did Katya draw? "
The second type includes, for example, the following problem: “Masha, Galya and Katya drew geometric
shapes: someone - red circles, someone - red squares,
someone - blue squares. Masha did not draw red shapes.
Galya did not draw circles. What did Katya draw? "
To control the level of complexity of problems
with positive and negative attributive judgments, one
should take into account the number of subjects and
predicates in the conditions.
The first level includes tasks in which the large
premise contains three subjects of judgments, for example: "Masha, Galya and Katya drew geometric figures ...", and three predicates corresponding to them,
for example: "... someone is red circles, someone then
- blue circles, someone - blue squares ... ".
The second level includes tasks in which the large
premise contains four subjects of judgments, for example: "Masha, Galya, Katya and Nina drew geometric
figures ...", and four predicates corresponding to them,
for example: "... someone is red circles, someone - blue
circles, someone - blue squares, someone - yellow triangles ... ”.
Each of the marked levels includes tasks of three
degrees of complexity, depending on the number of
simple and complex judgments in the conditions of
tasks in a smaller premise.
Problems of the first degree of complexity with
three subjects and predicates and with affirmative judgments include problems in which the smaller premise
contains two definite (unambiguous) affirmative judgments.
For example, such a task: “Masha, Galya and
Katya drew geometric shapes: someone - red circles,
someone - red squares, someone - blue squares. Masha
drew red circles. Galya drew blue squares. What did
Katya draw? "
Problems of the first degree of complexity with
three subjects and predicates and with negative judgments also include problems in which the smaller premise contains two definite (unambiguously understood)
negative judgments.
For example, such a task: “Masha, Galya and
Katya drew geometric shapes: someone - red circles,
someone - red squares, someone - blue squares. Masha
did not draw squares. Galya did not draw red shapes.
What did Katya draw? "
In this problem, the judgments "Masha did not
draw squares" and "Galya did not draw red shapes" are
understood unambiguously, since in the first case, the
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conclusion “Masha drew to circles”, and in the second
case, “Galya drew blue squares”.
Problems of the second degree of complexity with
three subjects and predicates and with affirmative judgments include problems in which the lesser premise
contains one indefinite proposition and one definite
proposition.
For example, such a task: “Masha, Galya and
Katya drew geometric shapes: someone - red circles,
someone - red squares, someone - blue squares. Masha
drew red shapes. Galya drew circles. What did Katya
draw? "
In this problem, the judgment “Masha drew red
figures” is indefinite (ambiguous), since it is not clear
which red figures Masha drew - circles or squares. The
judgment “Galya drew circles” is quite definite and unambiguous, since it is clear that she drew red circles,
since there are no other circles in the problem statement.
Problems of the second degree of complexity with
three subjects and predicates and with negative judgments include problems in which the lesser premise
contains one indefinite proposition and one definite
proposition.
For example, such a task: “Masha, Galya and
Katya drew geometric shapes: someone - red circles,
someone - red squares, someone - blue squares. Masha
did not draw circles. Galya did not draw red figures.
What did Katya draw? "
Problems of the third degree of complexity with
three subjects and predicates and affirmative judgments
include problems in which the lesser premise contains
two complex judgments and one simple one.
For example, such a task: “Masha, Galya and
Katya drew geometric shapes: someone - red circles,
someone - red squares, someone - blue squares. Masha
did not draw blue figures. Galya did not draw circles.
Katya did not draw red shapes. What did Masha draw?
"
Problems of the first degree of complexity with
four subjects and predicates and with affirmative judgments include those problems in which the lesser premise contains three simple judgments.
For example, such a task: “Masha, Galya, Katya
and Nina drew geometric shapes: someone - red circles,
someone - red squares, someone - blue squares, someone yellow triangles. Masha drew circles. Galya drew
blue figures. Katya drew triangles. What did Nina
draw? "
Problems of the first degree of complexity with
four subjects and predicates and with negative judgments include those problems in which the smaller
premise contains three simple judgments.
For example, such a task: “Masha, Galya, Katya
and Nina drew geometric shapes: someone - red circles,
someone - red squares, someone - blue squares, someone yellow triangles. Masha did not draw squares and
triangles. Galya did not draw red and yellow figures.
Katya did not draw red and blue figures. What did Nina
draw?
Problems of the second degree of complexity with
four subjects and predicates and with affirmative judgments include those problems in which the smaller
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premise contains one complex judgment and two simple ones.
For example, such a task: “Masha, Galya, Katya
and Nina drew geometric figures: someone - red circles,
someone - red squares, someone - blue squares, someone yellow triangles. Masha drew red shapes. Galya
drew circles. Katya drew yellow figures. What did Nina
draw? "
Problems of the second degree of complexity with
four subjects and predicates and with negative judgments include those problems in which the smaller
premise contains one complex judgment and two simple ones.
For example, such a task: “Masha, Galya, Katya
and Nina drew geometric shapes: someone - red circles,
someone - red squares, someone - blue squares, someone yellow triangles. Masha did not draw blue and yellow figures. Galya did not draw squares and triangles.
Katya did not draw red and blue figures. What did Nina
draw? "
Problems of the third degree of complexity with
four subjects and predicates and affirmative judgments
include those problems in which the smaller premise
contains two complex judgments and two simple ones.
For example, such a task: “Masha, Galya, Katya
and Nina drew geometric shapes: someone - red circles,
someone - red squares, someone - blue squares, someone yellow triangles. Masha drew red shapes. Galya
drew squares. Nina drew blue figures. Katya drew yellow figures. What did Masha draw? "
Problems of the third degree of complexity with
four subjects and predicates and negative judgments include problems in which the lesser premise contains
two complex judgments and two simple ones.
For example, such a task: “Masha, Galya, Katya
and Nina drew geometric shapes: someone - red circles,
someone - red squares, someone - blue squares, someone yellow triangles. Masha did not draw blue and yellow figures. Galya did not draw circles and triangles.
Nina did not draw red and yellow figures. Katya did not
draw blue and red figures. What did Masha draw? "
In problems with affirmative and negative attributive judgments of the first, second and third degree of
complexity with three subjects and three predicates in
the big premise and problems of the first, second and
third degree of complexity with four subjects and four
predicates in the big premise, two variants of the question formulation are possible.
The first version of the question formulation is
characterized by the fact that the predicate of the judgment is the desired one, and the known is the subject of
the judgment, for example: "What did Masha draw?"
The second version of the question formulation is
characterized by the fact that the subject of the judgment is the desired one, and the predicate of the judgment is the known one, for example: "Who drew the red
circles?"
Moreover, each version of the question formulation may contain not only an assertion, as in the above
examples, but also a negation, for example, respectively: "What did Masha not draw?" and "Who Didn't
Draw Red Circles?"
2.3. Diagnostic technique
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Based on the analysis of the content of different
variants of verbal-logical tasks with relational and attributive judgments, the “Conclusions” methodology
was developed, designed to assess the characteristics of
the formation of logical actions associated with the construction of consistent reasoning and the implementation of deductive inferences.
Since search experiments with fifth-graders
showed that solving problems with symmetric relational judgments (even with the most difficult ones) did
not cause difficulties for any of the children, the final
version of the methodology does not contain such problems.
The "Conclusions" methodology includes 12 tasks
of different types and complexity, placed on the form,
which each student received in group experiments.
Problems 1 - 4 of the first degree of complexity, tasks
1 - 8 of the first and second complexity, tasks 1 - 12 of
the first, second and third degree of complexity.
FORM
1. Masha ran faster than Galya. Galya ran faster
than Dasha. Which of the girls ran faster - Misha or Dasha?
Answers: 1. Masha did not run as fast as Dasha. 2.
Dasha did not run as fast as Masha. 3. Masha ran as fast
as Dasha. 4. It is impossible to say which of the girls
ran faster.
2. Nina, Olya and Nastya lived on different floors
in different houses: someone on the second floor of a
high building, someone on the second floor of a low
building, someone on the first floor of a low building.
Nina lived in a tall building. Olya lived on the first
floor. Where did Nastya live?
Answers: 1. Nastya lived on the second floor of a
tall building. 2. Nastya lived on the second floor of a
low-rise building. 3. It is not known where Nastya
lived. 4. Nastya lived on the first floor of a low-rise
building. 5. Nastya lived on the first floor of a tall building.
3. Alik sang louder than Borya. Alik sang quieter
than Igor. Which of the boys sang louder - Alik or Igor?
Answers: 1. Alik sang not as loudly as Igor. 2. Igor
sang not as loudly as Alik. 3. Alik sang as loudly as
Igor. 4. It is impossible to say which of the schoolchildren sang louder - Alik or Igor.
4. Misha, Gena, Kostya and Andrey solved arithmetic examples: someone added three-digit numbers,
someone added two-digit numbers, someone multiplied
two-digit numbers, someone divided single-digit numbers. Misha did not solve examples with two-digit and
one-digit numbers. Gena did not solve examples for addition and division. Kostya did not solve examples for
addition and multiplication. What examples did Andrey
solve?
Answers: 1. Andrey solved examples of multiplication of two-digit numbers. 2. Andrey solved examples for the addition of two-digit numbers. 3. It is not
known what examples Andrey solved. 4. Andrey
solved examples of division of single-digit numbers. 5.
Andrey solved examples of adding three-digit numbers.
6. Andrey solved examples of adding single-digit numbers. 7. Andrey solved examples of multiplication of
three-digit numbers.
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5. Alla teaches poetry easier than Valya. Alla
teaches poetry easier than Galya. Galya teaches poetry
easier than Zhanna. Which of the girls is easier to learn
poetry - Alla or Zhanna?
Answers: 1. Alla does not learn poetry as easily as
Zhanna. 2. Zhanna does not learn poetry as easily as
Alla. 3. Alla teaches poetry as easily as Jeanne. 4. It is
impossible to say which of the girls teaches poetry more
easily - Alla or Zhanna.
6. Natasha, Rita and Sveta baked pies: someone
with an egg and rice, someone with an egg and cabbage,
someone with meat and cabbage. Natasha baked pies
with an egg. Rita baked rice pies. What pies did Sveta
bake?
Answers: 1. Sveta baked pies with egg and rice. 2.
Sveta baked pies with egg and cabbage. 3. It is not
known what pies were baked by Sveta. 4. Sveta baked
pies with meat and cabbage. 5. Sveta baked pies with
meat and carrots.
7. Alyosha lived farther from school than Vova.
Alyosha lived closer to school than Grisha. Grisha lived
closer to school than Vanya. Which of the boys lived
farther from the school - Alyosha or Vanya?
Answers: 1. Alyosha lived not so far from the
school as Vanya. 2. Vanya lived not so far from the
school as Alyosha. 3. Alyosha lived as far from school
as Vanya. 4. It is impossible to say which of the boys
lived farther from the school - Alyosha or Vanya.
8. Slava, Grisha, Kolya and Fedya went on trips:
some - by car to the north, some - by car to the east,
some - on a motorcycle to the east, some - on a bike to
the south. Slava did not ride a motorcycle or a bicycle.
Grisha did not go east or south. Kolya did not ride a car
or motorcycle. On what and where did Fedya go?
Answers: 1. Fedya was driving to the north. 2.
Fedya was driving eastward. 3. It is not known what
Fedya was driving and where. 4. Fedya was cycling
south. 5. Fedya was cycling north.
9. Zina jumped higher than Katya. Katya jumped
higher than Ira. Ira jumped higher than Lena. Lena
jumped higher than Masha. Which of the girls jumped
higher - Zina or Masha?
Answers: 1. Zina jumped not as high as Masha. 2.
Masha jumped not as high as Zina. 3. Zina jumped as
high as Masha. 4. It is impossible to say which of the
girls jumped higher - Zina or Masha.
10. Alla, Nadya and Lyuba weeded the beds with
vegetables: someone - long beds with tomatoes, someone - long beds with cucumbers, someone - short beds
with cucumbers. Alla weeded long beds. Nadia weeded
the cucumber beds. Lyuba weeded short beds. What
beds did Alla weed?
Answers: 1. Alla weeded long beds with tomatoes.
2. Alla weeded long beds with cucumbers. 3. It is not
known which beds Alla weeded. 4. Alla weeded short
beds with cucumbers. 5. Alla weeded short beds with
tomatoes.
11. Misha is more fun than Oleg. Misha is sadder
than Petya. Petya is sadder than Pasha. Roma is more
fun than Pasha. Which of the schoolchildren is more
fun - Oleg or Roma?
Answers: 1. Oleg is not as funny as Kolya. 2.
Kolya is not as cheerful as Oleg. 3. Oleg is as cheerful
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as Kolya. 4. It is impossible to say which of the boys is
more fun - Oleg or Roma.
12. Misha, Gena, Kolya and Nikita learned to play
musical instruments: someone - two years on the violin,
someone - two years on the flute, someone - three years
on the flute, someone - four years on the trumpet ...
Misha did not study for three or four years. Gena did
not learn to play the violin and trumpet. Nikita did not
study for two or four years. Kolya did not study for
three or three years. What musical instrument and how
many years did Misha study?
Answers: 1. Misha studied violin for two years. 2.
Misha studied flute for two years. 3. It is not known
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what musical instrument and how many years Misha
studied. 4. Misha studied flute for three years. 5. Misha
studied trumpet for four years.
3. Results
At the beginning of the school year (the first week
of September), 54 sixth graders participated in group
experiments based on the "Conclusions" methodology,
and 52 sixth graders at the end of the school year (the
twentieth of April). It should be noted that only 49 sixth
graders took part in September and May, – their results
are reflected in the table.

Table
The results of solving problems by sixth graders (1 - 4, 1 - 8 and 1 - 12) methodology "Conclusions" in September and April (in%)
Problems
September April
1–4
85,7 61,2
1–8
63,3 77,1
1 – 12
44,9 55,1
The results of both series of experiments indicate
that the developed methodology quite clearly differentiates schoolchildren according to the level of formation of logical actions associated with the construction of reasoning.
So, in September, problems of only the first degree
of complexity of various types (i.e., problems 1 – 4)
were solved by 85.7% of schoolchildren (with unsuccessful solution of problems 5 – 12), problems only of
the first and second degrees of complexity (i.e., problems 1 – 8) – 63.3% of schoolchildren (with unsuccessful solution of problems 9 – 12), problems of three degrees of difficulty (i.e., all the problems proposed on
the form) – 44.9% of schoolchildren.
In April, the results changed: problems of only the
first degree of difficulty were solved by 61.2%, problems of only the first and second degree of difficulty –
77.6% of schoolchildren, problems of three degrees of
complexity – 55.1% of schoolchildren.
4. Conclusion
The conducted research, – it was associated with
the development and testing of diagnostic methods, –
showed that during the period of study in the sixth
grade, the number of schoolchildren who solve only the
simplest problems decreases – by 24.5% (from 61.2%
to 36.7% ), and the number of schoolchildren who are
able to solve problems of the first and second degrees
of difficulty increases – by 14.3% (from 77.6% to
91.9%), and who have coped with problems of the third
degree of difficulty – by 10.2% (from 55 , 1% to
65.3%).
Such data allows us to conclude that teaching in
middle school programs that meets the requirements of
the new FSES creates favorable conditions for the further formation of logical actions in schoolchildren that
underlie the ability to draw conclusions that consistently follow from the proposed judgments.

In general, the results obtained allow us to note
that for the diagnosis of such an important cognitive
competence as the ability to build logical reasoning, it
was possible to develop and test the “Conclusions”
method, which, as the work showed, is suitable for performing group examinations of middle school students,
in particular sixth graders.
In the future, it is planned to use the methodology
under consideration to conduct meaningful monitoring
of the formation of this competence in the course of
teaching children in secondary school. The data of such
monitoring are necessary to achieve important psychological and pedagogical goals: determining the features
of the formation of logical actions for constructing reasoning in each grade of secondary school, identifying
the influence of teaching methods, the content of curricula, as well as certain learning conditions on the formation of the ability to reason.
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Аннотация
В статье рассматриваются понятия «самосознание», «образ Я», «Я-концепция», «самооценка» с позиций различных научных подходов. Описан метод психокоррекции самооценки. Приведены результаты о
влиянии психокоррекции на интегральную самооценку личности и на позитивное формирование оценки
своей внешности, самопринятию своего телесного Я.
Abstract
The article examines the concepts of "self-awareness", "self-image", "self-concept", "self-esteem" from the
standpoint of various scientific approaches. The method of psycho-correction of self-esteem is described. The
results on the influence of psychocorrection on the integral self-esteem of the individual and on the positive formation of the assessment of one's appearance, self-acceptance of one's bodily self are presented.
Ключевые слова: фототерапия, самосознание, интегральная самооценка, самопринятие телесного Я.
Keywords: phototherapy, self-awareness, integral self-esteem, self-acceptance of the bodily self.
Одно из центральных мест среди психологических характеристик развития личности занимает самосознание. Представления о самосознании, его
сущности, структуре и проявлениях имеют давнюю
историю и определённые философско-этические
предпосылки, что нашло своё отражение в существовании ряда подходов, концепций и многих эмпирических исследований, посвящённых этому
психологическому феномену [1, 7, 8, 9, 15, 18].
Важной его составляющей является самооценка,
которая рассматривается как отечественными, так и
западными исследователями в качестве показателя
зрелости личности наряду с такими понятиями как
«Я», «образ Я», «Я-концепция», «самоотношение»
[4, 6, 17, 24].
Предметом таких исследований являются возникновение и развитие самосознания, его уровни,
структура и компоненты «образа Я», психические
процессы, при помощи которых индивид осознаёт,
оценивает и концептуализирует себя, функции самооценки и многое другое. Понятие «самооценка»
в этих работах не имеет однозначной трактовки, но
чаще всего отражает многообразные стороны самопознания. Вообще исследователи отмечают достаточно большую терминологическую неопределённость при определении разных сторон самосознания. Наибольшая согласованность существует в
отношении «Я-концепции», которая определяется

как совокупность всех представлений индивида о
себе, сопряжённая с их оценкой [2]. В «Я-концепции» выделяют две стороны: описательную, представляющую собой знание о себе (а также процесс
получения этих знаний), и оценочную, называемую
в зависимости от характера оценивания самооценкой, самопринятием, самоотношением, самоуважением [11]. Я-концепции (или отдельным её аспектам) отводится центральная роль в общем контексте формирования личности – её возможностей,
направленности, степени реализации, активности,
общественной значимости, что определяет важность её развития, достижения уровней адекватности и оптимальности.
Знание человека о себе, его представления о
разных сторонах собственного Я порождают их
оценку, эмоциональное к ним отношение. Хотя понятие Я предполагает внутреннее единство и тождественность личности, в реальности индивид
имеет не один, а некоторое множество «образов Я»,
каждый из которых оценивается и определяет уровень принятия человеком самого себя. Некоторые
представления человека о себе («образы я») являются как бы сердцевиной Я-концепции, занимают
относительно центральное место по сравнению с
другими, периферийными. Предметом самооценки
человека могут быть среди прочего и его внешность, его тело, физическое Я.
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Обобщённая оценка человеком самого себя
должна зависеть от частных самооценок, а также от
их субъективной значимости [3, 5, 19, 22]. Те люди,
для которых физическое Я в их Я-концепции играет
важную роль, должны иметь идеальный образ тела,
желаемый для них, то есть представления о таком
своём физическом Я, каким бы они желали обладать. Но, несмотря на кажущуюся очевидность и
распространённость таких представлений, прямых
доказательств того, что обобщённая самооценка человека зависит от его частных самооценок, взвешенных по уровню их центральности, не получено
[19]. Более того, некоторые исследования показали,
что общая самооценка не интегрируется из частных, взятых с учётом их субъективной значимости
[20, 21, 23]. Её иногда рассматривают как целостное, одномерное и универсальное образование, отражающее уровень общего положительного отношения к себе, независимого от знаний о себе, либо
разделяют в ней оценочный (отношение к себе как
носителю определённых свойств) и эмоциональный (самопринятие себя вне зависимости от своих
свойств) аспекты [17].
Таким образом, можно констатировать, что существуют разнообразные подходы к проблеме построения модели самооценки и её становления у
индивида, а также нередко несогласующиеся
между собой эмпирические данные, касающиеся
взаимосвязей общей и частных самооценок, в том
числе самооценок физического Я.
Рассматривая частные самооценки и их роль в
развитии общей самооценки, ряд исследователей
обращаются к изучению образа физического Я. Эта
традиция идёт от З.Фрейда, подчёркивавшего важнейшую роль тела, телесного опыта, телесного переживания в развитии эго-структур. Позднее А.Адлер показал существование тесной связи между образом телесного Я и самооценкой [16].
Важнейшими источниками формирования
представлений о собственном Я служат размеры
тела и его форма, его способности к функционированию, внешность и её сопоставление с идеальным
образом и пр.. Образ физического Я (Образ тела)
является одним из аспектов Я-концепции, подлежащих оцениванию и эмоциональному отношению. В
настоящее время Образ тела чаще всего рассматривается как сложное комплексное единство восприятия, установок, представлений и оценок, связанных с телесной внешностью и с функциями тела [9,
10, 23]. В этой парадигме изучаются взаимозависимости между удовлетворённостью-неудовлетворёностью телом и разными личностными чертами и
состояниями (депрессией, ощущением личностной
защищённости, успешностью самореализации и
др.). Наибольшее количество исследований представлено в клинической психологии, в работах,
опирающихся на психоаналитические концепции.
Вместе с тем, неоправданно мало внимания
уделяется проблеме коррекции самооценки, опирающейся на образ физического Я. Целью нашего исследования было изучить, насколько существенными могут быть влияния на интегральную самооценку личности представлений индивидов о себе,
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происходящие вследствие реальных изменений образа физического Я и оценок собственной внешности.
Нами были выдвинуты следующие гипотезы:
• Фототерапия позитивно влияет на оценку
своей внешности и самопринятие своего телесного
Я;
• Фототерапия способствует повышению
интегральной самооценки личности;
• Самопринятие своего телесного Я ведёт к
понижению влияния другого на отношение к своему телу;
Методы исследования. В качестве инструмента коррекции самооценки собственной внешности использовался метод фототерапии (сеансы фототерапии проводила И.В.Морозли, выпускница
Университета Российской Академии Образования).
Основным содержанием фототерапии в нашем исследовании являлось восприятие фотографических
образов, дополняемое их обсуждением. Фотографии позволяют сохранить во времени ощущения
тела и опыт его покоя и движения. На них запечатлены разные позы и выражения лица, передающие
те или иные реакции и состояния, что позволяет использовать их в качестве инструмента изучения телесного образа Я.
Для решения поставленных задач использовались фотосессии, в процессе которых создавались
наборы фотографических изображений, с которыми испытуемые в дальнейшем должны были работать. С каждым испытуемым проводилось четыре индивидуальных фотосессии продолжительностью от 30 до 40 минут, промежуток между
которыми составлял две недели. В этот период испытуемые самостоятельно работали с фотографиями. Количество фотографий в каждой фотосессии
было индивидуально и варьировало от 37 до 198
штук в зависимости от активности и подвижности
испытуемого.
В каждой фотосессии проводился также анализ прошедшего самостоятельного периода работы
с фотографиями. Самостоятельная работа с фотографиями состояла из четырёх этапов:
• Выбор 7-10 фотографий, сделанных в течение прошедшей фотосессии, на которых испытуемый больше всего себе не нравится;
• Разотождествление с выбранными фотографиями методом визуализации;
• Фиксация тех характеристик, которые не
нравятся в выбранных изображениях;
• Нахождение и фиксация в выбранных
изображениях положительных сторон.
Наряду с психокоррекционным методом фототерапии в исследовании использовался ряд психодиагностических методик. Опросник самоотношения (ОСО) В.В.Столина и С.Р.Пантилеева позволял
выявить три иерархических уровня самоотношения, различающиеся по степени обобщённости: 1)
глобальное самоотношение; 2)самоотношение,
дифференцированное по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожиданию положительного
отношения от других; 3)выраженность установки
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на те или иные внутренние действия в адрес «Я»
[12].
Методика Дембо-Рубинштейн в модификации
А.М.Прихожан направлена на выявление уровней
частных самооценок по ряду критериев, в том числе
по критерию «внешность» [13]. В этой психосемантической методике применяется шкалирование
ряда личных качеств посредством проставления
значков на вертикальных линиях.
Методика диагностики телесного Я, разработанная И.В. Лыбко, представляет собой опросник,
позволяющий получить информацию по двум факторам – «самопринятие образа телесного Я» и «влияние другого на отношение к своему телу» [9].
По окончании работы с каждым испытуемым
проводилось диагностическое интервью с целью
выявления удовлетворённости методом фототерапии и его эффективности.
В исследовании принимали участие две
группы испытуемых – экспериментальная и контрольная, численностью по 40 человек каждая. Обе
группы были идентичны по следующим социальнодемографическим признакам:
• Гендерному – шесть мужчин (15%) и тридцать четыре женщины (85%);
• Уровню образования –тридцать шесть человек (90%) с высшим и четыре человека (10%) со
средне-специальным образованием;
• Семейному положению –тридцать человек
(75%) не состоят в браке и десять человек (25%) состоят в браке;
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• Возрасту – два человека (5%) до 27 лет,
двенадцать человек (30%) от 27 до 35 лет, шестнадцать человек (40%) от 36 до 44 лет, десять человек
(25%) от 51 до 59 лет.
Группы формировались в зависимости желания (экспериментальная) или нежелания (контрольная) участвовать в коррекционных занятиях.
Исследование для экспериментальной группы
состояло из трёх этапов: 1) диагностический до
начала фототерапии; 2) психокоррекционный методом фототерапии; 3) диагностический по окончании фототерапии. Для контрольной группы было
два этапа исследования – первый и третий.
Анализ и обсуждение результатов. Сначала
мы выявили взаимосвязь между оценками внешности и общим уровнем самоотношения в каждой из
групп испытуемых. Мы предполагали, что такой
частный аспект образа Я как внешность будет занимать одно из центральных мест в самоотношении
потому должен существенно сказываться на общей
интегральной самооценке (самоотношении) у тех
индивидов, которые выразили желание участвовать
в сеансах фототерапии. Испытуемые контрольной
группы внешность будут рассматривать как незначимый, второстепенный, периферийный аспект
собственного Я, вследствие чего он будет мало влиять на интегральную самооценку.
Для выяснения этого вопроса мы использовали
корреляционный метод Спирмена. Усреднённые
показатели оценок внешности, самопринятия телесного Я и влияния другого на отношение к своему телу, а также интегральной самооценки приведены в таблице 1.

Таблица 1
Описательная статистика экспериментальной и контрольной групп до начала фототерапии
Интегральная
Самопринятие
Внешность
Влияние другого
самооценка
телесного Я
(Дембона отношение к теГруппа
(ОСО)
(И.В.Лыбко)
Рубинштейн)
лесному Я
M SD
M SD
M SD
M SD
Экспериментальная
14,2 4,4
53,7 13.3
11,5 2,9
9,8 2,4
Контрольная
14,4 4,6
57,6 13,9
12,4 3,1
10,6 2,9
Коэффициент корреляции между интегральной самооценкой и позитивной оценкой своей
внешности (по Дембо-Рубинштейн) в экспериментальной группе равен 0,59 (значим при p< 0,01), а в
контрольной группе 0,10 (незначим). Коэффициент
корреляции между интегральной самооценкой и
фактором принятия телесного Я в экспериментальной группе равен 0,30 (незначим), в контрольной
группе -0,08 (незначим).
Таким образом, наше предположение о значимости физического Я для общего самоотношения у
индивидов, пожелавших заняться коррекцией
оценки своей внешности с помощью фототерапии,
подтвердилось частично, только для оценки своей
внешности, но не для показателя принятия своего
телесного Я. Это мы объясняем тем, что две использованные нами методики для оценки физического Я
выявляют разные его стороны: если с помощью ме-

тодики Дембо-Рубинштейн мы заставляем испытуемого прямо оценить свою внешность, выразить
степень своего позитивного к ней отношения, то
фактор «принятие телесного Я» опросника Лыбко
включает в себя также оценки своего здоровья, физической выносливости, ловкости, склонностей к
демонстративности и представлениями оценок
своей внешности окружающими людьми. Вопросов
же, касающихся оценок своей внешности, в этом
факторе всего 6 из 22 (27 %). На различия в тех конструктах, которые оцениваются методиками
Дембо-Рубинштейн и И.В.Лыбко, указывают и
уровни взаимосвязей их показателей, различающиеся для эксперименталной и контрольной групп.
Коэффициент корреляции между показателями
этих двух методик в экспериментальной группе равен 0,48 (p< 0,01), а в контрольной этот коэффициент отрицательный, немного не достигающий
уровня значимости (-0,29).
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Мы предполагаем, что возможно не физическое Я в целом имеет особую значимость для тех
индивидов, которые решили принять участие в сеансах фототерапии, а только степень позитивной
оценки своей внешности. Именно внешность важна
для этих индивидов как фактор формирования интегрального самоотношения.
На следующем этапе анализа выяснялось, есть
ли различия между экспериментальной и контрольной группами по методикам исследования самооценок до начала фототерапии. Как видно из таб.1, эти
различия невелики, а использование непараметрического критерия различий Манна-Уитни показало,
что ни по одной из использованных диагностических методик значимых различий не было. Следовательно, экспериментальная и контрольная
группы до начала фототерапии были примерно
равны по уровням интегральной самооценки, а
также оценки своей внешности, принятия своего телесного Я и степени влияния другого на отношение
к своему телу.
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Показатели диагностических методик по завершении фототерапии с экспериментальной группой представлены в таблице 2. Как видно из этой
таблицы, экспериментальная и контрольная группы
стали заметно различаться. При этом интегральная
самооценка, оценка внешности и уровень самопринятия телесного Я в экспериментальной группе
стали превосходить соответствующие показатели
контрольной группы, а уровень влияния другого на
отношение к своему телу стал ниже в экспериментальной группе по сравнению с контрольной.
Чтобы оценить значимость выявленных различий, мы ещё раз использовали критерий МаннаУитни и нашли, что группы стали существенно различаться ( на уровне p<0,01 для показателей интегральной самооценки, оценки внешности и самопринятия телесного Я; на уровне p<0,05 для показателя влияния другого на отношение к своему
телу).

Таблица 2
Описательная статистика экспериментальной и контрольной групп после фототерапии
Внешность
Самопринятие
Интегральная саВлияние другого
(Дембо – Рубинтелесного Я
мооценка (ОСО)
на отношение к теГруппа
штейн)
(И.В.Лыбко)
лесному Я
M SD
M SD
M SD
M SD
Экспериментальная
18,2 6,3
76,3 15,2
14,2 4,1
8,5 2,6
Контрольная
14,5 4,7
53,6 13,1
11,6 3,2
10,4 2,9
Для оценки существенности сдвигов, происшедших в экспериментальной группе под влиянием
фототерапии, мы использовали критерий Т-Уилкоксона. Изменения в позитивности оценок своей
внешности (Тэмпир. = 69 при Ткрит.=238) и самопринятия телесного Я (Тэмпир. = 57 при
Ткрит.=238) значимы на уровне p< 0,01. Таким образом, сеансы фототерапии положительно отразились на отношении к собственной внешности и
уровне принятия телесного Я.
Далее мы посмотрели, не изменились ли под
воздействием каких-либо неучтённых нами факторов эти показатели (и если изменились, то
насколько существенно) в контрольной группе за
тот период времени, в течение которого применялась фототерапия по отношению к испытуемым
экспериментальной группы. Показатели Т-критерия Уилкоксона в контрольной группе таковы: по
фактору «внешность» Тэмпир. = 300,5 при
Ткрит.=286 (для p<0,05); по фактору «самопринятие своего телесного Я» Тэмпир. = 308 при
Ткрит.=286 (для p<0,05). Оба эмпирических показателя превышают критические, что свидетельствует
о том, что в контрольной группе не произошло значимых изменений в показателях физического Я.
Следовательно, существенные сдвиги в оценках
своей внешности и уровне самопринятия, наблюдаемые в экспериментальной группе, вызваны
именно фототерапией, а не иными, неучтёнными
нами факторами.
Далее мы проанализировали, изменилась ли и
насколько значимо интегральная самооценка за

рассматриваемый период времени у испытуемых
обеих групп. По Т-критерию Уилкоксона получены
следующие значения:
- В экспериментальной группе Тэмпир. = 89
при Ткрит.=238 (значимость изменений на уровне
p<0,01);
- В контрольной группе Тэмпир. = 294 (изменения незначимы).
Следовательно, фототерапия привела к повышению интегральной самооценки. Наше предположение о том, что этот метод положительно отразится не только на самооценке своего физического
Я, но и на общей самооценке, подтвердилось.
На следующем этапе анализа оценивалось изменение фактора «влияния другого на отношение к
своему телу» под влиянием фототерапии. Как уже
отмечалось выше, в экспериментальной группе
наблюдается снижение этого показателя, но это
снижение не достигает уровня значимости (Тэмпир. = 291,5 при Ткрит.=286 для p<0,05). Не изменился этот показатель и в контрольной группе
(Тэмпир. =299,0 при Ткрит.=286 для p<0,05).
Таким образом, такой аспект самоотношения
как влияние окружающих на восприятие фигуры
индивида, его тела, одежды, умений одеваться не
меняется под воздействием фототерапии. Такое
«отражённое» отношение к своему физическому Я
оказалось мало связанным с другими сторонами самооценки, о чём свидетельствуют корреляции,
представленные в таблице 3.
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Таблица 3
Коэффициенты корреляции (по Спирмену) между показателями физического Я и влиянием другого на
отношение к своему телу
Корреляция между принятием телес- Корреляция между оценкой внешноГруппа
ного Я и влиянием другого
сти и влиянием другого
после
после фототерадо фототерапии
до фототерапии
фототерапии
пии
Экспериментальная
0,17
- 0,42
0,21
- 0,25
Контрольная
0,06
- 0,18
0,23
- 0,03
Как видно из таблицы 3, взаимосвязь между
уровнем влияния другого на отношение к своему
телу и показателями самооценок внешности и принятия своего телесного Я отсутствует в обеих группах до начала фототерапии (корреляции незначимы). После фототерапии в экспериментальной
группе появилась значимая отрицательная корреляция между влиянием другого и принятием телесного Я (p<0,01), а также отрицательная корреляция
между влиянием другого и самооценкой внешности, не достигающая уровня значимости, но явно
отражающая определённую тенденцию. На основании полученных данных можно предположить, что
фототерапия привела к снижению зависимости отношения к своему телу от мнений окружающих. Бо-

лее того, чем ниже оценки окружающими физических данных индивидов, тем выше их собственные
оценки внешности и уровень принятия телесного Я.
Подводя итог рассмотренным результатам,
можно считать, что чем эффективнее воздействие
фототерапии, тем более позитивными, самостоятельными, независимыми от окружающих становятся оценки своего физического Я.
Оказала ли фототерапия аналогичное влияние
на интегральную самооценку (самоотношение)?
Для того, чтобы выяснить это, мы использовали метод ранговой корреляции Спирмена для оценки взаимосвязей между уровнем влияния другого на отношение к своему телу и показателями интегральной самооценки. Коэффициенты корреляции
представлены в таблице.
Таблица 4
Коэффициенты корреляции (по Спирмену) между показателями интегральной самооценки и влиянием
другого на отношение к своему телу
Группа
До фототерапии
После фототерапии
Экспериментальная
0,07
- 0,24
Контрольная
0,30
0,27

Все коэффициенты корреляции, отражённые в
таблице, незначимы. Таким образом, сеансы фототерапии не сказались на участии «отражённого» самоотношения к телесному Я в общей интегральной
самооценке. Наши данные свидетельствуют о том,
что представления других о физическом Я индивидов не влияют на их интегральную самооценку, и
фототерапия не изменяет такого положения вещей.
Интегральная самооценка является более устойчивым образованием по сравнению с образом физического Я, менее подверженном влиянию окружающих, их оценкам физического Я субъекта, его
внешности.
Беседа, проведённая после фототерапии с её
участниками, показала, что все удовлетворены процедурой фототерапии (продолжительностью и
структурой фотосессий), высоко оценивают её эффективность по отношению к себе (средний уровень эффективности по самооценкам 76,1%), но
при этом половина испытуемых считает, что фотосессий должно быть больше (8-10), а четверть испытуемых полагает, что они должны проходить
чаще (один раз в неделю).
Таким образом, наше исследование показало
большие коррекционные возможности фототерапии в плане её воздействия на разные стороны самооценки. Вместе с тем, нельзя не отметить, что
этот метод требует дальнейшего изучения. Так,
пока не раскрыто влияние на эффективность фототерапии возрастных, гендерных и индивидуально-

личностных характеристик человека; остаётся не
выясненным, можно ли использовать этот метод
для решения других личностных проблем, а не
только проблем самооценки; возможна ли самостоятельная фототерапия по специально разработанным индивидуальным программам и пр.
В результате проведённого исследования возможностей влияния фототерапии на самооценку
индивидов были сделаны следующие выводы:
1. Фототерапия способствует формированию
позитивной оценки своей внешности и самопринятию своего телесного Я.
2. Фототерапия положительно влияет на интегральную самооценку личности.
3. Самопринятие своего телесного Я ведёт к
понижению влияния другого на отношение к своему телу.
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