
 
 

VOL 3, No 73 (73) (2021) 

 

The scientific heritage 

(Budapest, Hungary) 

The journal is registered and published in Hungary. 

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

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

Articles are accepted each month. 

Frequency: 24 issues per year. 

Format - A4 

ISSN 9215 — 0365 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

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

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

consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

• Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics (Moscow, Russian 

Federation) 

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

(Zagreb, Croatia) 

• Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory (Kiev, Ukraine) 

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

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

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

Hungary) 

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

public relations (Gdansk, Poland) 

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

(Koln, Germany) 

• Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of higher mathe-

matics (Moscow, Russian Federation) 

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

gious studies (Miskolc, Hungary) 

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

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

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

• Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian 

Federation) 

• Gál Jenő - MD, assistant professor of history of medicine and the social sciences and humanities (Budapest, 

Hungary) 

• Borbély Kinga - Ph.D, Professor, Department of Philosophy and History (Kosice, Slovakia) 

• Eberhardt Mona - Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psychology and Pedagogy (Munich, 

Germany) 

• Kramarchuk Vyacheslav - Doctor of Pharmacy, Department of Clinical Pharmacy and Clinical Pharmacol-

ogy (Vinnytsia, Ukraine) 

 

«The scientific heritage» 

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

E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com 
  



CONTENT 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Kaspruk N., Batranovska S. 
PROBLEMS AND BENEFITS OF APPLICATION OF CASE-
METHOD AT THE CLINICAL DEPARTMENTS OF THE 
HIGHER MEDICAL ESTABLISHMENTS .......................... 3 
Grynyuk S., Zaytseva I. 
A METHODOLOGY TO COUNTERACT COVID-19: 
PSYCHOLOGICAL RECOMMENDATIONS ON 
STUDENTS’ BEHAVIOR AND ACTIVITY IN AN EXTREME 
SITUATION ................................................................... 5 
Kvasnytsya I., Kvasnytsya O. 
RESEARCH OF THE FORMATION LEVEL OF THE ISSUE 
OF PROFESSIONAL MOBILITY OF FUTURE SPORTS 
COACHES-TEACHERS IN HIGHER EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENTS ........................................................ 8 
Kotelban A., Mytchenok M.,  
Moroz P., Mytchenok O. 
SIMULATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE - BEST FOR 
FUTURE DOCTORS ..................................................... 12 
Krechetova G. 
THE PROBLEM OF DIGITAL TRANSFORMATION OF 
HIGHER EDUCATION ................................................. 14 

Lukyanenko O.,  
Akhmetov S., Ovchinnikov Yu. 
ANCIENT MARTIAL ARTS IN THE REGION AS A FACTOR 
IN THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS 
MANAGEMENT STRUCTURE ...................................... 17 
Mytchenok O., Kotelban A.,  
Mytchenok M., Moroz P. 
POSTGRADUATE EDUCATION AS A KEY TOOL FOR THE 
FORMATION OF PROFESSIONALISM FOR FUTURE 
DOCTORS ................................................................... 26 
Mytchenok M., Kotelban A.,  
Mytchenok O., Moroz P. 
SELF STUDY AS THE MAIN MOTIVATING WAY TO 
BECOME A DENTIST ................................................... 27 
Mytchenok M., Kotelban A.,  
Moroz P., Mytchenok O. 
INTERACTIVE MUTUAL TRAINING. HOW TO INCREASE 
THE LEVEL OF QUALIFICATION OF FUTURE DOCTORS?
 ................................................................................... 30 
Moroz P., Kotelban A.,  
Mytchenok M., Mytchenok O. 
HOW TO IMPROVE KNOWLEDGE AND TO MOTIVATE 
FUTURE DOCTORS OR TEAMWORK AS MODERN 
METHODOLOGICAL APPROACH ................................ 32 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
Nurova G. 
CONSTRUCTIVE ANALYSIS OF THE ENGLISH 
SENTENCE’S STRUCTURE AND ITS TRANSLATION INTO 
RUSSIAN .................................................................... 34 

Smirnova O., Protsukovich E. 
PRACTICAL GUIDELINES FOR ORGANIZATION OF SELF-
MAINTAINED WORK IN FOREIGN LANGUAGE OF 
UNIVERSITY POWER ENGINEERING STUDENTS ......... 38 

PHILOSOPHICAL SCIENCES 
Vilkov V. 
THE INTERPRETATION OF DIALECTICAL AND 
HISTORICAL MATERIALISM BY V.I. LENIN AND I.V. 
STALIN ....................................................................... 41 

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
Zak A. 
DIAGNOSTICS OF MENTAL ACTIONS IN FIRST-
GRADERS ................................................................... 52 
Nesprava M. 
CONFLICTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS: 
CURRENT SCENARIOS OF PREVENTION AND 
RESOLUTION ............................................................. 56 

Ulanovskaya I., Yanishevskaya M. 
ON THE COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF 
EDUCATIONAL PROGRAMS OF MODERN PRIMARY 
SCHOOLS ................................................................... 61 

  



The scientific heritage No 73 (2021) 3 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
 

PROBLEMS AND BENEFITS OF APPLICATION OF CASE-METHOD AT THE CLINICAL 

DEPARTMENTS OF THE HIGHER MEDICAL ESTABLISHMENTS 

 

Kaspruk N., 

Assoсiate professor 

Department of Clinical Immunology, Allergology and Endocrinology 

Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine 

Batranovska S. 

Assistant 

Department of pharmacology 

Bukovinian State Medical University, Chernivtsy, Ukraine 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-73-3-3-5 

 

Abstract 

The article emphasizes the need to search for and implement innovative information technologies for the 

professional training of medical students at clinical departments of higher medical establishments in modern con-

ditions, and considers the characteristic features of distance learning and the problems that arise in this case. 

The article describes the technology of implementation and the types of use of the case method, it's problems 

and benefits in the organization of group sessions on the course "Clinical Immunology and Allergology", as one 

of the forms of training that optimizes and brings the educational process closer to real organizational and produc-

tion situations, thus contributes to the development of clinical thinking future doctors and raises the level of their 

professional training. 

Keywords: distance learning, the feasibility, case method, clinical departments, medical students. 

 

Mankind has entered a new stage of its develop-

ment, when information technology is becoming one of 

the most important components of human life, and in 

today's conditions — the only possible option for learn-

ing. Therefore, the problem of finding new forms of or-

ganization of the educational process has become cru-

cial. Nowadays higher education institutions are ac-

tively positioning their contribution to the innovation 

process, social development and design innovative 

technologies that ensure the formation of professional 

skills of students under the conditions of quarantine. 

Thus, the requirements of today are a fundamentally 

new, high-tech approach to the process of knowledge 

transfer, which makes it possible to create a system of 

mass lifelong learning, a wide exchange of information. 

Such a system can adequately and flexibly respond to 

the needs of society for the training of well-qualified 

professionals, although, for medical specialties, this op-

tion is considered as temporary and, in the future, as 

ancillary [1]. 

Characteristic features of learning in present-day 

reality's conditions are: 

1) interactivity of learning: where interactive op-

portunities are used in the system of distance learning 

of programs and information delivery systems, allow-

ing to establish and even stimulate feedback, provide a 

form of dialogue and constant support, which is not 

possible in most traditional learning systems; 

2) individualization of education, which allows to 

implement for the student an individual approach as 

well as an individual method of questioning. 

3) information support of distance learning is char-

acterized by the fact that students get access to a lot of 

Internet resources, also to a set of necessary educational 

materials in modern electronic form directly from the 

distance learning server "MOODLE". The latter be-

sides detailed coverage of theoretical issues contains a 

number of illustrative information, which, in turn, pro-

motes students to study the needed material more thor-

oughly and comprehensively. 

4) modern computer telecommunications are able 

to provide knowledge transfer and access to a variety of 

educational information at the appropriate level, and 

sometimes much more effectively than traditional 

teaching aids. 

We can also identify certain problems that arise 

when studing of subject during distance learning. 

Among them: 1) overcoming psychological isolation; 

2) the problem of effective management of students' 

learning activities and effective feedback; 3) the prob-

lem of psychological unpreparedness of students for 

self-dependent work [2]. 

Thus, the introduction of the distance learning 

technologies will contribute to get a qualitatively new 

educational product. Significant expansion of the infor-

mation educational environment, increasing the ability 

of students and teachers to communicate with col-

leagues from other universities, access to global infor-

mation resources — all this helps to encourage students' 

motivation to learn, strengthen their creative self-reali-

zation, master telecommunications skills as necessary 

living conditions in the information society [3]. 

One of the forms of training that brings the educa-

tional process closer to real clinical situations is the 

case method. Briefly, this method can be described as 

"learning by doing". During the preparation of the case 

based method for training, the problem of defining pro-

fessionally oriented goals is important. 

Taking into account the structure and specifics of 

the course "Clinical Immunology and Allergology", we 

consider the most effective case method in the form of 

examination of a virtual patient with the nosology pro-

posed by a teacher (on the topic of a practical lesson). 

The students receive nosology in immunopathology, 
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the teacher offers individual information on the pa-

tient's age, anamnestic peculiarities. 

Using these data, the students are asked to add the 

defining data of the immunological history, to make a 

plan of specific immunodiagnostics and immunother-

apy (taking into account possible contraindications), as 

well as to determine the prognosis for this patient. 

This type of case method helps its participants to 

form the necessary skills for examining a patient with 

immunopathology, to consolidate the acquired basic 

knowledge in the specialty. In addition, the case 

method will be carried out in the form of a game, which 

creates an atmosphere of competition and interest of the 

participants, since after the completion of the task all 

the examples are analyzed in the group. Students who 

make correct comments and suggestions withing the 

discussion receive additional stimulating points [4]. 

The teacher manages the process of case method 

and performs the following functions: setting of the 

goals and objectives of case method, developing of the 

situations and questions for training; assignment of the 

students into groups; presentation of the participants of 

case method, distribution of the roles; giving the floor 

to the participants of case method; coordination of work 

of the participants of case method; summarizing the 

discussion. 

Functions of the students: general discussion eithe 

situation or task; analysis of etiological factors influ-

encing the diagnosis and the proposed scope of exami-

nation; plan of the options for immunodiagnostics and 

analysis of the obtained results (interpretation of the 

immunogram); immunotherapy planning (depending 

on the task); registration of the patient's medical his-

tory. 

Students also perform presentation work on one of 

the current topic’s questions (optional). This type of ac-

tivity is credited as student's individual independent 

work (10 points). Usually 1-3 presentations are heard at 

each lesson, followed by a discussion with the whole 

group. 

One of the criteria for the success of the case 

method as a result is the willingness of students to cor-

rect their mistakes and the ability to listen to someone 

else's point of view. People who know both how to un-

derstand where they were wrong and admit their mis-

takes, are able to reject ineffective strategies of activity, 

choose new ones, improving their thinking. It is also 

necessary to develop the skills of "looking from the out-

side" in order for them to become a habit [5]. 

To form such a component of critical thinking as 

the willingness to correct own mistakes, may be used 

the method of solving case-situations "analysis of failed 

clinical experience", or evaluation of the decision. Then 

the students are offered a situation, the solution of 

which is already known. The task is to evaluate the so-

lution critically, and to propose your own, more optimal 

one. 

The feasibility of using case technology in the 

practice of higher education is undeniable, because it 

promotes the activation of thought processes and al-

lows the teacher to reveal the potential of each student, 

stimulating the development of mental activity. Each 

case-situation simulates a clinical situation, improving 

the skills of quick and competent decision-making. 

Self-dependent reconstruction of the situation's algo-

rithm contributes to the development of the main com-

ponents of critical thinking, such as awareness, flexibil-

ity, perseverance, etc.  

In order for case technology to become an effec-

tive teaching method, it is extremely important that 

work with students is based on certain requirements for 

the situations themselves and for the organization of 

group work in the classroom. 

The clinical situation should include three compo-

nents (theoretical, practical and emotional). At the 

same time, it is important that knowledge is not given 

in a finished form, but requires students to make efforts 

of their mental activity. The plot of case situations can 

be taken from medical or pedagogical literature, mono-

graphs, journalistic articles, reference books. 

It is crucial that the situation was as close to reality 

as possible, i.e. was not fictional. At the same time, the 

circumstances should be distinguished by their rele-

vance, "drama" and informational content, i.e. be trans-

parent enough to find a solution. 

Secondly, it is necessary to have different options 

for presenting the situation to students. The very es-

sence of the technology is to enhance students' motiva-

tion for professional activity through solving specific 

situations. To do this, you can use various types of sit-

uations: a printed case (graphs, tables, illustrations), a 

multimedia case (in the form of a computer presenta-

tion), a video case (film, video or audio materials). 

Such a variety of visual information helps to maintain 

the interest of students, enhancing their creativity and 

thinking abilities [6]. 

Thirdly, work on each case should involve group 

performance, discussion, and various options for game 

modeling. Case technology can be an effective tool for 

the development of critical clinical thinking if the work 

on the situation and the presentation of the solution are 

organized in groups. The algorithm for working on a 

problem, as a rule, consists in getting to know the case, 

analyzing additional literature, finding solutions, and 

presenting the result [7]. 

The work can be organized into subgroups, when 

all students are divided into small teams of 3-4 people. 

After the agreed time has elapsed, each group will pre-

sent its work, and at the end all the results are discussed 

together. Another option is to organize a business 

game. In this case, students are given clinical situations, 

and roles are also assigned, within which they will have 

to solve the situation (doctor, patient). As a rule, this is 

a collective discussion game in which representatives 

of various “subspecialties” can take part. Upon comple-

tion, it is crucial to take stock using the elements of in-

trospection. At the end of the work on each situation, it 

is important that the students realize what knowledge 

helped them to solve the situation, what skills were not 

enough to cope with the task. It is imperative that each 

student could speak up. Moreover, it is necessary to 

teach that the students evaluate the results of others and 

their own achievements themselves. For example, use 

the option: "whose solution was the best?" 
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Therefore, the use of case technologies in the or-

ganization of group forms of teaching at clinical depart-

ments can be an effective tool of clinical thinking de-

velopment of the future doctors. Moreover, the use of 

the above methods contributes to both the optimization 

of the educational process at the university and the im-

provement of the level of professional training of grad-

uates, orientates them towards further teamwork, devel-

ops such socially significant qualities as mobility, initi-

ative, independence, as well as flexibility, 

perseverance, and determination. 
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Abstract 

In the following paper the authors have investigated the impact of Covid-19 pandemic on students’ psycho-

logical well-being and their self-attitude during distance learning. They have focused on the analysis of the con-

cepts: “psychological well-being” and “self-attitude”. The authors have summed up a methodology to counteract 

COVID-19 for students – the recommendations on improving the level of students’ psychological well-being and 

readiness during the period of distance learning in an extreme situation. 

Keywords: pandemic, COVID-19, higher education, psychological well-being, self-acceptance, self-attitude. 

 

1. Introduction 

The following study is the result of the project 

“Potential of higher education in conditions of the pan-

demic: global, European, national dimensions” (regis-

tration number: 2020.01/0172) of the National Re-

search Fund of Ukraine financed at the expense of the 

state budget. 

Currently, due to the outbreak of the COVID-19 

pandemic, there is an actualization of socio-psycholog-

ical, economic and many other problems, which inevi-

tably affect the sphere of higher education as well. This 

alarming situation affects the entire population of the 

world, regardless of age, gender and social class; and 

this situation, which has a high stressogenic potential, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0696-96
http://bookre.org/reader?file=634254&pg=345
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is being actively researched by the psychological sci-

ence.  

During the pandemic, people have a dispropor-

tionate degree of fear because of the rapid and unno-

ticed spread of the virus; there is a violation of their 

personal rights, which leads to increased anxiety, in-

creased distress and the appearance of psychopatholog-

ical symptoms. As a result of such social isolation peo-

ple have the following mental reactions: increase of ir-

ritability and fatigability, deterioration of attention 

concentration; panic and avoidant behavior. 

The above mentioned facts are directly related to 

the functioning of higher educational institutions that 

have switched to distance learning in order to prevent 

the infection with the coronavirus. Considering the cur-

rent epidemiological situation in the world, we can state 

that, at the moment, distance learning is the most opti-

mal mode of instruction in the universities. Here, it 

should be noted that the main factor influencing the 

success of student learning is the state of psychological 

comfort. Abrupt change in learning conditions can af-

fect, first of all, students’ well-being, their self-attitude, 

self-esteem, self-image, life satisfaction, self-con-

sciousness, which, in turn, are of great importance to 

psychological health. The negative impact of distance 

learning on the learner’s psychological well-being can 

lead to the deterioration in disciplinary performance 

and a decrease in learning motivation. This problem has 

determined the purpose of our research: to study stu-

dents’ psychological well-being, their self-attitude dur-

ing distance learning and to suggest a methodology to 

counteract COVID-19 for students (psychological rec-

ommendations on students’ behavior and activity in an 

extreme situation). 

2. Research results 

The current situation of modern human life, in ac-

cordance with the WHO decision on the pandemic, 

governmental and administrative decisions, medical 

recommendations related to the threat of infection and 

spread of coronavirus is an extreme situation. It is char-

acterized by high uncertainty, unpredictability, varia-

bility, contradictory requirements and assessments of 

what is happening. There is a significant increase in the 

level of anxiety, depression, confusion, hopelessness, 

etc. in the population of different countries. It is known 

that anxiety acts as a signal of danger, threat, and is im-

portant for the person. However, the level of anxiety 

that causes disorganized behavior, panic, suicidal 

thoughts and other disorders, becomes dangerous in it-

self. 

Most scientific articles express concern about this 

issue and suggest the need to overcome the so-called 

health crisis [1; 4; 5; 6], which has arisen not only be-

cause of the spread of disease, but also because of the 

threatening content and the amount of information 

broadcast by the media, and because of the specificity 

of the stressor itself – the invisible threat. It is not only 

the fear of being infected that is alarming, but also the 

doubts about whether we can count on full and quality 

medical care. Lack of protective equipment, problems 

with adequate treatment, and the purely human factor 

of fatigue, tension, anxiety, and professional burnout 

among medical personnel induce negative emotional 

states in the population. 

Therefore, nowadays the phenomenon of “psycho-

logical well-being” is being actively studied by many 

fields of science, including psychology. One of the first 

researchers of psychological well-being is the Ameri-

can psychologist N. Bradburn [9], who defined this 

concept as a subjective feeling of happiness and general 

life satisfaction. In the scientist’s understanding, psy-

chological well-being is a balance between positive and 

negative effect, which are in constant interaction with 

each other. 

In the work of P. P. Fesenko psychological well-

being is seen as a subjective phenomenon, a holistic ex-

perience expressed in a sense of satisfaction with one-

self and one’s life. From the scientist’s point of view, it 

is in direct dependence on the basic values, needs and 

the system of internal assessments of the personality it-

self. 

In C. Ryff [7] psychological well-being is a basic 

subjective construct, reflecting the perception and eval-

uation of one’s own functioning with the maximum dis-

closure of a person’s potential. According to C. Ryff’s 

psychological well-being consists of six main compo-

nents: self-acceptance (awareness and acceptance of 

one’s personality), autonomy (independent evaluation 

of one’s behavior, ability to maintain a stable position 

under social pressure), positive relationships with oth-

ers, environmental management (ability to achieve 

goals despite existing difficulties), and purpose in life, 

personal growth. 

L.B. Kozmina [8, p. 194], taking into account the 

multi-component nature of psychological well-being, 

associates it with such an integrative psychological for-

mation as self-esteem. The term “self-perception” 

means a person’s attitude toward his or her “I”. 

The creative team under the guidance of the scien-

tific supervisor S. Grynyuk [1; 2; 3] conducted a re-

search regarding the students’ self-attitude. The re-

searchers examined the students in 65 Ukrainian uni-

versities with different levels of psychological well-

being during distance learning. According to the analy-

sis, the general level of well-being of all students has 

an average indicator. According to the researchers, the 

actual life events of students, the presence or absence 

of their inner support, readiness or unreadiness to take 

responsibility for the events happening to them deter-

mines their mental state. It was also found that when 

the subjects avoided contact with the surrounding real-

ity, their activity in dealing with the pandemic situation 

and the need for distance learning decreased. There was 

also an opposite tendency: if the subjects effectively 

used their personal resources to find ways to solve aca-

demic and other problems, their psychological and 

physical discomfort was reduced.  

Researchers of the above-mentioned team note 

that the mental state of students in conditions of self-

isolation is generally quiet (a feeling of satisfaction, 

complacency, equilibrium and carefree), because stu-

dents stay in a comfortable environment in their place 

of residence; they have no need to visit public places 

daily, to use transport. At the same time in the actual 
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mental state there are also such manifestations as pes-

simism, apathy, decreased motivation, irritability, anx-

iety, which is almost not typical for students of this 

group. Despite the normative values of the identified 

mental changes, a decrease in the emotional back-

ground can lead to a negative impact on the effective-

ness of learning activities, which indicates the need for 

timely psychological and pedagogical support for stu-

dents. As a result of qualitative analysis the leading 

forms of psychological defenses in students were estab-

lished, which are compensation and denial. It means 

that students, experiencing negative mental states, often 

unconsciously suppress unpleasant thoughts and expe-

riences.  

Based on the study, several socio-psychological 

factors determining the subjective well-being of stu-

dents in a distant learning environment were identified: 

1) the presence of interest in learning regardless of the 

mode to study; 2) the ability to maintain relationships 

with classmates; 3) the presence of high quality inter-

action with teachers. 

The study allowed the creative team of researchers 

to identify the main difficulties arising in the course of 

distance learning: the presence of difficulties in the or-

ganization of learning and daily activities, low level of 

self-acceptance and critical attitude to themselves, apa-

thy and pessimism, decreased learning motivation, fre-

quent manifestations of irritability and anxiety.  

In accordance with the above-mentioned we have 

developed the following recommendations for students 

to improve their level of psychological well-being in 

distance learning conditions: 

1. In this critical situation the student must take a 

responsible personal and civic position: to realize and 

accept the new, extreme logic of life as his own reality. 

Accordingly, he should restructure his way of life, ac-

tivity, behavior, communication and his relations to 

various aspects of life, adhering to the new require-

ments of reality.  

2. Extreme style of existence for a modern student 

means active, positive, optimistic, life-affirming, real-

istic attitude to life, allowing to engage in new deep re-

sources in various forms of remote work and digital 

communication, taking into account the real threat and 

taking care of health and life of his own and others. 

3. To work constructively with information. Ob-

tain necessary information about the COVID-19 pan-

demic from official sources and share verified infor-

mation with the community. Work selectively with in-

formation and news, filtering out anything that is not 

relevant to self-preservation, adaptation, transfor-

mation.  

4. To work on oneself in order to create and main-

tain the most effective functioning and operation of the 

personality in the given situation of life, resilience, psy-

chological and emotional stability. To take seriously 

the threat and risks associated with the coronavirus in-

fection. Maintain internal and external calm, distance 

oneself from negative images and situations, and con-

centrate on pleasant impressions and aspects of life. 

5. The changed situation with elements of self-iso-

lation, restriction of contacts, distant, remote mode of 

education and work, staying for a long time in one ter-

ritory often entails a number of consequences, such as 

stressful states, aggravation of interpersonal contradic-

tions, creation of conflicting relations, social distanc-

ing, closed way of life. In this situation, the manifesta-

tion of empathy and complicity in the life of their envi-

ronment, taking into account the requirements for 

distance is a partial solution to the problem. Caring for 

others maintains a positive attitude in students and in-

creases the meaningfulness of life.  

6. Strictly comply with medical recommendations, 

rules of hygiene, safe behavior and distant functioning 

mode. Continue to live a healthy lifestyle in both pre-

ventive and quarantine situations and in the event of 

coronavirus. Observe work, rest and sleep patterns, and 

maintain physical activity to enhance immunity.  

7. Do not communicate with people who have a 

negative attitude and constantly complain about life. If 

there is no way to completely exclude such communi-

cation, limit it to a minimum. Talk more with your fam-

ily and friends, organize joint conversations, watch 

movies and discuss various topics. Communicate with 

classmates and friends by telephone and video calls. 

Quality communication improves mental health. 

3. Conclusion 

With the COVID-19 pandemic, distance learning 

has become mandatory for numerous universities 

around the world. The mass transition to distance learn-

ing was unprecedented and unparalleled in human his-

tory. The associated need for isolation and social dis-

tancing impacted the formation of student groups and 

the subsequent adjustment of students to the new social 

group. Higher education students faced new additional 

complexities that led to increased psychological well-

being. In this regard, there was a need to identify the 

main symptoms of psychological disorders and their 

causes, as well as methods of eliminating or minimiz-

ing such negative symptoms.  

The conducted research does not examine all as-

pects of the stated problem; it remains to see how the 

quality of learning is affected by the shift from face-to-

face to online teaching, especially when the situation 

will change from a crisis management one to a new nor-

mal for the new academic year.  
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Abstract 

The article reveals the formation level of the issue of professional mobility of future sports coaches-teachers 

in higher educational establishments. Researches regarding the given issue have been generalized, results of poll-

ing of students of higher educational establishments, specialty “Physical culture and sports”, and coaches-teachers 

that have practical experience have been analyzed.  

Keywords: formation of professional mobility, higher educational establishments, coach, student, polling. 

 

Problem setting. Under present-day conditions, 

high-pace dynamics and intensive rhythm of life call 

for being constantly prepared to social and professional 

changes, operative response, i.e. personal and profes-

sional mobility which is a guarantee of competitiveness 

in the labor market. Due to this, modernization of the 

educational system, namely the system of higher edu-

cation, actuates orientation of the formation and devel-

opment of future specialist’s qualities that will enable 

to improve personality and professional mobility poten-

tial, such as social responsibility, adequate perception 

and quick response to new factors, independence and 

immediacy in decision making, preparedness to con-

versation, socially active actions, ability to quickly 

adapt to new conditions, and other qualities that deter-

mine mobility.  

Analysis of academic references proves that the is-

sue of formation of future specialists’ professional mo-

bility is urgent among researchers. In pedagogy, the is-

sues of training of professionally-mobile specialists in 

different fields, aspects and conditions of formation of 

professional mobility have been described in the works 

by Ye. Ivanchenko, L. Horyunova, N. Kozhemyakina, 

L. Amirova, L. Piletska, L. Sushentseva, L. Voro-

novska, N. Denysenko and others. At the same time, 

attention draws the fact that professional mobility of fu-

ture sports coaches-teachers, their preparedness to suc-

cessful professional activity under conditions of labor 

market and employment, is viewed by the majority of 

researchers either partially within argumentation of the 

basic issue, or is almost not viewed at all.  

The aim of the work is to reveal the formation 

level of the issue of professional mobility of future 

sports coaches-teachers in higher educational establish-

ments. 

In the investigation, the following methods of 

research were used.  

The material of the research encompassed empiri-

cal data and theoretical points of researchers in the is-

https://doi.org/10.1111/aphw.12211
https://www.who.int/substance_abuse/research_tools/translation/en/
https://www.who.int/substance_abuse/research_tools/translation/en/
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sue of formation of professional mobility of future spe-

cialists. Its complex study was done on the basis of 

unity of the following methods: theoretical – analysis 

and systematization of academic researches related to 

the issue of training of future specialists for profes-

sional mobility, generalization of the results of re-

search, pedagogical modeling; empirical – the study of 

normative documentation, pedagogical design, analysis 

of educational activity of the students of higher educa-

tional establishments and professional activity of sports 

coaches-teachers. 

The main investigation material layout. In re-

cent decades, physical culture and sports establish-

ments have lacked qualified specialists with higher ed-

ucation who would be able to implement the needed 

functions according to the demands of modern market 

[6]. Under modern social and economic conditions, em-

ployers need specialists who have not only conceptual 

and applied basis within professional field of 

knowledge but also skills that would allow to effi-

ciently use this knowledge under conditions of contin-

uous professional growth and modification. A contem-

porary coach-teacher must be ready to quickly adapt to 

changes in professional activity, be able to do various 

professional tasks that envisage certain social activity, 

re-training, change of team, location etc. 

Thus, an important criterion of successful profes-

sional activity of future specialists in physical culture 

and sports and their competitiveness in the labor market 

is personality and professional mobility. 

Personality mobility is a motion aimed at solving 

changeable situations. It cannot manifest itself without 

personality’s active response to life circumstances. At 

the same time, it is a conscious choice aimed at rational 

change of the situation, position status, person’s orien-

tation in society, and personality’s ability to organize 

the process of life path changes. 

Definition of “personality’s mobility” is viewed as 

quality of personality’s inner freedom, ability to discard 

already formed stereotypes and look at life and profes-

sional situation from another angle, in a non-standard 

way, sometime seeing beyond everyday life. According 

to O. Blynova, the notion of “personality’s mobility” 

characterized individual features of a person that enable 

to execute flexible self-control of actions with the pur-

pose of their variation and substantiated choice when 

solving the tasks set [1]. The researcher’s approach is 

interesting due to combination of social and personality 

mobility, which also allows to use potential of profes-

sional mobility not only for development of a certain 

personality, but for modernization of modern educa-

tion, which is rather urgent nowadays. 

T. Komatkova substantiates importance of the for-

mation of personality mobility as one the basic profes-

sional characteristics of a specialist. The researcher 

notes that a formed personality mobility lies in the basis 

of formation of other types of mobility, while the level 

of their development directly depends on the level per-

sonality mobility [3]. 

The dictionary “Professional Education” defines 

professional mobility as “ability to quickly change the 

type of labor, shift to other activity in relation with 

changes of production technique and technologies. Pro-

fessional mobility manifests itself in knowledge of the 

system of generalized methods of professional labor 

and their application for successful execution of any 

task in technology-adjacent fields of production. It en-

visages high level of development of generalized pro-

fessional knowledge as well as preparedness for opera-

tive selection and realization of optimal means of pro-

duction and technical tasks execution” [4]. 

A thorough analysis of the give issue is considered 

to be the work by L. Horyunova, in which the author 

draws attention to the fact that professional mobility is 

a natural reaction to drastic changes in the labor market 

being a kind of personification of the ability to show 

flexibility in professional sphere, depending in subjec-

tive aspect on such person’s individual characteristics 

as needs, interests, value orientations, moral qualities, 

and other motivational factors [2]. 

A detailed analysis of the issue of formation of 

professional mobility is done in the works by L. Su-

shentseva, in which she states that “professional mobil-

ity of a future qualified employee is an integrated qual-

ity of a person which is needed for its successful vital 

activity under conditions of present-day labor market, I 

manifested in professional activity, and assures self-de-

termination and self-realization in life and labor on the 

basis of formation of key competences and basic pro-

fessional (key) qualifications and person’s desire to 

change not only itself but also professional field and life 

environment” [5]. We agree with the statement of the 

researcher, who emphasizes that professional mobility 

is primarily needed for successful professional devel-

opment of a personality, provides future qualified em-

ployees with the ability to be flexible, quickly orient in 

the profession, be competitive in the labor market, and 

be prepared for qualification improvement, re-training, 

and self-education. We agree with the idea that the ba-

sis of personality’s professional mobility is dynamics 

of its motivational, intellectual, and will-power pro-

cesses, due to which an individual field of preparedness 

to professional mobility is created. 

It is undoubtedly that nowadays professional mo-

bility is one of the important characteristics needed for 

a personality of a future specialist in physical culture 

and sport for successful self-realization in modern 

world; its absence leads to impossibility of flexible ori-

entation under changeable professional conditions. Pro-

fessional mobility concedes knowledge of the system 

of generalized professional means, their efficient appli-

cation with purpose of execution of tasks in adjacent 

fields, and comparatively easy transition from one ac-

tivity to another.  

Thus, in its educational paradigm, a modern higher 

educational establishment that actively responds to so-

cial and economic tendencies of the day must take into 

account the fact that professional education will pro-

mote person’s competitiveness only in the case of pro-

fessional mobility formation, topicality of which is re-

lated to social order. Respectively, at training of future 

specialists, higher education must take into account 

rapid development and changeability in the world of 

professions towards multi-functionality and multi-task-

ing of professional activity, form the needed universal, 
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multidimensional, flexible competences. At the same 

time, a higher educational establishment will promote 

formation of future specialists’ preparedness to simul-

taneous coexistence and combination of a number of 

types of professional qualifications. 

We consider professional mobility of a future 

sports teacher to be a symptom of subject’s inner free-

dom, a quality that combines personality’s formed need 

of changes that are actuated by cognitive abilities and 

personal qualities as well as by tasks and skills that de-

fine preparedness for decision making in case of neces-

sary changes in professional activity. 

Complexity and versatile nature of the issue of for-

mation of professional mobility of future sports 

coaches-teachers resulted in the need of organization 

and conduct of a complex research, in the process of 

which possible ways of formation of professional mo-

bility during professional training in higher educational 

establishments were specified. We did polling in which 

students of the field of studied 01 “Education/Peda-

gogy”, specialty 017 “Physical culture and sports” of 

Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi In-

stitute of Social Technologies of University “Ukraine”, 

Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical 

University, and active sports coaches-teachers from 

Children’s and Youth Sports School of the city of 

Khmelnytskyi and Khmelnytskyi oblast school of 

higher sports mastery took part. The polling was uni-

form, the method – online polling via Google forms. 

In the questionnaire, a significant part of questions 

was related to finding out whether the respondents are 

aware in the researched issue. Thus, when analyzing the 

answers, we revealed that it is difficult fir freshmen to 

realize the essential character of professional mobility. 

At the same time, one third of senior students primarily 

relate it to competences of a specialist that enable his 

rapid orientation in profession, competitiveness in the 

labor market; 18% of senior students understand the re-

searched issue as a process of the change of interests in 

the chosen profession, specialty, change of workplace; 

the rest of senior students and most of active coaches-

teachers identify professional mobility as a process of 

qualification improvement. 

Despite the absence of respondents’’ integral un-

derstanding of the essence of professional mobility, 

generally positive attitude of all the respondents to pro-

fessional mobility and the necessity to form this inte-

grated quality of personality of a modern specialist in 

higher educational establishments has been identified. 

The majority of respondents agreed that sports coaches-

teachers must be professionally mobile. Professional 

mobility is an important component of competitiveness 

of a sports coach-teacher in the modern labor market 

and promotes his professional development. 

Around 95% of respondents (both students and ac-

tive coaches-teachers) affirmed the importance of con-

stant improvement of knowledge for professional self-

development and career growth. 

Highly important for our research is a block of 

questions aimed at research of the motives of students’ 

studying and their further employment. 

The polling showed that 65% of respondents made 

a conscious choice of the specialty. 20% of respondents 

were oriented on general profile of the future profes-

sion. Results of the research prove that choice of future 

profession of college entrants in physical culture and 

sports profile is significantly influenced by reference 

groups (parents, friends) and sports environment, 

namely: sport clubs and groups, which students attend, 

training in sport schools, influence of friends-athletes, 

observation of labor activity of coaches-teachers, desire 

to continue career in sports etc. 

The results of the research of respondents’’ atti-

tude to the chosen specialty showed that almost one 

third of them are interested in its perspectives. It should 

be noted that around 63% of respondents considered 

their choice to be “accurate”; 32% - rather moderate 

“probably accurate”, 2% - “probably inaccurate”, 2% 

were hesitant to answer the question. 

However, it should be noted that there are obvious 

discrepancies between students and coaches-teachers 

with experience in practical activity in terms of defin-

ing the factors that influence on the formation of pro-

fessional mobility. Practicing specialists and we think 

that orientation of youth on the importance of working 

experience and diploma of a prestigious higher educa-

tional establishment is somewhat exaggerated. At the 

same time such important components as motivation 

and available active life position are underestimated by 

the students (Fig. 1) 

The results of polling regarding personal qualities 

that are the most important for professionally mobile 

sports coaches-teachers pose special interest. Thus, 

coaches-teachers have defined the following order of 

qualities relevance of a professionally mobile special-

ist: high motivation, having system and profession 

knowledge as well as practical skills, ambitiousness, 

ability to self-develop and self-improve, determination 

in training of athletes to achieve great results; ability to 

adapt, activity. Students defined the following order of 

such personal qualities: having professional 

knowledge, practical skills, high motivation, ability to 

adapt and self-develop, activity, creativity in solving 

professional tasks, det4ermination in training of ath-

letes to reach great results. 
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Fig. 1. Factor that have the biggest impact on the formation of professional mobility 

 

Conclusions. Thus, the results of polling done for 

the students of higher educational establishments and 

sports coaches-teachers who have practical experience 

prove that the issue of formation of professional mobil-

ity of future specialists in physical culture and sport is 

urgent but, at the same time, insufficiently studied at 

the theoretical sand practical levels. In general, the poll-

ing showed available preparedness of students to form 

professional mobility. Moreover, factors of profes-

sional and life success that are the most important for 

efficient execution of professional duties of sports 

coach-teacher were specified based on respondents’ 

opinion. The obtained results direct further research on 

the elaboration and implementation of the system of 

formation of professional mobility of future sports 

coaches-teachers in higher educational establishments.  
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Abstract 

Simulation technologies - a future, best for the acquisition of practical skills, abilities and knowledge, based 

on realistic modeling and simulation of the clinical situation using a variety of modern training equipment. Mas-

tering and practicing skills during classes allows future doctors to more thoroughly prepare the student for further 

independent activity, compared with the theoretical analysis of the clinical situation, especially for students of 

foreign nationals. The simulation class is divided into such stages: initial assessment of students' knowledge, 

theoretical examination of skills, simulation training, debriefing, final testing and anonymous questionnaires. 

A checklist has been developed to objectively assess a particular skill or clinical scenario. Practical training 

gives students the opportunity to work out the algorithm of actions in a specific clinical situation; optimize 

teamwork and clearly distribute team responsibilities. 

Thus, the use of simulation technologies in medicine increases students' interest in the learning process 

and is an important part in improving the professionalism of future doctors. 

Keywords: study, high educational institution, medicine. 

 

Today the development of medical education in 

Ukraine and the world requires new approaches in the 

organization of the pedagogical process. After all, it is 

the student's independent work during study and prac-

tice that distinguishes the educational process of higher 

education from secondary education. This independ-

ence involves the entire educational process, both at 

home and in lectures and practical classes. In the inde-

pendent work of the student his individual features 

which he inherited and got in a family, school and col-

lective are defined. He has already created his own dy-

namic stereotype in the system of work, study, daily 

routine, and now he has to change it and create a new 

one under new conditions in another country. You have 

to overcome yourself in many ways, change some hab-

its, and sometimes develop new ones. 

At the same time, traditional forms of medical ed-

ucation do not always provide effective training before 

a healthcare professional begins to work actively with 

patients. Simulation training allows to solve the prob-

lem of high-quality mastering of practical skills and 

teamwork in providing dental care. 

Simulation training - a modern technology for the 

acquisition of practical skills, abilities and knowledge, 

based on realistic modeling and simulation of the clini-

cal situation using a variety of modern training equip-

ment. Mastering and practicing skills during classes al-

lows you to more thoroughly prepare the student for 

further independent activity, compared with the theo-

retical analysis of the clinical situation, especially for 

students of foreign nationals. 

The main features of simulation training can be 

considered: 

• availability of an artificially created simulated 

learning environment; 

• the possibility of using mannequins or extras for 

the completeness and realism of modeling the object in 

a particular situation; 

• practice of specific practical skills with the use 

of modern equipment without harming human health; 

• practice teamwork in a simulated specific situa-

tion; 

• availability of experienced teachers (instructors) 

who have extensive experience in medical and educa-

tional work. 

The advantages of simulation training are: 

• reduced stress of the student (listener) during the 

first independent manipulations; 

• a large number of repetitions to practice skills; 

• practice of actions in rare and life-threatening 

conditions; 

• development of both individual skills and team 

interaction; 

• objective assessment of the achieved level of 

skill. 
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The simulation lesson is divided into several 

stages: initial assessment of students' knowledge, the-

oretical examination of skills, simulation training, de-

briefing, final testing and anonymous questionnaires. 

A checklist (checklist) has been developed to objec-

tively assess a particular skill or clinical scenario. 

Practical training gives students the opportunity to 

work out the algorithm of actions in a specific clinical 

situation; optimize teamwork and clearly distribute 

team responsibilities. The use of simulation technolo-

gies in medicine increases students' interest in the 

learning process and is an important part in improving 

the professionalism of future doctors. 

Thus, the teacher's main task is to teach the student 

to hear, see the information received, and more im-

portantly - to speak. The vast majority of modern stu-

dents have a small vocabulary, inability to express their 

thoughts, especially when it comes to scientific mate-

rial with complex special terminology. Simulation 

training allows to increase the assimilation of educa-

tional material, quality and efficiency of the educa-

tional process and, most importantly, to practice the 

skill on a mannequin, which contributes to the for-

mation of students' motivation to learn. 
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Аннотация  

Автор статьи обозначил проблему цифровой трансформации высшего образования и установил про-

тиворечия между непрерывным возрастанием требования к доступности и качеству высшего образования 

в условиях цифровой трансформации образовательной системы и запаздывающим характером разработок 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и методик электронного обучения (МЭО). На данный 

момент общеизвестным является тот факт, что актуальность проблемы цифровизации образования требует 

от вузов комплексного подхода, который ставил бы новые цели, менял структуру и содержание образова-

тельного процесса.  

Abstract 

The author of the article identified the problem of digital transformation of higher education and established 

contradictions between the continuous increase in the requirements for accessibility and quality of higher educa-

tion in the conditions of digital transformation of the educational system and the lagging nature of the development 

of distance educational technologies (DOT) and e-learning methods (MEO). At the moment, it is a well-known 

fact that the urgency of the problem of digitalization of education requires an integrated approach from universities 

that would set new goals, change the structure and content of the educational process. 

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, цифровизация, цифровое обучение, элек-

тронное обучение, дистанционное обучение, цифровые технологии, цифровая дидактика, цифровая ком-

петентность, цифровая грамотность. 
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Введение 

Цифровизация коренным образом изменила 

образовательную политику. Однако, цифровая 

трансформация образования интерпретируется уче-

ными неоднозначно и требует более глубокого изу-

чения. 

«Цифровизация – это не просто перевод дан-

ных и процессов из «аналоговой» эпохи в цифровой 

вид. Цифровизация системы образования не может 

ограничиться созданием цифровой копии привыч-

ных учебников, оцифровкой документооборота и 

предоставлением всем школам доступа к скорост-

ному интернету. Меняется сам подход, чему и как 

учить. Цифровая экономика требует от системы об-

разования не просто «оцифровки» отдельных про-

цессов, а комплексного подхода, который ставил 

бы новые цели, менял структуру и содержание об-

разовательного процесса [6, с. 8]. 

Обзор публикаций, связанных с современным 

состоянием цифровой трансформации высшего об-

разования дает основание считать, что цифровая 

«революция» внесла свои коррективы не только в 

экономику, политику, социальную идеологию и об-

щественное сознание, но и перевернула традицион-

ные постулаты в системе образовательной поли-

тики.  

Ситуация с глобальной пандемией, которая 

привела к непредвиденным обстоятельствам обще-

ство, все сферы жизни и, в частности образование, 

серьезно обеспокоила все педагогическое сообще-

ство. По оценкам ЮНЕСКО, более 1,5 миллиардов 

студентов в 165 странах не имело возможности по-

сещать занятия из-за COVID-19. В этой связи, пан-

демия подтолкнула вузы к поиску инновационных 

подходов в сторону электронного обучения, ди-

станционных технологий и цифровой грамотности 

и преподавателей и обучающихся. 

Вместе с тем вынужденный переход к дистан-

ционному обучению вскрыл и существующие в 

этой области проблемы. Исследования В.Л. Наза-

рова, Д.В. Жердева, Н.В. Авербух, Д.О. Королёвой, 

Н.В. Исаевой (2020) показывают, что в сложив-

шихся условиях большинство педагогов оказались 

недостаточно готовы к использованию цифровых 

технологий (41% не был готов к каким бы то ни 

было самостоятельным действиям в этом направле-

нии) [4]. 

На важность подготовки педагогических кад-

ров в условиях информатизации образования ука-

зывает М.П. Лапчик [3], формирования цифровой 

компетентности педагога в области цифровых тех-
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нологий - С.М. Гущина [1], на необходимость фор-

мирования навыков создания электронного учеб-

ника - Н.П. Ячина [8]. 

Основные аспекты проблемы цифровиза-

ции образования и ее решение 

В этой связи, автор научной статьи обозначил 

проблему исследования и установил противоречия 

между непрерывным возрастанием требования к 

доступности и качеству высшего образования в 

условиях цифровой трансформации образователь-

ной системы и запаздывающим характером разра-

боток дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) и методик электронного обучения (МЭО). 

Наблюдения за опытом работы педагогов в 

условиях пандемии, мы пришли к выводу о том, что 

«дистанционное образование в перспективе может 

использоваться и как самостоятельная форма обу-

чения и как смешанная… По нашему мнению, 

чтобы повысить эффективность дистанционного 

обучения нужно подготовить педагогические 

кадры к работе в дистанте, создать электронные ме-

тодические ресурсы курсов, совершенствовать ин-

формационно-образовательную среду и др.» [2, с. 

357] 

Рассмотрим три составляющие цифровой 

трансформации высшего образования: 

− цифровая грамотность педагогов и обуча-

ющихся; 

− цифровое и электронное обучение студен-

тов; 

− цифровая компетентность и ее структур-

ные компоненты. 

Проблема цифрового обучения (Digital 

Learning) и электронного обучения (E-learning) как 

никогда сегодня актуальна, так как бытует мнение, 

что «дети опережают школу», то есть модерниза-

ция образования «топчется» на месте, а цифровые 

технологии неумолимо и динамично внедряются в 

общество, социум и формируют навыки цифровой 

компетенции у детей, подростков и молодежи. По-

этому перед высшим образованием закономерно 

возникают следующие вопросы, которые требуют 

решения: Способны сегодня вузы осуществлять 

цифровую трансформацию высшего образования? 

Какие ресурсы нужно задействовать, чтобы эффек-

тивно проводить учебно-воспитательную работу со 

студентами в формате дистанционного и онлайн 

обучения? Сможет педагог эффективно работать в 

условиях цифровизации образования, если у него 

отсутствуют цифровые умения и навыки? Как 

сформировать у педагога и студента цифровую гра-

мотность? 

А.Ю. Уваров в книге «Цифровая трансформа-

ция и сценарии развития общего образования» пи-

шет о том, что сегодня педагог находится в такой 

ситуации, когда «постоянно открываются новые 

технологические возможности. Однако у работни-

ков управления образованием недостает ресурсов и 

инструментов, чтобы оперативно следить за ними, 

планировать исследования по их изучению, оцени-

вать их потенциал для обновления образовательной 

практики и вырабатывать политические решения» 

[7, с. 8]. 

Методика электронного обучения включает 

совокупность методов, правил и средств обучения, 

форм и способов развития цифровой грамотности 

обучающихся и разработку электронных учебно-

методических комплектов дисциплины (ЭУМКД) 

для студентов.  

К средствам и методам интерактивного элек-

тронного обучения относятся: 

− электронные библиотечные системы (ЭБС) 

и образовательные электронные платформы; 

− программные приложения совместной 

коммуникации; 

− интерактивные ресурсы и материалы; 

− обучающие материалы и курсы; 

− виртуальное общение 

− видиоконференции; 

− чаты и видиочаты; 

− видиоконсультации; 

− электронная почта.  

В условиях пандемии, а также экологического, 

экономического и политического кризиса вузы 

столкнулись с проблемой цифровой грамотности и 

цифрового обучения, решение которой обеспечит 

качественную функциональность цифровой транс-

формации высшего образования. 

«Цифровая грамотность – это способность со-

здавать и использовать контент с помощью цифро-

вых технологий, включая навыки компьютерного 

программирования, поиск и обмен информацией, 

коммуникацию с другими людьми» [6, с. 8]. 

Так, Дуг Белшоу выделяет «восемь элементов 

цифровой грамотности, среди которых понимание 

культурного контекста интернет-среды, умение 

коммуницировать в онлайн-сообществах, умение 

создавать и распространять контент, навыки ис-

пользования цифровых технологий для саморазви-

тия» [9]. 

Рассмотрим элементы педагогического про-

цесса цифровой дидактики обучения студентов:  

− цели (ожидаемые результаты) обучения, 

поставленные в соответствие требованиям цифро-

вой экономики и цифрового общества;  

− организационные формы, технологии и ме-

тоды обучения, обеспечивающие максимальное ис-

пользование дидактических возможностей цифро-

вых технологий для достижения поставленных це-

лей обучения;  

− содержание обучения и требования к мето-

дике преподавания;  

− средства обучения, в том числе цифровые 

(онлайн) и программно-аппаратные;  

− формы организации процесса обучения с 

учетом цифровых и электронных ресурсов в рас-

пределении и координации образовательного про-

цесса; 

− формирование у студентов цифровой гра-

мотности, цифровой компетентности и цифровых 

умений и навыков. 

Таким образом, цифровая дидактика позволяет 

осмысленно и эффективно использовать современ-

ные цифровые технологии и средства в образова-

тельном процессе. 
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Рассмотрим структурные компоненты цифровой компетентности 

№ 

п/п 

Компоненты циф-

ровой компетент-

ности студентов 

Показатели цифровой компетентности студента 

1 Когнитивный 
Развитие цифрового и критического мышления; осознание роли цифро-

вой грамотности в интеллектуальном развитии;  

2 Деятельностный 

Способность осваивать знания, цифровые умения и навыки, оценивать 

собственную деятельность, которая обеспечивает необходимый образо-

вательный результат и высокий уровень подготовки студентов 

3 Компетентностный 

Владеть:  

-набором компетенций, которые важны для выполнения какой-либо дея-

тельности не только в процессе обучения, но и в течение все жизни; 

-способностью сохранять, трансформировать, обрабатывать, переме-

щать, а также владеть инструментами создания и размещения информа-

ции 

4 
Эмоционально-ком-

муникативный 

Умение коммуницировать с людьми в новом социальном формате и быть 

этичными и внимательными друг к другу 

5 Психологический Минимизация кризиса безопасности в интернете 

 

«В основе цифровой грамотности лежат циф-

ровые компетенции (digital competencies) – способ-

ность решать разнообразные задачи в области ис-

пользования информационно коммуникационных 

технологий (ИКТ): использовать и создавать кон-

тент при помощи цифровых технологий, включая 

поиск и обмен информацией, ответы на вопросы, 

взаимодействие с другими людьми и компьютерное 

программирование, важность осознанного и ответ-

ственного использования цифровых технологий в 

обучении, на работе и в общественной жизни. Циф-

ровая компетентность должна включать способ-

ность к цифровому сотрудничеству, обеспечению 

безопасности и решению проблем. Под цифро-

выми навыками (digital skills) мы будем понимать 

устоявшиеся, доведенные до автоматизма модели 

поведения, основанные на знаниях и умениях в об-

ласти использования цифровых устройств, комму-

никационных приложений и сетей для доступа к 

информации и управления ей. Цифровые навыки 

позволяют людям создавать и обмениваться цифро-

вым контентом, коммуницировать и решать про-

блемы для эффективной и творческой самореализа-

ции в обучении, работе и социальной деятельности 

в целом» [5]. 

Заключение 

Таким образом, цифровая трансформация об-

разования предусматривает реализацию следую-

щих ключевых задач: 

− разработка и обновление пакета правовых 

и нормативных документов, который легализует 

цифровое, дистанционное и онлайн обучение как 

самостоятельную форму обучения, так и в смешан-

ном формате; 

− профессиональная переподготовка или по-

вышение квалификации ППС вуза в области элек-

тронных образовательных ресурсов (ЭОР) и цифро-

вых образовательных технологий (ЦОТ); 

− разработка функционального модуля и 

включение его в учебный план вуза «Цифровые об-

разовательные технологии» в электронном формате 

для обучения студентов цифровым умениям и 

навыкам, формирования цифрового мышления и 

цифровой компетентности; 

− разработка онлайн курса «Цифровая 

начальная школа» для учителей начальных классов 

в формате дистанционного обучения по програм-

мам повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки в контексте цифровой транс-

формации регионального образования;  

− разработка электронного учебно-методи-

ческого комплекта дисциплин (ЭУМКД) с учетом 

информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

− разработка методического сопровождения 

работы в дистанте или онлайн-обучении (электрон-

ные учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 

циклы лекционных и практических занятий и др.); 

− разработка авторских интерактивных элек-

тронных курсов «Применение цифровых ресурсов 

в предметных областях начальной школы» для сту-

дентов педагогических вузов, куда входят: 

1. Тесты, кейсы, опрос для закрепления темы. 

2. Тренажеры. 

3. Видеоролики.  

4. Электронные учебники, учебные пособия, 

электронные рабочие тетради. 

5. Лекционный и практический курс (мето-

дика электронного обучения в предметных обла-

стях). 

6. Обучающие электронные статьи. 

По мнению автора статьи, обществу сегодня 

нужен профессионал и специалист широкого спек-

тра. У выпускника вуза должны быть сформиро-

ваны не только универсальные, общепрофессио-

нальные и профессиональные компетенции, но и 

цифровая грамотность и цифровая компетентность. 

Для этого нужно подготовить такого специалиста, 

который сможет легко адаптироваться в современ-

ной цифровой образовательной среде, обусловлен-

ной следующими принципами: «определение обу-

чающегося как активного субъекта познания; его 

ориентация на самообразование, саморазвитие; 

опора на субъективный опыт обучаемого, учет его 

индивидуальных особенностей, обучение в контек-

сте будущей профессиональной деятельности» [8, 

с. 135]. 
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Аннотация 

Древнее боевое искусство Муай-тай — национальный вид спорта в Таиланде. В королевстве оно 

настолько популярно, что на протяжении нескольких столетий, 17 марта празднуют «ночь бокса». Празд-

ник Муай-тай является официальным и объявлен выходным днём. Муай-тай, национальная традиция раз-

вития боевых искусств, выраженная в зрелищном спортивном формате. Именно фактор зрелищности, гра-

ничащий с опасностью для жизни позволяет развиваться коммерциализации спорта. В Краснодарском крае 

прошел международный фестиваль единоборств. На региональном уровне происходит популяризация бо-

евых искусств с целью развития международного сотрудничества в спорте с одной стороны, и развития 

структуры спортивного менеджмента и маркетинга, с другой стороны. 

Abstract 

The ancient martial art of Muay Thai is a national sport in Thailand. It is so popular in the kingdom that for 

several centuries, the "boxing night" is celebrated on March 17. The Muay Thai holiday is official and is declared 

a day off. Muay Thai, a national tradition of the development of martial arts, expressed in a spectacular sports 

format. It is the entertainment factor, bordering on the danger to life, that allows the commercialization of sports 

to develop. An international martial arts festival was held in the Krasnodar Territory. At the regional level, martial 

arts are being popularized with the aim of developing international cooperation in sports on the one hand, and 

developing the structure of sports management and marketing on the other hand. 

Ключевые слова: спортивная федерация Тайского бокса, спортивный менеджмент, краевые сорев-

нования, региональный спорт, COVID-19. 

Keywords: Thai Boxing Sports Federation, sports management, regional competitions, regional sports, 

COVID-19. 

 

Древние боевые искусства продолжают разви-

ваться не только в странах Азии, но и в России, об-

разуя сегмент новых зрелищных боевых видов 

спорта [10]. Понятие грациозности и красоты в 

спорте претерпело исторические изменения и дало 

ход свободным движениям тела [9]. 

В начале двадцатого века начали появляться 

международные школы муай-тай. В 2016 Междуна-

родный олимпийский комитет признал тайский 

бокс видом спорта, но в составе Олимпийских игр 

так и не появился. В 2019 году комитет спорта РФ 

отказался от признания тайского бокса олимпий-

ским видом спорта, несмотря на то что по нему 

было проведено множество международных турни-

ров. По одной из версий это произошло из-за пута-

ницы в названиях единоборства. Тем не менее в 

России регулярно проводятся соревнования по 

муай-тай. Правила определяют порядок и условия 

проведения соревнований по тайскому боксу, явля-

ются обязательными для организаций, проводящих 

соревнования на всей территории Российской Фе-

дерации. Официальные лица (руководители ко-

манд, тренеры, спортсмены и судьи), принимаю-

щие участие в соревнованиях, должны в своих дей-

ствиях руководствоваться настоящими Правилами 

и общепринятыми нормами поведения и этики. 

Выявление проблемы. Древние боевые ис-

кусства превращаются не только в зрелищные по-

единки, но и стремятся стать олимпийскими ви-

дами спорта. Возникает нарушение принципов 

олимпизма и все ли виды спорта должны стать 

олимпийскими или они должны оставаться регио-

нальными с коммерческой составляющей и могут 

вносить свой вклад на развитие бюджета и благо-

творительности. 

Постановка задачи. Изучить полезность дан-

ного вида спорта с точки зрения биомеханики дви-

жений человека. Тайцы нередко называют муай тай 

«сражением восьми конечностей», так как борец за-

действует не только кулаки, но и ступни, голени, 

колени, локти[8]. 

Цель научного исследования- показать древ-

ние боевые искусства в регионе как фактор разви-

тия структуры спортивного менеджмента. 

Данный научный аспект недостаточно пред-

ставлен в научной литературе, хотя имеет прак-

тико-ориентированный аспект в социализации мо-

лодежи[6]. 

Объектом научного исследования послужили 

краевые соревнования -Муай Тай 2021 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ информационных источников позво-

лил провести структурный анализ и выделить ос-

новные факторы, способствующие развитию спор-

тивного менеджмента в Краснодарском крае: про-

ведение спортивных соревнований и мероприятий 

различного уровня, создание спортивной инфра-

структуры с объектами международного уровня 

возведения, увеличение спортивных организаций, 

заинтересованных в развитии массового и коммер-

ческого спорта [3,4]. 

1. Информационные материалы- пропаган-

дисткой направленности- эмблема и логотип сорев-

нований и спортивной организации; 

2. Информационно-правовые документы про-

ведения спортивного мероприятия- информацион-

ное письмо; 

3. Информационные материалы об участниках 

соревнований, показывающие их спортивную ква-

лификацию и допуск к соревнованиям- заявки, ме-

дицинские справки, карточка участника. 

4. Регулирующие правовые документы- поло-

жение о судейской коллегии, карточка судьи, кар-

точка – отказ от претензий. 

Данное научное исследование имеет практико-

ориентируемый и социальный характер для студен-

тов специальности «Спортивный менеджмент», так 

как способствует пониманию взаимосвязи теории и 

практики в учебном процессе и вхождению в про-

фессию ибо на такого формата мероприятиях рабо-

тают помощниками судей и волонтерами[5]. 
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Важным фактором спортивного менеджмента 

в современных условиях, тем более в условиях пан-

демии является информационная доступность 

спортивного мероприятия, о чем свидетельствуют 

представленные материалы. В материале доста-

точно полно представлена фактологическая инфор-

мация о проведении мероприятия, позволяющая 

участникам оперативно принимать решения и 

иметь официальный статус. 

 

 
Исх. № 20 от 03.03.2021 г.  

О проведении Краевых соревнований Кубань Муай Тай 2021  

по тайскому боксу с 07 по 10 апреля 2021 года в городе Краснодар  

Руководителям и тренерам региональных отделений федераций тайского бокса 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

1. Общие положения. 

Краевые соревнования по тайскому боксу 

среди (16-17 лет юниоры, юниорки), (14-15 лет 

старшие юноши, старшие девушки) и (12-13 лет 

юноши, девушки). Период проведения соревнова-

ний с 07 по 10 апреля 2021 года в г. Краснодар. 

День приезда и регистрация участников - 

07.04.2021 г. 

День отъезда - 10.04.2021 г 

Регистрация и комиссия по допуску будет про-

ходить 07.04.2021 г. с 13:00 до 17:00 часов в Гости-

нице «Кубань» г. Краснодар улица Черкасская, 26 

ВАЖНО: Зрители и болельщики на соревнова-

ния не допускаются! Данная мера связана с распро-

странением COVID-19 и поэтому организаторы со-

общают об этом всем участникам [7]. 

Стартовый взнос за спортсмена – 1000 рублей. 

В связи с требованиями соблюдения Регла-

мента, утвержденного Минспортом России и Ро-

спотребнадзором, по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных меро-

приятий на территории РФ в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, для участия в 

КР и ПР каждый спортсмен ОБЯЗАН иметь личную 

экипировку фирмы RAYVEL, а именно - защиту го-

леней и локтей. 
Для удобства тренеров и спортсменов данную 

экипировку можно заказать у официального парт-
нера Федерации компании Clinch store (со скидкой 
20%) или приобрести на месте. 

Менеджер по продажам: 8 938 448 88 34, 
clinchstore@yandex.ru, Юрий Стоимость при 
предзаказе: 

Голени - 1000 рублей за комплект, локти 900 
рублей за комплект Стоимость в месте проведения 
без предзаказа: 

Голени – 1290 рублей за комплект, локти 1090 
рублей за комплект Перчатки, шлем и жилет будут 
выданы от СФТБМКК. 

09.04.2021г. – с 19-00 до 21-00 в рамках сорев-
нований будет проведена Аккредитация тренер-
ского состава Федераций – членов СФТБМКК с 
вручением удостоверений и сертификатов. 

2. Место проведения. 

Место проведения – СК «Екатеринодар» 
Адрес: г. Краснодар ул. Восточно-Кругликов-

ская, 66/1 
Создан центр предварительной регистрации 

(Call-центр): эл. почта: office@ftbkk.ru 
ВАЖНО: 

- в целях обеспечения безопасных условий 
проведения спортивных соревнований, каждый 
участник соревнования любого статуса, перенес-
ший коронавирусную инфекцию (COVID-19), обя-
зан предоставить документ (медицинская справка, 
выписка из истории болезни) о перенесен- ном за-
болевании в комиссию по допуску участников. 

- в случае возникновения необходимости, 
обусловленной эпидемиологической ситуацией по 
месту проведения спортивных соревнований, на ос-
новании предписаний (предложений) территори-
альных органов, уполномоченных осуществлять 
федеральный государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор, участники спортивных со-
ревнований обязаны предоставить в комиссию по 
допуску результаты тестирования на новую коро-
навирусную инфекцию COVID-19 методом поли-
меразной цепной реакции (ПЦР), полученные не 
ранее 3 календарных дней до начала соревнований. 

Справки об отсутствии COVID-19 НЕ 
ТРЕБУЮТСЯ! 

3. Проживание, питание, трансфер. 
3.1. Проживание исключительно в аккредито-

ванной гостинице!!! 
1. Гостиница «Кубань», адрес: г. Краснодар 

улица Черкасская, 26 
Номер телефона гостиницы: +78612526907 
Стоимость проживания (без питания): 1000 

руб./сут. с человека 
Питание участников: для организации ком-

плексного питания участников соревнований необ-
ходимо передать список желающих Главинскому 
Николаю тел.: 89213997939 

Проживание ВСЕХ участников исключи-
тельно в аккредитованных гостиницах и только с 
наличием справки об отсутствии COVID-19 (мето-
дом ПЦР, не более 72 часов) ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ! 

Заявки на участие в соревнованиях направлять 
по электронной почте одновременно на все 
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указанные адреса: office@ftbkk.ru до 01 апреля 
2021 года. 

3.2. Трансфер участников: 
Трансфер участников осуществляется для ко-

манд-участников соревнований, численностью бо-
лее 15 человек. Предварительную заявку на транс-
фер направлять по адресу: office@ftbkk.ru 

4. Заявки на участие в спортивном меропри-
ятии. 

Предварительные заявки на участие в соревно-
ваниях предоставляются до 01 апреля 2021 года на 
электронные адреса: mr.glavinsky@mail.ru, 
office@ftbkk.ru. Контактные телефоны: 
89213997939 Главинский Николай Владимирович, 
89615320477 Ольга Шмидт. 

В соответствии с Правилами соревнований, 
именная заявка на участие в соревнованиях по 
форме (Приложение №1), заверенной органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федера-
ции в области физической культуры и спорта, Фе-
дерацией тайского бокса и врачебно-физкультур-
ным диспансером предоставляется в комиссию по 
допуску. 

Также в комиссию по допуску предоставля-
ются: 

- паспорт гражданина; 

- свидетельство о рождении и справка с ме-
ста жительства с фотографией (при отсутствии пас-
порта); 

- полис страхования от несчастных случаев, 
жизни и здоровья (оригинал); 

- медицинский полис обязательного страхо-
вания граждан; 

- документ о временной регистрации по ме-
сту пребывания; 

- зачетная квалификационная книжка 
спортсмена; 

- заявление от родителей (бланк прилага-
ется); 

- студенческий билет (для студентов, высту-
пающих за субъект Российской Федерации, по ме-
сту обучения). 

5. Судейская коллегия. 
Главный судья – Коваленко Владимир Эдуар-

дович т. + 79183013849 
Заместитель главного судьи – Коваленко Ар-

тур Георгиевич т. +79881578787 
Секретарь соревнований - 
Орг. комитет – Бабаев Роман Камилович т. 

+79189651224 
Главинский Николай Владимирович т. 

+79213997939 
Шкаробейников Александр Александрович т. 

+79234099888 
6. Информация по судьям. 
Сборная команда субъекта, имеющая в своем 

составе 3 и более спортсменов, должна предоста-
вить на соревнования спортивного судью, прошед-
шего семинар не ниже 3 судейской категории и с 
официально присвоенной не ниже 3 категорией в 
органе исполнительной власти в сфере физической 
культуры и спорта. 

В случае отсутствия спортивного судьи от ко-
манды; приезда судьи, не имеющего судейского 

сертификата, или судьи, не имеющего единую су-
дейскую форму (синяя рубашка, черные брюки, 
черные туфли на сплошной подошве без каблуков), 
на команду налагается штраф в размере 10 000 (де-
сять тысяч) рублей в фонд оплаты работы судей-
ского корпуса соревнований. 

7. Весовые категории. 

- Юниоры (16-17 лет): 
45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 

71кг; 75кг; 81кг; 86кг; 91кг; 91+кг. 

- Юниорки (16-17 лет): 
42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 

67кг; 71кг; 75кг; +75кг. 

- Старшие юноши (14-15 лет): 
38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 

60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 81+кг. 

- Старшие Девушки (14-15 лет): 
36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 

57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 71+кг. 

- Юноши (12-13 лет): 
32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 44кг; 46кг; 

48кг; 50кг; 52кг; 54кг; 56кг; 58кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 
71кг; 71+кг. 

- Девушки (12-13 лет): 
32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 44кг; 

46кг;48кг; 50кг; 52кг; 54кг; 56кг; 58кг; 60кг; 63,5кг; 
63,5+кг. 

8. Программа соревнований. 
07 апреля: 
9.00 – 13.00 Приезд и расселение команд 
13.00 – 17.00 Комиссия по допуску. Жеребь-

евка. 
17.00 – 19.30 Собрание судей и тренеров. 
20.00 – 21.00 Собрание членов Спортивной фе-

дерации тайского бокса Краснодарского края. 
08 апреля: 
07.00 – 08.00 Взвешивание 
08.00 – 10.00 Завтрак 
11.00 – 12.00 Судейский семинар 
12.00 – 14.00 Предварительные поединки 
14.00 – 14.30 Открытие 
14.30 – 19.00 Предварительные поединки 
20.00 Ужин 
09 апреля: 
07.00 – 08.00 Взвешивание 
08.00 – 09.00 Завтрак 
11.00 – 12.00 Судейский семинар 
12.00 – 18.00 Полуфинальные поединки 
19.00 – 21.00 Аккредитация тренерского со-

става Федераций – членов СФТБМКК с вручением 
удостоверений и сертификатов 

10 апреля: 
07.00 – 08.00 Взвешивание 
08.00 – 10.00 Завтрак 
11.00 – 12.00 Судейский семинар 
12.00 – 17.00 Финальные поединки 
17.00 – 18.30 Награждение 
19.00 Отъезд команд. 
07.04.2021г. состоится собрание членов Феде-

рации. Время проведения собрания – с 20-00 до 21-
00. Участие в собрании – обязательно! 

Карточка и заявление распечатываются на од-
ном листе с двух сторон! Образцы карточек прила-
гаются! С федераций, предоставивших данные до-
кументы в ненадлежащем формате, будет взи-
маться штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.  



The scientific heritage No 73 (2021) 21 

 



22 The scientific heritage No 73 (2021) 

 
 



The scientific heritage No 73 (2021) 23 

 



24 The scientific heritage No 73 (2021) 

 

 
  



The scientific heritage No 73 (2021) 25 

Судейская бригада соревнований: 

 ФИО Должность судьи Регион Судейская категория 

1 Коваленко В.Э. Главный судья Сочи ВК 

2 Глебова А.А. Главный секретарь Краснодар III кат. 

3 Коваленко А.Г. Зам. главного судьи Сочи I кат. 

4 Богосян А.А. Рефери Сочи I кат. 

5 Бабаев Р.К Рефери Краснодар 2 кат. 

6 Матисов Н. В Рефери Южный 2 кат. 

7 Проценко Э.Ю. Рефери Сочи III кат. 

8 Гуцев В В Рефери Ростов III кат. 

9 Кислов П.П. Боковой судья Краснодар III кат. 

10 Полынков А.О Рефери Краснодар III кат. 

11 Горелышев М.А Рефери Краснодар III кат. 

12 Маценко А.В. Рефери Динская 2 кат. 

13 Халатян А.Р. Рефери Сочи I кат. 

14 Нагабедян Р.Е Рефери Ростов I кат. 

15 Улезло Д С Рефери Ростов III кат. 

16 Ветчанинов А С Боковой судья Крыловская III кат. 

17 Календжян В В Рефери Сочи I кат. 

18 Селивонец А А Рефери Сочи III кат. 

19 Сорокин С В Боковой судья Краснодар 2 кат. 

20 Кочетков А.Н. Рефери Краснодар III кат. 

21 Минолян Д.А. Боковой судья Сочи I кат. 

 

Главный судья, Коваленко В.Э. 

судья ВК  

 

 

Единоборства в Краснодарском крае можно 

отнести к культивируемым видам спорта, так как 

многие подростки и молодежь занимаются различ-

ными видами единоборств. Пропаганда едино-

борств проводится в разнообразных формах[1]. 

На Кубани прошел международный фестиваль 

единоборств, посвященный 150-летию со дня рож-

дения борца Ивана Поддубного и 45-летию победы 

сборной СССР по классической борьбе на Олим-

пиаде в Монреале. Об этом сообщается на офици-

альном сайте администрации Краснодарского края. 

Мероприятие состоялось в здании многофункцио-

нальной спортивной арены «Баскет-холл». 

Соревнования прошли на уровне чемпионатов 

Европы и мира и стали прекрасным подарком всем 

болельщикам. Особенно приятно, что в День госу-

дарственного флага России наша сборная убеди-

тельно одолела своих именитых соперников. Рус-

ская школа греко-римской борьбы опять показала 

свое спортивное превосходство»[2]. 

Всего в соревнованиях приняло участие два-

дцать спортсменов. В состав сборной мира вошли 

представители Швейцарии, Азербайджана, Узбеки-

стана, Сербии, Молдавии, Белоруссии, Украины и 

Казахстана. Общий призовой фонд встречи соста-

вил полтора миллиона рублей. 

Победу в турнире одержала сборная России. В 

перерывах между схватками зрители могли посмот-

реть театрализованное представление жизни Под-

дубного. Мероприятие завершилось открытием па-

мятника в честь легендарного борца. 
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Abstract 

This article highlights methods of forming the professionalism of dentists at the postgraduate stage of educa-

tion. 

Keywords: education, professional competence. 

 

In recent years, the education system has under-

gone a period of active reform, ranging from changes 

in the legislative framework to the renewal of a lifelong 

learning paradigm. A number of scientists. recommend 

to pay attention to the development of the motivational 

sphere of the individual in order to increase profes-

sional interest, ensure the practical interaction of disci-

plines and develop skills by maximizing the approxi-

mation of the educational process to practical activities 

[3]. 

The professional competence of a young specialist 

is of particular importance. Some scientists point out 

that the term «competence» means not only knowledge 

of any issues, awareness of them, but also the ability to 

discuss, decide, the ability of the individual to navigate 

freely in difficult conditions of professional activity, to 

operate it subjective and objective constituents [2]. 

Competence is often defined as a combination of psy-

chological qualities, a condition that allows one to act 

independently and responsibly (effective competence), 

as having a young specialist's ability and ability to per-

form certain job functions. The professional compe-

tence of a doctor is a set of theoretical knowledge, prac-

tical skills, experience gained, personal qualities of a 

doctor, which ensure effective professional activity. 

The current pace of scientific, technical and social 

development places stringent requirements on the pro-

fessional level of a doctor. The doctor needs to be com-

petitive. For this, throughout life, we have to learn prac-

tically new medical products, new equipment, new 

methods of diagnostics, treatment and prevention of 

diseases are emerging due to the wide development of 

biotechnology. Therefore, the ability of the doctor to 

acquire new knowledge and to apply it in new condi-

tions is important. It is very important how young a 

doctor is independent in the information space, what his 

orienting abilities are, how quickly he chooses what re-

ally suits him and what he can achieve a high level of 

competence [4]. 

New knowledge, the search for new technologies, 

must be based on a solid core theoretical framework 

provided by textbooks and manuals. The problem is the 

adequacy of the textbook, the textbook to meet the re-

quirements of modern education and society in general, 

since the creation of high-quality modern textbooks, 

textbooks is one of the many factors that provide qual-

ity education. New knowledge, the search for new tech-

nologies, must be based on a solid core theoretical 

framework provided by textbooks and manuals. The 

problem is the adequacy of the textbook, the textbook 

to meet the requirements of modern education and so-

ciety in general, since the creation of high-quality mod-

ern textbooks, textbooks is one of the many factors that 

provide quality education [1]. 

Today, in addition to the usual textbooks and tuto-

rials, electronic textbooks are of great importance. A 
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modern electronic textbook is an almost software-me-

thodical complex that has information of encyclopedic 

content and access to any selected fragment through 

links. 

Strengthens its position as a computer-based edu-

cation paradigm that involves the use of multimedia 

technologies in the learning process, as well as com-

puter encyclopedias and reference books, electronic 

textbooks and tutorials. 

The ability to navigate independently in the infor-

mation space comes in the process of preparation for 

employment. Interns, pre-certification, specialization, 

or thematic improvement practitioners develop the abil-

ity to independently search, select, and process infor-

mation. This is facilitated by various forms of setting 

tasks for the preparation for the classes - or very spe-

cific: the number of questions, their formulation, the in-

dication of specific sources, sections - or vice versa, the 

ability to independently search for information on treat-

ment options for a particular disease. 

A special role in the expansion and deepening of 

knowledge is played by clinical analysis of diseases di-

rectly near the patient, involvement of the number of 

arias-interns, cadets to the implementation of fragments 

of scientific work carried out at the department. For ex-

ample, at the Department of Dentistry of Postgraduate 

Education, Ivano-Frankivsk Medical University, 

within the framework of the research work, Ari interns 

were involved in the examination of children in orga-

nized children's groups - schools, in order to identify 

the prevalence of dental diseases in the population liv-

ing in environmentally unfavorable conditions in par-

ticular in Kalush and Kalush districts. This helped mo-

tivate young doctors to research, analyze the results, 

search for information, publications on methods of dis-

ease prevention in a population living in similar envi-

ronmental conditions, and most importantly, prompted 

them to take an independent, thoughtful approach to the 

problem, aroused interest and positive attitude to work. 

We believe that all this contributes to the formation of 

the outlook of the young specialist. 

The important role of professional competence, 

professional communication in the modern world, turn-

ing it into one of the most important spheres of human 

activity, makes the problem of forming future special-

ists' readiness for professional activity one of the prior-

ities. As readiness for professional communication is a 

essential prerequisite for effective activity of a young 

person after graduation, as well as quick adaptation to 

working conditions and further professional improve-

ment. 
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Abstract 

One of the most important components of the educational process is an independent self-research work, which 
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during indoor classes and outdoor classes, as well without the teacher's involvement, as under his direct leadership 

and mentoring. 
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Understanding the problem of autonomy of stu-

dents in the educational process is the basis of a respon-

sible attitude towards the professional training and ed-

ucation of future specialists. Reformation of the higher 

education led to an increase in interest in finding effec-

tive pedagogical conditions for the formation of stu-

dent's autonomy, which also helped to manage master-

ship of the content of educational material qualitatively, 

deliberately planning self-development of intellectual, 

moral and physical abilities [2, 3]. 

The credit-modular system can intensify students' 

research paper; motivate their aspirations for a perma-

nent, and not just a sessional participation in the learn-

ing process. Purposefully organized research paper al-

lows creating the necessary conditions for forming a 

conscientious attitude to the educational process (stu-

dent's apprenticeship), to cultivate a sense of obligation 

and responsibility, work ability and initiative desire, 

persistence and self-discipline, as well as to encourage 

to the creative start-up and other ethical norms, neces-

sary for decent performance in professional activities. 

The main goal is to form a creative personality of 

a dentist, capable for self-development and self-educa-

tion. The solution of this problem covers not only the 

transference of already gained knowledge from a 

teacher to a student. It is necessary to transform stu-

dents from the passive consumer of knowledge into an 

active creator, who can formulate the problem, analyze 

it, find a solution and get the optimal and suitable result. 

Cooperating with that, the research work is an im-

portant form and basis for student apprenticeship. The 

student must study on his own, because the quality of 

the training and educating of specialists in the higher 

school is determined not only by the amount of certain 

knowledge and skills, but also by obtaining the ability 

to independent and by creative activity. It stimulates 

clinical thinking in the field of education, which aim is 

to achieve and fulfill the main goal: the student is an 

active participant in the educational process [1, 4]. 

The purpose and tasks of research work of stu-

dents – is an independent study of separate blocks of 

the program, systematization, deepening, generaliza-

tion, consolidation and practical application and usage 

of student's knowledge of the discipline. 

The lecture was always considered as the most ef-

fective form of emotional influence on the formation of 

a professional position, individual education, and the 

formation of a responsible attitude to learning. The lec-

ture course involves submitting the material in a prob-

lematic form with a preliminary text acquaintance of 

the students with the main content of the lecture. This 

tactic of the lecturer allows concentrating the attention 

of the students on the visualization of the main content 

of the material, active involvement in understanding the 

information provided, mutual communication and dis-

cussion, rather than simply writing the abstracts of the 

lecture. It is important for lecturer to develop the stu-

dent's interest and motivation by deepen independently 

in the material from the difficult sections of the disci-

pline. The scientific developments that are being intro-

duced into the lecture course allow us to obtain new 

data on contemporary views on issues of etiology, path-

ogenesis, early diagnosis, and tactics of treatment and 

prevention of dental diseases, to form clinical and cre-

ative thinking in students, cause their cognitive activity 

and encourage to the different types of researching ac-

tivities. 

The certain potential for students' self-develop-

ment in the conditions of credit-module system may be-

come the other forms of an organization of the studying 

process: seminars, scientific conferences, disputes, etc. 

The participation of students in them is a real oppor-

tunity to not only acquire knowledge and skills, expand 

the experience, but also to determine the level of com-

petence on certain issues, express their own vision, and 

simply establish themselves in their own self-suffi-

ciency [2]. 

Modern technologies of teaching provide gradual 

mastership of student's knowledge. This implies a de-

tailed, solid assimilation of the theoretical material and 

its complete reproduction, the formation of a system of 

professional skills (sensorimotor, perceptual, and pro-

fessional) and skills (use of knowledge and action 

skills) and creative work of the student in preparing him 

as a doctor. This process takes place and is being 

achieved at the theoretical and clinical departments [5]. 

At practical lessons during clinical reception and 

consultations of patients we work out the tactics of, 

which includes discussion of possible variants of treat-

ment, drawing up a plan, stage, and sequence of manip-

ulations and forecasting the results. Students must be 

involved in this process. 

During the practical training, the technology of 

flexible situational learning in the system of vocational 

training is widely used by solving clinical problems and 

tasks. The purpose of technology situational learning 

means that the main emphasis is taken not only in order 

to master the knowledge, but also on remaining their 

own acquisition. The most important functions of the 

teacher in this work is the development of a model of a 

specific clinical situation that took place in real life with 

conflict and contradiction. Everyday practical training 

is conducted by solving typical problems, while during 

the analysis, situations are also solved with the aim of 

solving professional non-typical tasks, which in their 

own terms are the elements of complication, possibly 

an atypical clinic, diagnostics, treatment with surplus 

data, require urgent decision, etc. 

A compulsory component of training is clinical 

analysis – a form of development of clinical thinking 

and research skills. The subject of clinical examination 

are the most complex cases in the diagnosis, errors and 

complications that have arisen during and after treat-

ment, traditional and new methods of diagnosis and 

treatment. The complex of these activities together with 

an active cognitive position contributes to the develop-

ment of their thinking, finding the right choice of action 

and solution in one or other typical or atypical situa-

tions. 

It should be noted that the independence of the stu-

dent is especially important in this system of training. 

The implementation of this system facilitates compli-

ance with the following didactic conditions: joint edu-

cational activity of a teacher and a student when estab-

lishing cooperation between them; integration of in-

doors and outdoors classroom activities; combining 
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external and internal control, which ensures the inten-

sity and efficiency of feedback. 

Here is a brief description of each of the condi-

tions: 

1. The joint educational activity of a teacher and a 

student is based on the positions of cooperative and col-

laborative learning, in which the effect of community is 

formed, especially when participants work together in 

an unstructured group and create an educational situa-

tion. In practical classes, the student may feel some-

what in the role of a doctor. Providing the opportunity 

of directly performance of individual manipulations at 

the stages of treatment – is a motivation for more pro-

fessional work, which leads to independent work with 

special literature, obtaining additional information, ac-

quaintance with modern developments in the field of 

dentistry. Professionalism is formed in the process of 

practical activity. The functions of a teacher in imple-

menting this condition are to help students achieve the 

best results. 

2. Integration of indoor and outdoor classroom 

forms of educational activities. 

The principle of integrality involves the presence 

in the educational process of a mutually interdependent 

and interdependent integrity, the establishment of con-

nections and relationships between the components of 

educational activity by incorporating them into new 

communication systems. 

Observations of the real process show that the op-

timal correlation of different forms (indoor and out-

door) of the organization of the educational process 

contributes to the development of students’ self-inde-

pendence and self-sufficiency, creative transformation 

of educational skills in the new communicative condi-

tions. 

G. Trofimova formulated the requirements for in-

door classroom work, which should: been characterized 

by a high aesthetic level of content, forms and methods; 

organically combined with classroom work; be based 

on the level of students' training; based on a combina-

tion of the leadership role of the teacher with the activ-

ity and independence of students; to combine individ-

ual, group and mass work. 

Among the forms of indoor classroom work, the 

so-called forms of formal cooperative learning are the 

most effective; when students work together for the 

same period, reach the goals that have been distributed, 

and those that involve joint implementation. The 

groups formed on this basis provide a platform for all 

other common general training procedures. 

3. The combination of external and internal con-

trol, which provides the intensity and efficiency of 

feedback. 

An independent way of evaluating academic work 

helps to master the general ways of action, self-control 

skills and self-esteem, and helps to develop self-inde-

pendence. In order for students to have a clear bench-

mark in their evaluation activities, the normative 

method of control is also used in order to provide stu-

dents with visual examples for work. Readiness of the 

student to internal semantic evaluation of his activity 

indicates the development of reflexive opportunities, 

the ability to make feedback, which allows him to see 

the reasons for his academic success or failure, evaluate 

the degree of achievement of the planned result, corre-

lating it with their own actions. 

Among the own forms of control, one can distin-

guish the following: educational commentary, which 

consists in the fact that one of the students, by carrying 

out certain actions, explains them based on a specific 

source; structuring texts and compiling various kind of 

notes, while developing the ability to analyze evidence, 

control the process of working with text; self-examina-

tion of answers; delegation of roles (assistant, consult-

ant, speaker, opponent, etc.); drawing up plans of prac-

tical and mental actions in the performance of various 

tasks; mutual verification of oral and written answers 

(useful in small verification check-outs, students ex-

change works and reviews, independently develop 

(read, comprehend) new material, working in pairs, 

write questions to what they have already read, using 

«letters for mutual control») [1, 3, 4]. 

In modern conditions, the introduction of a credit-

module system of training, test control of the acquisi-

tion of knowledge and skills solves the problem purely 

by not only the control and examination, but also per-

forms training and demonstration functions. As a result, 

the biggest emphasis is being expressed on the most im-

portant positions for dentistry, on the formation of a 

certain logic, on the formulation of conclusions (clini-

cal thinking), on the increasing of motivation in learn-

ing and mastering the basic knowledge. Only the self-

analysis and self-examination help students to increase 

their motivation in studies and the capacity of grasping 

the basic knowledge. The teacher, assessing the nature 

of the answers to various tasks, should analyze, includ-

ing the quality of the tests created, to improve and in-

crease their level in the future. 

The above-mentioned conditions for the develop-

ment of self-deterrence in the conditions of a credit-

module system, together with pedagogical means, 

forms and methods of teaching, provide a developing 

personality function during educational activities. 
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Abstract 

The article is devoted to the methodological aspects of training scientific and pedagogical staff of higher 

educational institutions to professional activity. It is established that a fairly effective form of professional devel-

opment. The competence of teachers is mutual attendance. After all mutual visits its an effective form of adoption 

of professional and pedagogical experience of colleagues and improvement of pedagogical skills teachers. 
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In modern conditions, higher education is a source 

of security for society with scientific personnel and spe-
cialists of the highest qualification, therefore it is con-
sidered as the most important subsystem of the whole 
social system production. It plays a special role in the 
reproduction and development of culture, science, 
forms of socio-economic relations between the state 
and society. Requirements to the level of professional-
ism of specialists are constantly growing, and it is rele-
vant to the need of creation of the system of continuing 
education and determines the system of higher educa-
tion, where the problem of the training of highly quali-
fied pedagogical staff becomes especially important [3, 
5]. 

At the present stage of development of society 
world of medical pedagogical science is looking for 
new priorities in education and upbringing of physi-
cian-students. Changing the nature and content of work 
puts before our society the serious tasks related to 
bringing the Ukrainian education to the level of devel-
oped countries by reforming its conceptual, structural 
and organizational principles. Raising the level of edu-
cation and training highly qualified specialists of the 
medical field is an important component of the educa-
tional process at the stage of integration of Ukraine in 
Bologna process. One of the most important areas of 
European integration is the field of higher education, 
where it took the form of the Bologna Process. 

Requirements for modern classes are: clarity of 
definition of educational goals; their unity with educa-
tion and upbringing goals; adherence to clear lesson 
structure; determining the optimal content and selection 
of training lesson material in relation to the opportuni-
ties due to the level of training students; providing clas-
ses with the necessary technical equipment; choice the 
most rational methods and techniques of teaching; soft-
ware cognitive quality of students; combination of 

teamwork with differentiated approach to learning; im-
plementation of interdisciplinary connections; connec-
tion of theoretical knowledge with practice [2, 6].  

The urgent task of modern medical education is to 
improve quality training of highly qualified specialists, 
in particular students-dentists in terms of future prac-
tice. Optimization of learning process through control 
visits mutual attendance of classes by the staff of the 
department is aimed at providing assistance to young 
assistants in solving improvement tasks educational 
process in accordance with the requirements of the Bo-
logna process Ukraine. 

Every teacher must strive to reach high levels pro-
fessional competence to express their individuality, to 
implement their educational potential within the chosen 
medical profession.  

The purpose of this article is to reveal the method-
ological aspects of mutual attending classes as a form 
of additional teacher training for professional activity 
and improving the quality of teaching disciplines by 
mutual attendance of practical classes. 

The quality of educational activities of scientific 
and pedagogical staff depends, first of all, on their pro-
fessional qualification – deep mastery of educational 
material and appropriate methodological techniques 
teaching.  

The main purpose of mutual attendance is ensur-
ing a constant exchange of best practices in the educa-
tion-training process, coordination of the amount of ed-
ucational material, methodical methods and terminol-
ogy of the order of teaching discipline, logical sequence 
and interrelation of teaching to the related disciplines. 
Obviously, in mutual visits to classes it is advisable to 
participate with all people without exception of the sci-
entific and pedagogical staff of the department: from 
beginning teachers to master teachers and innovators. 

According to Sinkevich SV, in addition to the di-
rect purpose (advanced exchange experience), mutual 
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attendance at classes should be considered as a form of 
additional and professional training of scientific and 
pedagogical staff. In the progress such as classes, teach-
ers receive (restore) practical skills from the most diffi-
cult topics and issues in academic disciplines [8]. 

On the other hand, the presence (participation) in 
scientific and pedagogical classes composition moti-
vates the teacher to constantly review and refine educa-
tional material of the lesson.  

During mutual visits, young teachers should be ad-
dressed special attention to the amount of information, 
disclosure of topics and educational issues, theoretical 
and practical orientation of the content, accessibility 
and completeness issues under consideration, selection 
of the main content sections, persuasiveness of the 
given examples.  

In order to analyze and implement best practices 
educational material on the discipline during class at-
tendance should determine (including from personal 
experience) completeness and depth the knowledge re-
ceived by students, correctness of their estimation by 
the teacher classes, the teacher's ability to own the au-
dience, to maintain it properly discipline, the presence 
of feedback (interaction), the degree of achievement 
educational goals, the use of visual aids and technical 
means training, as well as the ability to use them me-
thodically competently. To belong take into account the 
communicative skills and personal qualities of the 
teacher: simplicity and intelligibility, culture and im-
agery of speech, correctness pronunciation, general er-
udition, appearance and adherence to teaching tact.  

It should be born in mind that the reciprocal visits 
are an important tool that improves the quality of teach-
ing, but without their help it is impossible to identify 
and immediately correct any gaps in teaching.  

Scientific and pedagogical staff that participates in 
attending classes, it is necessary to adhere to the basic 
requirements of pedagogical ethics. It is necessary to 
enter the classroom with the head of the class, be pre-
sent from the beginning to the end, it is not allowed to 
interfere in the work of the teacher, to do to him re-
marks during the lesson, as well as at other times in the 
presence of the students, perform other actions that may 
distract them.  

The purpose of mutual visits and analysis of prac-
tical classes is not only assessment of the methodology 
of the lesson, but also the improvement of educational 
process, exchange of experience, introduction of mod-
ern innovative technologies in the educational process 
in accordance with the provisions of the Bologna Dec-
laration [8].  

The purpose of attending classes is: to qualify the 
level of training programs; to check the quality of edu-
cational achievements; to use the active and interactive 
teaching methods and innovative technologies; to or-
ganize the independent work of students; to form the 
general education (specific) skills and abilities of stu-
dents; to create the ways and methods of formation of 
internal learning motivation; to implement the basic 
principles of developmental learning; to form the meth-
ods of using teaching aids; to use the opportunities of 
educational material for holistic development student's 
personality; use of interdisciplinary and interdiscipli-
nary connections, formation of basic knowledge; 
teacher 's work with rational use of study time; method 
of formation conscious work discipline, etc. The prac-
tical training is limited in time (90 minutes). During this 

time, you have the opportunity to demonstrate not only 
structural elements of the lesson, but also the pedagog-
ical findings of the teacher, creation its system of edu-
cational work with students [7].  

The teacher-visitor prepares to attend classes of 
his colleague, reviews the journal, assesses the state of 
student and individual performance work with low-
achieving students, gets acquainted with the material of 
the topic and recommended literature, both basic and 
additional. At attending the lesson of the teacher-visitor 
is present at the lesson from the beginning to end, rec-
ords their observations, analyzes the lesson, evaluates 
visualization of classes, student activity, the degree of 
mastery of practical skills of examination of the patient 
and the work of the teacher in general.  

The distinguish between the topic of the lesson 
and the content of the study is assessed material, appli-
cation of methods, techniques and forms of educational 
cognitive work of students, activity of the teacher, ac-
tivity of students, feedback methods, methods of as-
sessing knowledge of basic disciplines, current material 
and students' ability to use theoretical knowledge in 
specific clinical situation. Attention is paid to use di-
dactic and visual materials.  

An important element of the evaluation of the les-
son is the definition of the degree of implementation of 
the plan and the achievement of its goals and tasks, 
presentations in the class, comments and suggestions 
on positive and negative sides of the lesson, analysis of 
stages and elements of the lesson, generalization and 
conclusion regarding the attended lesson [1, 4, 6]. 

The main criteria for assessing the effectiveness of 
the class is the quality of knowledges, skills and abili-
ties acquired by students under the guidance of a 
teacher [2].  

The teacher-visitor, with the participation of the 
head of the department, summarizes and checks, com-
ments and wishes and recordes in the journal mutual 
visits and brings to the notice to teachers of the depart-
ment. 

Conclusion 
Thus, the main purpose of mutual-visits training is 

to provide a constant exchange of best practices and 
participations in the educational process, coordination 
of the scope of training material, methods and proce-
dures for teaching disciplines in different study groups, 
logical sequences and the relationships of teaching re-
lated disciplines. In the mutual visits - educational clas-
ses are attended by everybody without exception, sci-
entific and pedagogical employees of the department: 
from teachers of beginner level to teachers-masters and 
innovators. Mutual attendance is one of the most im-
portant elements of pedagogical process that improves 
the quality of teaching subjects, improving and enhanc-
ing the methodological level of educational process in 
the higher education. 
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Abstract 

Scientific and technological progress, which has covered all areas of medicine, encourages not only the active 

introduction of new technologies in the treatment process, but also the development of new science-intensive tech-

nologies for diagnosis, treatment of patients and prevention of various complications. 
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Introduction 

The staff of the Department of Surgery №1 BSMU 

for many years is the locomotive of scientific and tech-

nological progress in surgery in Bukovina. 

The Clinic of the Department of Surgery is a re-

gional methodological center for providing surgical 

care to the population of Chernivtsi region. The base of 

the clinic is the Department of General, Thoracic, Vas-

cular Surgery and Proctology of Chernivtsi Regional 

Clinical Hospital, which encourages a wide range of 

scientific, technical and technological research. 

The clinic of the department performs a wide 

range of modern surgical interventions on the esopha-

gus, digestive organs, lungs, rectum, blood vessels, de-

veloped methods of diagnosis, surgical and conserva-

tive treatment and prevention of postoperative compli-

cations. Employees of the department were the first in 

Bukovyna, back in 1996, to perform laparoscopic sur-

gery in planned and emergency surgery, and in 2020 

performed hemicolonectomy. 

Methodological approach for self-improve-

ment of the team 

In 2011, the Regional Center for Minimally Inva-

sive Surgery and Gynecology was established on the 

basis of the Department of Surgery and departments of 

the regional clinical hospital. The task of the Center 

was to more widely introduce into the treatment process 

methods of laparoscopic and thoracoscopic surgical in-

terventions, development of new and improvement of 

existing methods of operations. 

The Center has implemented laparoscopic opera-

tions for acute appendicitis, acute and chronic chole-

cystitis, inguinal and femoral hernias, hernia of the 

esophageal orifice of the diaphragm, esophagus, with 

some complications of peptic ulcer disease, conjuncti-

val disease, thorax, pleura, thymus, Raynaud's disease, 

performed transthoracic neurophrenicotomy developed 

by the staff of the department. With the involvement of 

gynecologists, surgical interventions are performed for 

infertility, ovarian cysts, salpingitis, ectopic pregnancy, 

uterine fibroids. 

Laparoscopic interventions in emergency surgery 

have been introduced - appendectomies, viscerolysis, 

autopsy and rehabilitation of delimited peritoneal ab-

scesses are performed. These operations are performed 

mainly by employees of the department. 

The Center for Minimally Invasive Surgery and 

Gynecology trains doctors at the postgraduate stage of 

training, provides consulting and methodological assis-

tance to medical institutions of the region. 
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Theoretical and practical part 

In recent years, the staff of the department is ac-

tively conducting research to study the influence of ge-

netically determined factors on the course of acute sur-

gical diseases of the abdominal cavity. This latest sci-

entific direction allows not only to reveal new links in 

the pathogenesis of acute surgical diseases (peritonitis, 

pancreatitis, intestinal obstruction), but also to develop 

highly informative methods for predicting the develop-

ment and features of these diseases. This radically 

changes not only the existing criteria for their diagno-

sis, but also the principles of treatment tactics - con-

servative therapy and surgical interventions aimed at 

improving the results of treatment and prevention of 

postoperative complications. 

Limited high-cost technological equipment of the 

clinic encouraged the staff to develop science-intensive 

low-cost and low-cost technologies for surgical inter-

ventions, which allow existing means to ensure higher 

reliability of various stages of the operation, reduce the 

risk of complications, achieve high treatment results.  

Among such methods are new types of intestinal 

sutures, methods of fixing and protecting the line of 

anastomoses, intubation of the intestine, local supply of 

drugs, sanitation of the peritoneal cavity, etc. All these 

methods are protected by patents and implemented far 

beyond Bukovina. 

One of the priority scientific and practical direc-

tions of the Department of Surgery is the development 

of methods for early diagnosis and effective treatment 

of various forms of peritonitis. Employees of the de-

partment proposed new informative methods for diag-

nosing acute peritonitis and its complications, devel-

oped effective methods of surgical interventions, which 

are protected by patents and used far beyond Ukraine. 

Recognition of the priorities of scientists on this issue 

is evidenced by their numerous speeches at scientific 

congresses in Austria, Moldova, Russia, Poland, publi-

cations in the United States, Canada, Israel, Germany, 

Portugal, Spain and others. The staff of the department 

published 5 monographs on this topic, defended 5 doc-

toral and 14 candidate dissertations, received more than 

40 A patents and copyright certificates for inventions, 

held numerous conferences, symposia and congresses.  

Since the founding of the department, one of the 

leading areas of its scientific and practical activities has 

been the study of various aspects of endemic goiter in 

Bukovina and the development of effective methods of 

treatment. Until now, the department remains the only 

scientific and practical center in Bukovina for surgical 

treatment of thyroid diseases. 

The vast majority of employees of the department 

are surgeons of the highest category, who are constantly 

on duty in the departments of the hospital, regional san-

itary aviation, often go to the areas of the region, where 

they implement the developed methods. 

In the thoracic department, thoracoscopic opera-

tions are performed for various diseases of the lungs, 

pleura and interstitium. 

Technological innovations - colonoscopic surgical 

interventions, electric welding of tissues, methods of 

diagnosis and treatment of nonspecific ulcerative colitis 

and Crohn's disease - are widely used in the proctology 

department. 

The department has an active student research 

group, where students of different courses not only 

learn the skills of surgical manipulations, surgical in-

terventions, but also learn from the experience of their 

mentors and conduct clinical and experimental re-

search. With their scientific achievements, the group 

members speak at conferences of various levels, includ-

ing international ones. They are winners of many com-

petitions and congresses. 

Considerable attention is paid to the training of 

students and young surgeons. 8 textbooks have been 

published, a computer test program on surgery has been 

developed. The latest technologies are widely used in 

the educational process - live broadcasts of operations 

from the operating room to the classroom, own, videos, 

simulators, computer programs. 

The department is a base for training interns in the 

specialty "Surgery". Since 2001, the department con-

ducts pre-certification training and internship cycles for 

surgeons, thematic improvement courses in minimally 

invasive surgery, proctology, vascular and thoracic sur-

gery. More than 550 doctors were involved in postgrad-

uate studies. 

Conclusion 

The staff of the Department of Surgery not only 

preserves and multiplies the traditions laid down at the 

founding of the department, but also forms new, prom-

ising areas of activity aimed at implementing the latest 

teaching technologies, scientific substantiation of diag-

nosis and effective treatment of patients, development 

of new technologies. 
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Abstract 

The article examines the specifics of the constructive analysis of the English sentence and the strategy of its 

translation into Russian. The author draws attention to the fact that the expansion of the main and secondary mem-

bers of the English sentence leads to difficulties in translating them into Russian. In most cases, it is possible to 

preserve the syntactic constructions of sentences. However, the existing differences in the grammar of the English 

and Russian languages necessitate the correct choice of translation strategies. Using the examples of the English-

language literary texts and journalistic materials with the author’s translation, the article shows that changes in the 

constructions of English sentences occur when using strategies of antonymous translation, concretization, gener-

alization, compensation and modulation (semantic development). Literal translation allows one to preserve the 

syntactic and grammatical structures of English sentences with the expansion and complication of the main and 

subordinate parts. 

Keywords: English sentence’s structure, constructive analysis, translation into Russian, translation strategies, 

literary texts’ and journalistic materials’ examples. 

 

In the scientific linguistic researches1, the issue of 

the need to differentiate the categories of obligatory and 

optional in the syntax is considered. The study of these 

phenomena allows a deeper analysis of the structure of 

sentences and assess the possibilities and feasibility of 

their expansion and complication. Scientists2 point out 

the significant importance in the sentences of the 

model-required and optional components. They cannot 

be reduced to a single model, so it is important to con-

duct a thorough constructive analysis in each specific 

case. The model is an abstract category that allows one 

to give a formal description of the grammatical content 

of the considered syntactic construction. Model obliga-

tory and optional categories are distinguished by lin-

guists depending on the participation or non-participa-

tion of components in the formation of a certain syntac-

tic model. A model can have different sentence 

constructs, but the latter can contain components that 

are not represented in the original model. In connection 

with this circumstance, the model and the construction 

cannot be considered identical concepts. In this re-

search work, the emphasis was placed on this, since it 

is a general property of the syntax of structures that al-

lows one to create structures of any type.3 

Our analysis has shown that elementary syntactic 

units in linguistics are the basic units of constructive 

syntax that have a minimum volume. As part of an ele-

 
1 Brown E.K., Miller J.E. Syntax: A Linguistic Introduction 

to Sentence Structure. London, Hutchinson, 2017. P. 41.; 

Crystal D. A Little Book of Language. Sydney: University of 

New South Wales Press, 2010. P. 78; Curme G. A Grammar 

of the English Language. v. III, Syntax, Boston, 1981. P. 50; 

Gardiner A. The Theory of Speech and Language. Oxford, 

1969. P. 93; Harris Z. String Analysis of Sentence Structure. 

The Hague, 1962. P. 82; Leech G., Svartvik J. A Communi-

cative Grammar of English. London, Longman, 2016. P. 63. 
2 Long R. The Sentence and Its Parts. Chicago, 1961. P. 95; 

Nida E. A Synopsis of English Syntax. Norman, 1960. P. 37; 

mentary syntactic unit, there can be only one commu-

nicative, in this case it is called non-predicative one, if 

it has several communicatives, then it is considered pre-

dicative one. Communicative function of the language 

is very important. In English, it is realized through the 

use of non-predicative and predicative elementary syn-

tactic units. The peculiarities of the nature of the pri-

mary predicativeness of a syntactic unit allow scientists 

to distinguish three types of elementary predicative 

syntactic units: sentences, sentensoids and representa-

tive sentences. At the same time, structurally non-dis-

crete non-predicative elementary syntactic units have a 

universal character in the constructive syntax.4 

In the context of the constructive analysis of the 

English sentence’s structure one of the fundamental 

concepts is the concept of elementary syntactic struc-

tures, which include non-communicative units of 

phrases. In other words, it is important to determine the 

simplest structures that can be expanded and compli-

cated in order to increase their communicative capabil-

ities. It allows starting analyzing the corresponding lan-

guage means, as well as the peculiarities of their change 

when translating from English into Russian, taking into 

account syntactic and grammatical differences between 

the two languages. One should pay attention to the fact 

that the attributive word combination, despite the fact 

that it is a unit of communication belonging to nomina-

tive syntactic structures, in the scientific literature is 

Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Comprehen-

sive Grammar of the English Language. London, Longman, 

2015. P. 113; Swan M. Practical English Usage. Oxford Uni-

versity Press, 2009. P. 141. 
3 Бурлакова В.В. Синтаксические структуры современ-

ного английского языка. М.: Просвещение, 2013. С. 110. 
4 Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теорети-

ческая грамматика современного английского языка. М.: 

Наука, 2016. С. 88. 
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also considered as an elementary syntactic structure (it 

is an exception). An attributive phrase can have the 

main communicative load due to the presence of a 

folded proposition with a high level of communicative 

dynamism. The communicative perspective of an at-

tributive phrase determines its development and com-

municative power, which, in turn, depends on the au-

thor’s intention. Adjectives represent the most compre-

hensive part of speech due to their special semantics; 

therefore, defining constructions with them have many 

semantic links between their components. The meaning 

of the attributive phrase is mainly conveyed by the ad-

jective; therefore, the attribute often becomes the se-

mantic center of the utterance.5 

Constructive analysis of the English sentences 

showed that the syntactic processes in it were very di-

verse, which was expressed by the wide possibilities for 

expanding the principal and subordinate parts of the 

sentence. We focused on the problems of the emer-

gence of difficulties in translating the corresponding 

syntactic structures of the English language into Rus-

sian. In the scientific literature6, overcoming translation 

difficulties is based on the use of special translation 

transformations (translation strategies): syntactic as-

similation or literal translation, concretization, general-

ization, antonymic translation, compensation and mod-

ulation or semantic development. We studied the pecu-

liarities of their use in relation to extended and 

complicated principal and subordinate parts of the Eng-

lish sentence using examples of literary texts and jour-

nalistic materials with our translation. Practical re-

search has shown that in each specific case for an ade-

quate translation a translator must choose the most 

appropriate of the above strategies in order to fully con-

vey the author’s intention and style into Russian. We 

also have identified certain patterns in the use of differ-

ent strategies. In particular, with syntactic assimilation 

(literal translation), an English sentence is transmitted 

into Russian practically unchanged due to the selection 

of the necessary equivalents. The rest of the strategies 

imply some kind of syntactic and grammatical modifi-

cations due to the differences between the two lan-

guages. For example, “I mean, literally we were just all 

set to get outside and just celebrate something that was 

so beautiful, so good” 7. - “Я имею в виду, буквально 

мы все были готовы выйти на улицу и просто от-

праздновать что-то такое прекрасное, такое хо-

рошее” (translation strategy is literal translation). “Не 

told me to come right over, if I felt like it”8. - “Сказал, 

хоть сейчас приходить, если надо” (translation strat-

egy is concretization). 

The principal parts of the sentence are the subject 

and the predicate, which form the grammatical basis of 

the sentence. A distinctive feature of the principal parts 

 
5 Кочетова М.Г. О развитии грамматики современного 

английского языка // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. 2017. №6-3 (72). С. 117. 
6 Кучерова Л.Н. О некоторых аспектах структуры англий-

ского предложения // Вопросы языкознания. 2014. № 9. 

С. 53; Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Пособие по пере-

воду с английского языка на русский. М.: Высшая школа, 

1973. С. 92; Матросова Н.И. Очерк функционального 

синтаксиса английского языка. М.: Наука, 2010. С. 128. 

of the sentence is their independence from other words 

in the sentence, while the form of the remaining words 

of the sentence may depend on the subject or predicate. 

In English as in Russian, there are simple and complex 

constructions of subject and predicate. When translat-

ing extended principal parts of the English sentences, 

the translation strategies described above are applica-

ble, their choice depends on a large number of factors, 

in particular, the presence or absence of corresponding 

equivalents in the translation language, the need for ad-

ditional clarification of the realities existing in English 

for native speakers of the Russian language, differences 

in syntactic and grammatical constructions of two lan-

guages, the desire to convey the imagery of the author’s 

language and the literary techniques used by it, etc.  

Depending on the chosen translation strategies, 

the extended principal parts of the English sentences 

can remain unchanged, can be narrowed down or fur-

ther extended. For example, “You’re a pain in the 

neck”9. - “От тебя одни неприятности” (translation 

strategy is compensation (replacement) was applied, as 

a result of which the principal parts of the sentence 

were changed). 

The purpose of the subordinate parts of the sen-

tence is to explain the principal parts, while they may 

have with them other subordinate parts that additionally 

explain them. In English as in Russian, definitions, ad-

ditions, circumstances and other subordinate parts of 

the sentence are presented. When conducting a practi-

cal study on the difficulties of translating them from 

English into Russian, we were guided by the same strat-

egies discussed above. The principle of choosing spe-

cific translation strategies was the same in each case. A 

constructive analysis of sentences in English and their 

translation into Russian showed that in general the ex-

panded subordinate parts of the English sentences re-

tain their expanded composition, however, the expan-

sion method may differ, depending on the chosen trans-

lation strategy. For example, “She doesn’t like 

gardening”10. - “Она не любит заниматься 

садоводством” (translation strategy is concretiza-

tion). In this example, taking into account the context, 

the translator decided to clarify that it does not mean 

gardening in general, but personal participation in this 

matter, so the addition when translated into Russian 

turned out to be structurally more complicated. In gen-

eral, it is worth noting that the use of translation strate-

gies such as concretization and generalization always 

entails additional expansion or reduction of extended 

subordinate parts of the English sentences. With anto-

nymic translation, as well as compensation and modu-

lation (semantic development), subordinate parts can 

retain their expansion (in the case of coincidence and 

7 Cole M. The Ladykiller. London: Headline Book Publishing 

plc, 1993. P. 74. 
8 Cary J. The African Witch. London: Thistle Classics, 2003. 

P. 61. 
9 Butler G. Coffin Underground. London: Fontana Press, 

1991. P. 109. 
10 Burley W.J. Wycliffe and the Scapegoat. London: Corgi 

Books, 1987. P. 42. 
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similarity of grammatical constructions), but most of-

ten their reduction or additional expansion is observed. 

Each case of translation is unique, so we only point out 

the general tendencies of changes in the expansion of 

the principal and subordinate parts of the English sen-

tences when they are translated into Russian. The skill 

and creativity of the translator also play a significant 

role in this issue and have a great influence on it, be-

cause, in essence, the translator acts as a co-author of 

the texts he translates, which is especially noticeable in 

the example of fiction. However, this trend persists in 

the journalistic materials that we have analyzed. 

In an English sentence, the predicate takes the 

main place and can have from one to four verbs in its 

composition. It should be noted that in the scientific lit-

erature there is an extensive classification of the types 

of predicate complication. Moreover, all the formulas 

we have considered in the framework of constructive 

analysis have stable structures, which ensures the har-

mony of the language and the accuracy of the formu-

lated expressions. In the dissertation research, we pre-

sented all the known types of predicate complication, 

since the translator must be fluent in them in order to 

carry out a high quality and authentic translation while 

preserving the author’s intention and style of the origi-

nal texts. When translated from English into Russian, 

complicated predicates are retained: the modal charac-

teristic of the connection between the action and the 

subject; specific characteristics of the action; the ap-

pearance of action; the expected action; the subject’s 

attitude to action; the reality of the action; feasibility of 

the action; positional characteristic of the action. Our 

analysis of the use of translation transformations (trans-

lation strategies) in relation to complicated predicates 

of the English sentences showed that they can be trans-

mitted into Russian not only in a complicated, but also 

in a simplified form. In particular, the application of the 

modulation translation strategy (semantic develop-

ment) can lead to a simplification of the English predi-

cate in a sentence in Russian. For example, “There’s 

never been anything like it to support our incredible 

movement. We won states that we weren’t expected to 

win”11. - “Никогда не было ничего подобного, 

чтобы поддержать наше невероятное движение. 

Мы выиграли в штатах, где победы от нас никто 

не ожидал”. 

Analysis of the scientific literature has shown that 

the complication of the members of the English sen-

tence is provided by the constructions of a complex ad-

dition, a complex subject and the method of isolation. 

In the Complex Object, the completeness / incomplete-

ness of the coverage of the perceived situation is gram-

 
11 Donald Trump 2020 Election Night Speech Transcript, No-

vember 4, 2020. [Electronic resource]. URL: 

https://www.rev.com/blog/transcripts/donald-trump-2020-

election-night-speech-transcript (reference date: August 10, 

2021). 
12 He Could Have Seen What Was Coming: Behind Trump’s 

Failure on the Virus // The New York Times. October 2, 2020. 

[Electronic resource]. URL: https://www.ny-

times.com/2020/04/11/us/politics/coronavirus-trump-re-

sponse.html (reference date: August 10, 2021). 

matically expressed in a complex addition with the in-

finitive and the participle I, the relevance / irrelevance 

of perception can be established in conditions of syn-

chronicity, simultaneity of the perceived situation and 

the situation of perception. In Complex Subject, the 

main components in addition to the infinitive are the 

noun in the general case or the pronoun in the nomina-

tive case. The infinitive in this construction can be used 

in all forms. Predictable in a sentence can be verbs ex-

pressing perception, assumption, statement, awareness, 

knowledge. Isolation is the selection of one or more 

members of a sentence, which leads to a violation of 

traditional syntactic connections in the sentence and be-

comes a semantic and intonation highlighting of these 

linguistic units. Separation simultaneously implements 

two important functions: it becomes a component of the 

rhematic component of the sentence and a means of ex-

pressing the subjective modality of the author of the 

text. The translation into Russian of the extended sub-

ordinate parts of the English sentence also became the 

focus of attention in this study.  

As a result of analyzing the use of translation 

transformations (translation strategies) on specific ex-

amples, we came to the conclusion that when a literal 

translation from English into Russian of a complex ad-

dition or isolation, the syntactic constructions of sen-

tences are preserved. A complex subject and isolation 

when translating into Russian often needs to use a strat-

egy of concretization, since Russian speakers are not as 

immersed in local events as the English-speaking pop-

ulation, for an adequate perception they need clarifica-

tions and explanations. For example, “Joe Biden is not 

likely to leave the fight”12. – “Джо Байден вряд ли 

сдастся без боя в предвыборной гонке”. A complex 

subject, a complex addition and isolation often need 

generalization, since the imagery of the English lan-

guage when conveying some realities may not be char-

acteristic of the Russian language. Moreover, it is im-

portant for a Russian-speaking reader to convey the es-

sence of messages with his usual speech formulas. For 

example, “The next moment, my eyes fell on a large 

ballot box standing on a table nearby”13. - “Потом я 

увидел ящик с бюллетенями рядом на столе”. Anto-

nymic translation may be due to the inconsistency of 

grammatical forms in English and Russian. For exam-

ple, “He is known to be not doing wrong things”14. – 

“Известно, что он всегда действует правильно”. 

Translation strategies compensation (replacement) and 

modulation (semantic development) are required, in 

particular, when it is important for the Russian speakers 

to further clarify the essence of messages, taking into 

account the Russian linguistic realities. For example, 

13 Eardley N. Election results 2019: Boris Johnson returns to 

power with big majority // BBC. News. December 13, 2019. 

[Electronic resource]. URL: 

https://www.bbc.com/news/election-2019-50765773 (refer-

ence date: August 10, 2021). 
14 Landler M. In Pandemic U.K., Brexit Is an Afterthought, 

as Is Trump // The New York Times. October 30, 2020. [Elec-

tronic resource]. URL: https://www.ny-

times.com/2020/10/30/world/europe/pandemic-uk-brexit-

trump.html (reference date: August 10, 2021). 
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“There is no one to be expected to win”15. – “Нет 

прогнозов о победе какого-либо кандидата” (com-

pensation). “We want to make America great again”16. 

- “Нам всем необходимо, чтобы Америка снова 

стала великой страной, как это уже было в исто-

рии” (modulation).  

Thus, our analysis showed that in the overwhelm-

ing majority of cases, when translating the English sen-

tences with the expansion and complication of the prin-

cipal and subordinate parts into Russian, it becomes 

possible to preserve their syntactic constructions. How-

ever, there are also significant differences in grammar 

of the English and Russian languages, therefore, in each 

specific case, it is important for the translator to choose 

the right translation transformations. Moreover, the 

choice of a translation strategy depends largely on the 

presence or absence of stable phrases in the Russian 

language, which, from the point of view of conveying 

the content of the text and the author’s intention and 

style, can be equivalent to the English sentences, but 

using other constructions. Changes in constructions oc-

cur when using strategies of antonymous translation, 

concretization, generalization, compensation and mod-

ulation (semantic development). With literal transla-

tion, it is possible to preserve the syntactic and gram-

matical structures of the English sentences with the ex-

pansion and complication of the principal and 

subordinate parts. 
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Аннотация 

Самостоятельная работа по иностранному языку требует определенного методического обеспечения. 

В статье предлагаются практические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для студен-

тов энергетических специальностей второго года обучения при изучении темы «Wind Power». 

Abstract 

The paper is devoted to self-maintained work of university students which is known to be an integral part of 

the learning process in a foreign language. The article offers practical guidelines for performing self-maintained 

work for the second year Power electric engineering students while studying the topic «Wind Power». 

Ключевые слова: самостоятельная работа, студенты вуза, иностранный язык, методические указа-
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Самостоятельная работа студента – это плани-

руемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, вы-

полняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве препода-

вателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподава-

теля, оставляющем ведущую роль за работой сту-

дентов) [1]. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе яв-

ляется неотъемлемой частью учебного процесса. 

Государственным стандартом предусматривается, 

как правило, не менее 50% часов из общей трудо-

емкости дисциплины на самостоятельную работу 

студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение в 

ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые 

по объему и взаимовлиянию части – процесса обу-

чения и процесса самообучения. Поэтому СРС 

должна стать эффективной и целенаправленной ра-

ботой студента. 

Целью самостоятельной работы студентов в 

вузе является их подготовка к дальнейшему само-

образованию как средству поиска и приобретения 

социального опыта, с помощью которого будущий 

специалист сможет продолжить свою профессио-

нальную подготовку. 

Самостоятельная работа по иностранному 

языку требует определенного методического обес-

печения, с помощью которого осуществляется 

управление познавательной деятельностью студен-

тов. Основным документом, обеспечивающим это 

управление при самостоятельной работе и опреде-

ляющим виды и этапы самостоятельной работы, 

служит рабочая программа курса учебной дисци-

плины с обоснованным объяснением того, что и в 

каком объёме учащиеся должны усвоить при само-

стоятельной работе над материалом. На основе тре-

бований рабочей программы преподавателем разра-

батываются методические указания по изучению 

отдельных разделов грамматики, лексики или вы-

полнению коммуникативных заданий с указанием 

требований, предъявляемых к полученным резуль-

татам. Методические указания по выполнению са-

мостоятельной работы по иностранному языку 

включают в себя рекомендации по определению 

объёма работы, объяснение цели и последователь-

ности её выполнения, содержат перечень учебных 

пособий и методических разработок, проработка 

которых необходима для выполнения предлагаемой 

самостоятельной работы [2]. 

Ниже предлагаются практические рекоменда-

ции по организации самостоятельной работы сту-

дентов энергетических специальностей вуза при 

изучении темы «Wind Power» (4 семестр обучения). 

Прочитайте статью «GE to supply turbines for 

Kenya’s biggest wind-power plant» [3], переведите ее 

на русский язык, обращая внимание на выделенный 

жирным шрифтом вокабуляр. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/practical+guidance
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GE TO SUPPLY TURBINES FOR KENYA’S 

BIGGEST WIND-POWER PLANT 

Reuters 

NAIROBI – General Electric (GE) has won a con-

tract to supply turbines to a Kenyan wind-power 

park, set to be sub-Saharan Africa’s largest wind-gen-

eration project outside South Africa, the US conglom-

erate said on Tuesday. 

The 60.8MW Kinangop Wind Park is set to come 

online in the middle of 2015, and is one of several wind 

and geothermal projects in Kenya, where the govern-

ment has pledged to ramp up output to meet growing 

demand for electricity. GE said it would provide 38 

turbines, each with a 1.6MW capacity, to be con-

structed by Iberdrola Engineering. 

The US company, which joins Danish wind firm 

Vestas in supplying Kenyan wind farms, did not spec-

ify the value of the contract. 

Another plant, the 300MW Lake Turkana Wind 

Power project, is expected to be completed in 2016 and 

will overtake Kinangop as the biggest wind farm in 

Kenya. 

The power plants are part of Kenya’s plans to fill 

a power supply shortfall, which, coupled with a di-

lapidated grid network, means frequent power out-

ages that hamper industry in East Africa’s biggest 

economy. 

With capacity of 1,664MW against a maximum 

recorded demand of about 1,410MW, Kenya is under 

pressure to boost power generation as its economy is 

expected to expand more than 5%. 

http://www.engineeringnews.co.za 

Для закрепления информации, представленной 

в статье, студентам предлагается выполнить следу-

ющие задания:  

• используя материал текста, ответьте на 

вопросы; 

• прочтите текст и выразите свое согласие 

или несогласие с приведенными ниже 

утверждениями (True or False); 

• расположите предложения в той 

последовательности, в которой они даны в тексте; 

• используя факты из текста, расскажите о 

…; 

• перескажите текст, используя план и 

выписанные словосочетания; 

• выразите свое отношение к прочитанному; 

• составьте аннотацию к тексту и т. д. 

1. Answer the questions to the text 

1. What is set to be sub-Saharan Africa’s largest 

wind-generation project outside South Africa? Who has 

won a contract to supply turbines for it? 

2. When is Kinangop Wind Park set to come 

online? 

3. What projects are set to ramp up output to meet 

Kenia’s growing demand for electricity? 

4. What is the capacity of 38 turbines General 

Electric would provide for Kenia’s Wind Park? 

5. What plant is expected to overtake Kinangop as 

the biggest wind farm in Kenya? 

6. What are frequent power outages that hamper 

industry in East Africa’s biggest economy caused by? 

7. Why is Kenia’s economy expected to expand 

more than 5%? 

2. True or False? (Use the facts and the keywords 

from the text to prove and specify your viewpoint) 

1. General Electric has won a contract to supply 

solar panels to a Kenyan solar and wind hybrid power 

plant. 

2. Kenyan wind-power park is set to be sub-

Saharan Africa’s largest wind-generation project 

outside South Africa. 

3. Kinangop Wind Park is one of several wind and 

geothermal projects in Kenya set to ramp up output to 

meet growing demand for electricity. 

4. Kinangop Wind Park is expected to be the 

biggest wind farm in Kenya. 

5. The power plants are part of Kenya’s plans to 

fill a power supply shortfall. 

6. Power supply shortfall coupled with a 

dilapidated grid network result in Kenia’s 

frequent power outages that hamper industry in 

East Africa’s biggest economy. 

7. Notwithstanding the constructed plants Kenia 

cannot boost its power generation. 

3. Present your point of view on the problems and 

solutions discussed in the unit as if you were: 

1) a representative of General Electric speaking 

about the terms and conditions of the contract; 

2) a power engineer speaking about wind and 

geothermal projects in Kenya;  

3) an economist speaking about Kenia’s regular 

outages and their impact on the country’s economy; 

4) a scientist speaking about possibilities of using 

alternative sources of energy on the continent;  

5) other.  

4. Render the Article. 

Лексическими упражнениями, направленными 

на овладение студентами вокабуляром для 

расширения их словарного запаса, являются, 

например, следующие: 

• переведите слова и словосочетания с 

иностранного на русский язык; 

• переведите слова и словосочетания с 

русского на иностранный язык; 

• замените выделенные слова и 

словосочетания синонимами или синонимичными 

конструкциями; 

• замените выделенные слова и 

словосочетания антонимами; 

• заполните пропуски, используя следующие 

слова и словосочетания; образуйте новую форму 

слова и т. д.  

Ниже представлены задания для закрепления 

вокабуляра из статьи «GE to supply turbines for 

Kenya’s biggest wind-power plant». 

1. Find English equivalents for the following 

Russian ones: 

1) выиграть контракт; 2) поставлять турбины 

для ветровой электростанции; 3) крупнейший 

ветровой проект; 4) начинать работать; 5) 

геотермальный проект; 6) увеличивать 

производство энергии; 7) удовлетворять растущие 

потребности в электроэнергии; 8) обеспечивать / 

снабжать; 9) электрическая емкость / объем; 10) 

строить / сооружать; 11) обеспечивать страну 

http://www.engineeringnews.co.za/
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ветровыми электростанциями; 12) устанавливать 

стоимость контракта; 13) завершить строительство 

электростанции; 14) обогнать; 15) восполнить 

дефицит / недостаток; 16) наряду с; 17) ветхий / 

полуразрушенный; 18) энергосистема / сеть 

электро-снабжения; 19) частые перебои в питании / 

прекращение подачи электроэнергии; 20) 

препятствовать развитию промышленности; 21) 

максимальный зарегистрированный спрос; 22) 

увеличивать производство электроэнергии; 23) 

увеличивать. 

2. Word building 

A B  

1. supply (v) (n)  

2. (v) generation (n)  

3. set (v) (n)  

4. (v) meeting (n)  

5. (v) demand (n)  

6. provide (v) (n)  

7. (v) construction (n)  

8. specify (v) (adj)  

9. value (v) (adj) 

 

10. couple (v) (n) 

11. (v) dilapidation (n) 

12. frequent (adj) (n), (adv) 

13. expect (v) (n) 

14. expand (v) (n) 

 

3. Rephrase the sentences using the word/words 

closest in meaning to a boldfaced one 

1. General Electric has won a deal to provide 

turbines to a Kenyan wind-power station. 

2. The 60.8MW Kinangop Wind Park is to make 

a move in the middle of 2015. 

3. Kinangop Wind Park is meant to increase 

production to cover growing need for electricity. 

4. General Electric would supply 38 turbines, each 

with a 1.6MW capacity, to be built by Iberdrola 

Engineering for Kenya’s biggest wind-power plant. 

5. Another plant, the 300MW Lake Turkana Wind 

Power project, is expected to be finished in 2016 and 

will outrun Kinangop as the biggest wind farm in 

Kenya. 

6. Regular power blackouts in Kenia are caused 

by energy supply shortage combined with a 

ramshackle grid network. 

7. With capacity of 1,664MW against a maximum 

recorded requirement of about 1,410MW Kenya is to 

increase its power production. 

4. Complete each sentence with a word from the 

box 

shortfall project capacity expand 

output outages turbines demand 

farm contract network generation 

 

1. General Electric has won a ___________ to 

supply ___________ to a Kenyan wind-power park. 

2. Kinangop Wind Park is one of several wind and 

geothermal projects in Kenya set to ramp up 

_____________ to meet growing ______________ for 

electricity. 

3. Lake Turkana Wind Power _____________ is 

expected to overtake Kinangop as the biggest wind 

_____________ in Kenya. 

4. The power plants are part of Kenya’s plans to 

fill a power supply ___________. 

5. Power supply shortfall coupled with a 

dilapidated grid __________ result in frequent power 

____________ that hamper Kenia’s industry. 

6. With ___________ of 1,664MW against a 

maximum recorded demand of about 1,410MW, Kenya 

is under pressure to boost power _____________. 

7. With boosting its power generation Kenia will 

___________ its economy to more than 5%. 

5. Complete the sentence with the appropriate 

word from the article: 

1. A wind _____________ is a device that 

converts kinetic energy from the wind into electrical 

power.  

2. A _____________ farm is a group of wind 

turbines in the same location used to produce energy. 

3. According to the World Bank, only 15 per cent 

of households in Kenia are connected to national power 

_____________ . 

4. Kenia’s current installed _____________ stands 

at about 1,600MW. The country plans to raise it up to 

3,000MW by 2015. 

5. A power _____________ or blackout is a short- 

or long-term loss of the electric power to an area. 

6. The pilot project by Kenya Power Lighting 

Company is expected to _________ outages 

experienced regularly in commercial and domestic 

power lines. 

7. Though Kenya’s ____________ grid is reliable, 

the country still experiences an average of seven 

blackouts a month [4]. 

Самостоятельная работа студентов при 

изучении иностранного языка в вузе является 

эффективной только в том случае, если она 

организуется и контролируется преподавателем, а 

также имеет необходимое методическое и 

материальное обеспечение в виде методических 

указаний, рекомендаций, инструкций по 

выполнению самостоятельной работы 

приведенных выше. 
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Анотація 

У статті представлені результати дослідження специфіки застосування В.І. Леніним та Й.В. Сталіним 

концептів «діалектичний» та «історичний» матеріалізм, детально висвітлено сталінське розуміння й тлу-

мачення суті та функцій цих двох основних блоків аксіоматики марксистсько-ленінської філософії, які 

були запропоновано в його нарисі-статі «Про діалектичний та історичний матеріалізм».  

Запропонований аналіз розкриває сталінське розуміння сутності, структури та функцій діалектичного 

та історичного матеріалізму; їх теоретико-методологічні засади та статус у структурі марксистсько-ленін-

ської філософії; висвітлюється сталінській підхід до розуміння взаємозв’язку марксистської філософії з 

ідеологічною доктриною компартії СРСР та комуністичним світоглядом.  

Основними методами дослідження стали системний, компаративний, дискурсивний, контент-аналізу, 

приписи сцієнтизму й принципу історизму.  

Особливу актуальність матеріал статі може мати для науково виваженого, ідеологічно неангажова-

ного, адекватного осмислення історії й логіки розвитку філософської й суспільно-політичної думки як у 

Радянському Союзі, так і в Україні доби незалежності. 
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Вступ. Для представників філософських спіль-

нот незалежних держав, які раніше утворювали Ра-

дянський Союз, найактуальнішим, таким, що став 

фактично визначальним в умовах докорінного ре-

формування системи філософського знання й пі-

знання як процесу переходу від її державно-інсти-

туціоналізованої, ортодоксальної, комуністично-

ідеологізованої моделі радянського марксизму (ма-

рксизму-ленінізму) до деідеологізованого. раціона-

льно-критичного способу теоретичного мислення й 

концептуалізацій, які відповідали б класичним за-

вданням і критеріям світової й західноєвропейської 

філософської традиції, виявився великий комплекс 

проблем.  
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Причому, як довела історія трьох пострадянсь-

ких десятиріч, серед комплексу проблемних питань 

історико-філософських реконструкцій феномену 

«марксистсько-ленінська філософія» найбільшого 

значення й гостроти набули ті, які пов’язані з оцін-

кою сутності, суспільно-політичної й теоретичної 

ролі марксистсько-ленінської спадщини. Тобто 

ключових ідей, методологічних установок, загаль-

них філософських та політико-філософських посту-

латів, сформульованих К. Марксом і Ф. Енгельсом. 

А головне – критичного переосмислення специфіки 

й наслідків подальшого розвитку вчення основопо-

ложників марксизму такими його російсько-радян-

ськими послідовниками, як В.І. Ленін та И.В. Ста-

лін. Адже саме їхні інтерпретації базових постула-

тів із праць Маркса й Енгельса, а також власні 

ідейно-теоретичні новації на десятиріччя перетво-

рювалися для контрольованої державою наукової 

діяльності філософської спільноти в СРСР на кано-

нічні, абсолютно вірні, системотворчі й безсумнівні 

як релігійні догмати [див., зокрема, 2, с. 171-180; 

9]. Загалом на такі, які можна назвати метапаради-

гмальними. Оскільки у різні періоди з кінця 1930-х 

і до середини 1980-х насамперед тлумачення радян-

ськими класиками діалектичного та історичного 

матеріалізму імперативно визначали концептуа-

льні й методологічні засади, головні функції філо-

софського знання й пізнання. Вони жорстко зумов-

лювали їх ідеологічні завдання й світоглядні цінно-

сті, слугували абсолютним критерієм істинності 

філософських ідей та узагальнень, змістовно й 

структурно забезпечували відтворення й припус-

тимі межі модернізації всієї системи гуманітарної 

науки, освіти, а також політичної пропаганди в Ра-

дянському Союзі й навіть частково вплинули на ро-

звиток філософської думки вже в незалежній Укра-

їні [див. зокрема: 4, с. 8; 8, с. 131; 13, с. 554-555, 566; 

14,с. 26-28; 23; 15, с. 29-30; 16, с. 213-226; 22, с. 38]. 

Результати дослідження. Отже, перш за все, 

треба зазначити, що неправомірно не лише ототож-

нювати «радянську філософію», «марксизм-лені-

нізм» чи «радянський марксизм», а точніше весь 

комплекс філософського й суспільно-політичного 

знання та пізнання, що існував у СРСР (особливо у 

другій половині XX століття), з офіційною ідеоло-

гічною доктриною КПРС або ж із подібних конце-

птуальних позицій розглядати функції радянської 

філософії, а й безпідставно ставити знак рівності 

між нею й «діалектичним та історичним матеріалі-

змом». (Про багатоетапність, структурну багаторі-

вневість та змістовне багатство тематики й пробле-

матики марксистсько-ленінської філософії різних 

історичних періодів [див., зокрема: 16]. 

 
17 Зокрема, він (1921) категорично заявив, що «немож-

ливо стати свідомим, справжнім комуністом без того, 

щоб вивчати – саме вивчати – усе, що написано Плехано-

вим із філософії, бо це найкраще в усій міжнародній літе-

ратурі марксизму» [цит. за: 23, c. 28], а в 1922 році за про-

позицією безпосередньо Леніна Наукова бібліотека Ін-

ституту К. Маркса і Ф. Енгельса приступила до 

багатотомного видання «Творів» Г.В. Плеханова. 

Що стосується В.І. Леніна, який нібито, за оці-

нками відомого українського філософа В.І. Гусєва, 

«оголосив, що філософією марксизму є діалекти-

чний та історичний матеріалізм (виділено нами. 

– В. В.)» [6, с. 20], то він ніколи не зводив своє ро-

зуміння філософії марксизму до таких відносно са-

мостійних – вже для радянської філософії другої 

половини XX століття – блоків аксіоматики, як «іс-

торичний та діалектичний матеріалізм». Ленін 

майже не вживав таких концептів. Серед величез-

ної кількості його творів (останнє, п’яте, видання в 

СРСР їх повного зібрання російською мовою, що 

виходило наприкінці 1970-х, нараховує 55 томів) 

фактично є лише декілька невеликих публікацій, 

де Ленін безпосередньо оперує поняттями «діалек-

тичний» та «історичний матеріалізм» як загаль-

ними категоріями для позначення сукупності фун-

даментальних і взаємопов’язаних ідей, що характе-

ризують марксизм як нове, суто матеріалістичне й 

революційне філософське та політичне вчення. Це 

насамперед – «Три джерела і три складові частини 

марксизму», «Карл Маркс», «Про відношення робі-

тничої партії до релігії». 

Ідеться і про фундаментальні марксистські 

ноумени, рамкові інструментальні поняття, і про 

всю творчо побудовану в сотнях різноманітних 

праць К. Маркса, Ф. Енгельса та самого В.І. Леніна 

цілісну філософську теоретичну модель матеріалі-

стичного та діалектичного тлумачення природи, су-

спільства і його історії, свідомості, пізнання і т. ін., 

а також законів їх розвитку, яку за радянських часів 

було тематично структуровано й поділено (певною 

мірою починаючи з Й.В. Сталіна) на «діалектич-

ний» та «історичний» матеріалізм, до яких радян-

ські філософи додали ще й системотворче, раз і на-

завжди жорстке структурувальне кліше, що ці «ма-

теріалізми» – «дві основні складові марксистсько-

ленінської філософії». 

Аналізуючи появу в марксизмі термінів-конце-

птів «діамат» та «істмат» (у радянській філософсь-

кій науковій і освітній літературі типові скорочені 

назви), треба нагадати, що В.І. Ленін як марксист 

ідейно, ідеологічно та світоглядно сформувався у 

тому числі на працях Г.В. Плеханова, надзвичайно 

високо цінував їх17, тривалий час активно співпра-

цював із ним, постійно полемізував на політико-фі-

лософські теми; і хоча іноді й оперував поняттям 

«діалектичний матеріалізм», але повністю не пе-

рейшов на плеханівську філософську мову, не пе-

рейняв цілком його категоріальний апарат маркси-

стського теоретичного мислення18. Навіть більше, 

Ленін, як правило, замість того, щоб наполягати на 

18 Щодо історії цього процесу, то відносно точною можна 

визнати оцінку видатного українського філософа В.С. Лі-

сового, який зазначив: «Основними джерелами діалекти-

чного матеріалізму були передусім праці Ф. Енгельса 

„Людвіг Фейєрбах і кінець німецької класичної філосо-

фії“, „Анти-Дюрінг“ та „Діалектика природи“». Причому 

український історик філософії підкреслив: «Термін „діа-

лектичний матеріалізм“ запроваджений російським мар-

ксистом Георгієм Плехановим (1857–1918) (Енгельс ви-
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тому, що філософія марксизму є «діалектичним ма-

теріалізмом» (як це було у Плеханова), найчастіше 

підкреслював лише те, що вона є матеріалістичною 

й діалектичною. 

Так ось, з’ясовуючи ленінську систематизацію 

марксистських уявлень про розвиток природи та 

суспільства, а отже, й застосування ним концептів 

«діалектичний» та «історичний» матеріалізм, звер-

німося, зокрема, до специфіки структури та лек-

сики фактично просвітницької статті «Три джерела 

і три складові частини марксизму» (уперше опублі-

кована в щомісячному більшовицькому теоретич-

ному легальному журналі «Просвіта» в 1914 році). 

У ній Ленін на концентроване пояснення філософ-

ської суті діамату та істмату (в радянському їх ро-

зумінні та класифікації) відвів лише третину обсягу 

матеріалу (у 23-му томі це дві сторінки, ще на чоти-

рьох украй лаконічно розкриваються базові ідеї ма-

рксистської економічної та політичної – соціалісти-

чної – теорії). 

У вступі лідер і один із головних теоретиків та 

ідеологів РСДРП(б) узагальнено обов’язково зазна-

чив, що вчення Маркса «виникло як пряме і безпо-

середнє продовження вчення найвидатніших пред-

ставників філософії, політичної економії та соціалі-

зму» [12, с. 40]. Потім він підкреслив, що: 

«Філософія марксизму є матеріалізм». «Маркс і 

Енгельс, – написав Ленін, пояснюючи своє бачення 

суті та логіку створення марксистської теорії, – 

найрішучішим чином відстоювали філософський 

матеріалізм і неодноразово роз’яснювали глибоку 

помилковість усіляких ухилень від цієї основи. 

Найбільш ясно й детально викладено їхні погляди у 

творах Енгельса „Людвіг Фейербах“ і „Спросту-

вання Дюринга“...». А далі Ленін якраз і робить чі-

ткий теоретичний наголос: «Але Маркс не зупини-

вся на матеріалізмі XVIII століття, а зрушив філо-

софію вперед. Він збагатив її надбаннями німецької 

класичної філософії, особливо системи Гегеля, яка, 

у свою чергу, привела до матеріалізму Фейербаха. 

Головне з цих надбань – діалектика, тобто вчення 

про розвиток у його найбільш повному, глибокому 

і вільному від однобічності вигляді, вчення про від-

носність людського знання, що дає нам відобра-

ження матерії, яка вічно розвивається. Новітні від-

криття природознавства – радій, електрони, перет-

ворення елементів – чудово підтвердили 

діалектичний матеріалізм Маркса (виділено 

нами. – В. В.), усупереч ученням буржуазних філо-

софів із їхніми „новими“ поверненнями до старого 

і гнилого ідеалізму» [12, c. 43-44]. 

У статті Леніна «Карл Маркс» (писати її він по-

 
користовував поняття „сучасний матеріалізм“, „матеріа-

лістична діалектика тощо“)». Проте, продовжив він: «Ос-

новну роль у тлумаченні (тобто, як стверджується, саме 

«у тлумаченні». – В. В.) діалектичного матеріалізму віді-

грав В. Ленін, який наголосив на ролі практики як крите-

рію істини, трансформував принцип класовості у прин-

цип партійності. Загалом він поєднав елементи догмати-

зму з релятивізмом, а також кон’юнктурним і цинічним 

практицизмом. Відхід від принципу партійності кваліфі-

кували як „протягування“ ідеалізму, „попівщини“, зраду 

чав ще в 1913 році для найпопулярнішого за тих ча-

сів у Російській імперії енциклопедичного слов-

ника «Гранат»; її неповний варіант опубліковано в 

ньому в 1915 році, а в завершеному вигляді статтю 

видано окремою брошурою в 1918-му) структурні 

джерела і блоки марксистського філософського 

вчення висвітлюються більш розгорнуто, деталізу-

ються конкретно-історично й системно (проте, на-

гадаємо, що невеликі ленінські підрозділи, у яких 

розкриваються суть і новації філософії Маркса, ма-

рксизму загалом, називаються не «діамат» чи «іст-

мат», а «Філософія марксизму», «Діалектика», 

«Матеріалістичне розуміння історії»). 

У роботі «Карл Маркс» Ленін із самого поча-

тку вже традиційно констатував: «Марксизм – сис-

тема поглядів і вчення Маркса. Маркс був продов-

жувачем і геніальним завершувачем трьох голов-

них ідейних течій XIX століття, належних трьом 

найпередовішим країнам людства: класичної німе-

цької філософії, класичної англійської політичної 

економії і французького соціалізму (у зв’язку з фра-

нцузькими революційними вченнями взагалі)» [10, 

c. 50]. Утім, у цій статті поняття «діалектичний ма-

теріалізм» Ленін вживає лише один раз і тільки в 

контексті оцінки Енгельсом статусу й призначення 

філософії в тих умовах, коли сучасний йому мате-

ріалізм став по суті «діалектичним». Використову-

ючи фрагмент із праці Ф. Енгельса «Анти-Дюрінг», 

Ленін зазначив: «Діалектичний матеріалізм (виді-

лено нами. – В. В.) „не потребує ніякої філософії, 

що стоїть над іншими науками“. Від колишньої фі-

лософії залишається „вчення про мислення і його 

закони – формальна логіка й діалектика“» [10, c. 

54]. Наступне важливе Енгельсове твердження: 

«Все інше входить до позитивної науки про при-

роду і суспільство», яке фактично й розкриває суть 

його постулату про новий статус, предметне поле 

та головні завдання вже «діалектичної філософії» – 

Ленін чомусь знімає. 

Відтворимо ще два невеликих фрагменти з ін-

шої статті політико-ідеологічної й світоглядно 

спрямованості – «Про відношення робітничої партії 

до релігії» (1909), написаної російським послідов-

ником К. Маркса і Ф. Енгельса, яка передувала ро-

боті «Три джерела і три складові частини маркси-

зму» й у якій теж інтерпретаційно вживаються лек-

семи/поняття «діалектичний та історичний 

матеріалізм». Перший: «Соціал-демократія будує 

все своє світобачення на науковому соціалізмі, 

тобто на марксизмі. Філософською основою мар-

ксизму, як неодноразово заявляли і Маркс, і Ен-

гельс, є діалектичний матеріалізм, що повною мі-

рою сприйняв історичні традиції матеріалізму 

„інтересів пролетаріату“ (виділено нами. – В. В.)» [13, c. 

561–562]. Оцінюючи ж роль Сталіна в розвитку маркси-

зму радянської доби, український філософ заявив, що той 

«посилив канонізацію діалектичного матеріалізму, який 

під назвою „марксизм-ленінізм“ перетворився на ортодо-

ксальний різновид марксизму (виділено нами. – В. В.), 

своєрідне віровчення з крайньою нетерпимістю до будь-

яких ідеологічних „відхилень“» [13, c. 562]. 
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XVIII століття у Франції та Фейербаха (перша по-

ловина XIX століття) у Німеччині, – матеріалізму 

безумовно атеїстичного, рішуче ворожого до будь-

якої релігії (виділено нами. – В.В.)» [11, c. 415]. 

Другий фрагмент. «Марксизм, – підкреслив 

В.І. Ленін, – є матеріалізм. Сам по собі він так само 

нещадно ворожий до релігії, як матеріалізм енцик-

лопедистів XVIII століття чи матеріалізм Фейер-

баха. Це безсумнівно. Але діалектичний матеріа-

лізм Маркса й Енгельса (виділено нами. – В. В.) 

іде далі енциклопедистів та Фейербаха, застосову-

ючи матеріалістичну філософію до галузі історії, до 

галузі суспільних наук [11, c. 418].  

Ситуація з концептом «історичний матеріа-

лізм» багато в чому аналогічна ситуації з ленінсь-

ким терміном/поняттям «діалектичний матеріа-

лізм». Хоча, безумовно, іноді В.І. Ленін ним оперує. 

Утім, за Леніним, історичний матеріалізм – це не 

стільки одна з двох основних частин марксистської 

філософії, поряд із матеріалізмом діалектичним, 

скільки «матеріалістичне розуміння історії», на ві-

дміну від «ідеалістичного розуміння» всією попере-

дньою філософською думкою генези суспільства, 

його структури, рушійних сил та закономірностей 

суспільно-історичного процесу, ролі в ньому духо-

вних чинників (різноманітних форм суспільної сві-

домості, ідей, ідеологій тощо). 

Для коректності нашого аналізу й оцінок про-

цитуємо ленінське пояснення із статті «Три дже-

рела і три складові частини марксизму» без будь-

яких текстових винятків, що дає змогу отримати чі-

тке уявлення про те, як В.І. Ленін роз’яснював змі-

стовне наповнення концепту «історичний матері-

алізм». «Поглиблюючи і розвиваючи філософський 

матеріалізм, Маркс, – констатував лідер російських 

соціал-демократів, – довів його до кінця, поширив 

його пізнання природи на пізнання людського сус-

пільства. Найбільшим завоюванням наукової думки 

виявився історичний матеріалізм Маркса. Хаос і 

свавілля, що панували досі в поглядах на історію й 

на політику, замінила разюче цільна й струнка нау-

кова теорія, яка показує, як із одного укладу життя 

розвивається, внаслідок зростання продуктивних 

сил, інший, вищий, – із кріпацтва, наприклад, виро-

стає капіталізм. 

Так само, як пізнання людини відображає при-

роду, яка існує незалежно від нього, тобто матерію, 

що розвивається, суспільне пізнання людини (тобто 

різні погляди і вчення філософські, релігійні, полі-

тичні тощо) відображає економічний лад суспільс-

тва. Політичні установи є надбудовою над економі-

чним базисом. Ми бачимо, наприклад, як різні по-

літичні форми сучасних європейських держав 

слугують зміцненню панування буржуазії над про-

летаріатом. 

 
19 Славнозвісний «Короткий курс історії ВКП(б)», що 

включав нарис «Про діалектичний та історичний матері-

алізм» до 1956 року, із деякими несуттєвими змінами 

було перекладено 67 мовами, а його загальний тираж ся-

гав 43 мільйонів примірників. Щодо категоріального апа-

рату й структури сталінського нарису-статті підкрес-

лимо, що Сталін, хоча й дає розгорнуте визначення по-

няттям діалектичного та історичного матеріалізму, але 

Філософія Маркса є закінченим філософським 

матеріалізмом, який дав людству великі знаряддя 

пізнання, а робітничому класу – особливо» [12, c. 

44]. 

Ось майже і все основне у плані структури ма-

рксистської філософської теорії та її ключових ка-

тегорій, що безпосередньо говориться про «діалек-

тичний» та «історичний» матеріалізм у працях ро-

сійсько-радянського класика марксизму В.І. 

Леніна, яким для них (до речі, базових вже для ра-

дянської моделі марксизму-ленінізму в усіх її іпос-

тасях) не запропоновано ніякого чіткого фіксова-

ного концепту, а окремої дефініції й поготів. Існу-

ють лише лаконічні теоретико-методологічні й 

політико-ідеологічні характеристики/інтерпретації 

з використанням відповідних понять. 

Що стосується И.В. Сталіна, то його теж неко-

ректно звинувачувати в ототожненні цих двох базо-

вих (особливо для радянської філософії другої по-

ловини XX століття) складових марксистської фі-

лософії з нею загалом. Подібного немає навіть у 

«Короткому курсі історії ВКП(б)» (1938 р.)19, у 

якому вперше і з’явився розділ під назвою «Про ді-

алектичний та історичний матеріалізм». Матеріал із 

такою ж назвою та змістом було також опубліко-

вано 12 вересня 1938 року окремою статтею у голо-

вній партійній газеті «Правда». Причому за життя 

Сталіна в його «Зібрання творів» (почали публіку-

вати в 1946 році, видано лише 13 томів) стаття не 

ввійшла. Її включили в 14-й том і надрукували в РФ 

тільки в 1997 році. 

Тут слід окремо зазначити, що всі пострадян-

ські українські дослідники, звинувачуючи Сталіна 

в тому, що його нарис «Про діалектичний та істо-

ричний матеріалізм» став головною причиною 

того, що радянська марксистсько-ленінська філосо-

фія з кінця 1930-х стала: «догматичною», «вульга-

рно-схематичною», «схоластичною», «примітив-

ною», «недієздатною до творчого розвитку»; пере-

творилася на «квазімислення», «антимислення»; 

виконувала насамперед функцію «охоронно-репре-

сивну» або «формування покірливого світогляду»; 

була «суто ідеологічно заангажованою»; відстою-

ючи «принцип партійності» покірно слугувала ви-

ключно компартійним інтересам і цілям, забезпечу-

вала апологію політики партії, а в якості світогляд-

них уявлень, системи цінностей мала виконувати 

роль своєрідних «догматів комуністичної віри», 

«світської релігійної доктрини» і т.ін., – згадують 

тільки «Короткий курс історії ВКП(б)», де він упе-

рше з’явився. 

Внаслідок такого дискурсивного стану, сфор-

мованого численними публікаціями пострадянсь-

ких дослідників історії радянської філософської ду-

мки, складається враження, що принаймні в період 

безпосередньо використовує лише поняття «історичний 

матеріалізм» (це третя частина/розділ у тексті). А те, що 

він визначає як «діалектичний матеріалізм», характери-

зується у першому та другому розділах нарису. Їхні назви 

– «Марксистський діалектичний метод» і «Марксистсь-

кий філософський матеріалізм». Таким чином, крім фра-

гмента з дефініцією, поняттям «діалектичний матеріа-

лізм» Сталін фактично не оперує. 
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1920-1930-х у Сталіна ніяких інших науково-філо-

софських праць не було, а сам він як теоретик мар-

ксизму «вийшов у тираж», стагнував, остаточно пе-

ретворився виключно на головного партійного й 

державного діяча СРСР, до кола інтересів якого зо-

всім не входили ідейно-теоретичні проблеми й пи-

тання розвитку марксистсько-ленінського вчення, 

яке охоплює теоретичне філософське розуміння й 

пояснення дійсності, концептуальні моделі суспі-

льно-політичних та політико-економічних проце-

сів. 

Підсиленню вищезазначеного уявлення безпо-

середньо сприяє те, що ніхто з українських істори-

ків філософії часів незалежності не згадує (панівна 

більшість серед них, скоріше за все, може, й не 

знає) ні змісту сталінських праць, що увійшли до зі-

брання його «Творів», ні те, що його нарис-статтю 

«Про діалектичний та історичний матеріалізм» 

було надруковано в 1939 році в одинадцятому, 

останньому, його збірнику під назвою «Питання ле-

нінізму». В 1945 та 1952 роках Інститут Маркса – 

Енгельса – Леніна перевидав його. «Питання лені-

нізму» були своєрідним, але, що важливо, змісто-

вно мінливим зібранням «Творів» Сталіна (який на 

відміну від більшості видатних російських револю-

ціонерів, лідерів РСДРП-ВКП(б) після 1917 року) 

до 1946 року відмовлявся від компонування й пуб-

лікації своїх праць у окремому багатотомному ви-

данні, яке класично йменується зібранням «Тво-

рів». 

Замість типового, традиційного, але «стати-

чно-консервативного підходу» до публікації своїх 

ідей та теоретичних розробок Й.В. Сталін застосу-

вав новаційний, «динамічний», «рухливий». 

Збірки «Питання ленінізму» нагадували повне 

чи неповне «Зібрання творів». Проте до кожної на-

ступної з них (перша вийшла у 1926 році) включа-

лися праці, зміст та ідеї яких мали велике концеп-

туальне чи практичне значення для поточного мо-

менту й найближчих перспектив, а виключалися ті, 

які втрачали свою актуальність. Збірки вміщували 

різноманітні за тематикою сталінські теоретичні 

праці й лекції (головні серед них – «Про основи ле-

нінізму»20, прочитані у Свердловському універси-

теті в 1924 році, – як цілісна публікація вона була в 

усіх виданнях «Питань ленінізму»); статті, тексти 

виступів, інтерв’ю тощо, присвячені висвітленню 

фундаментальних чи першочергових ідеологічних, 

політичних, конституційно-правових, економіч-

них, соціальних, духовно-культурних і т.ін. про-

блем, теоретичних питань розвитку марксистської 

 
20 Тут, до речі. Сталіним запропоновано несподіване для 

радянських ідеологічних ортодоксів визначення леніні-

зму: «Поєднання російського революційного розмаху з 

американською діловитістю – у цьому суть ленінізму у 

партійній і державній роботі» [21, c. 188].  
21 Його авторству належить найбільш популярний протя-

гом 1950х – середини 1980-х персональний, ґрунтовний 

радянський підручник із історії філософії («История за-

падноевропейской философии»). Перше його видання 

було на початку, друге – в середині 1946 року. Г.Ф. Але-

ксандров на той час був начальником управління відді-

лом пропаганди та агітації ЦК ВКП(б); за підручник 

отримав Сталінську премію; з жовтня – дійсний член АН 

філософії. Містив він і «Звітні доповіді» на з’їздах 

компартії Радянського Союзу. Такі звітні доповіді – 

традиційний обов’язок Генеральних секретарів ра-

дянської компартії. Вони готувалися й писалися не 

так, як це робилося у післясталінську добу, почина-

ючи з Хрущова: протягом кількох тижнів спеціа-

льно утвореними тимчасовими колективами з нау-

ковців та партійних ідеологів, усіляких «спічрайте-

рів», – а персонально самим Генсеком (тобто 

спочатку Леніним, а потім Сталіним). У «Допові-

дях» давався концентрований, детальний і ретель-

ний аналіз процесів (їх позитиву й негативу, особ-

ливо критичних помилок), внутрішньої державної 

політики у всіх сферах розвитку СРСР; пропонува-

лася політико-ідеологічна й соціально-економічна 

стратегія й тактика діяльності компартії та органів 

державної влади всіх рівнів, визначались їхні про-

грамні цілі та завдання, включно з теоретичними 

оцінками логіки політичної та ідеологічної боро-

тьби у ході побудови соціалістичного ладу в країні; 

розглядалася геополітична ситуація, її тенденції. 

Таким чином, якщо не обмежуватися визнан-

ням лише факту видання нарису «Про діалектичний 

та історичний матеріалізм» в «Короткому курсі іс-

торії ВКП(б)», а враховувати сукупність, зміст, ба-

гатство проблематики та рівень її аналізу в числен-

них працях, що належали авторству Й.В. Сталіна (у 

тому числі дискурсивну варіативність згаданого на-

рису в комплексі різноманітних сталінських збі-

рок), то стане очевидним, що його ідейно-теорети-

чна спадщина, включно з філософською, ступінь і 

глибина обізнаності з численними проблемами 

свого часу не обмежуються тільки роз’ясненням 

того, чим є діалектичний та історичний матеріалізм 

у структурі марксистсько-ленінської філософії, в 

радянському марксизмі першої половини XX сто-

ліття. 

Відразу після смерті Сталіна його стаття «Про 

діалектичний та історичний матеріалізм», як абсо-

лютно правильно зазначив М.В. Попович, «через її 

жахливу порівняно з „першоджерелами“ бана-

льність не могла слугувати марксистським фі-

лософським богослов’ям і була негайно забута 

(виділено нами. – В. В.)» [17, c. 8]. 

Доволі наочний і переконливий факт, що підт-

верджує вище сказане українським філософом, – 

видання праці під назвою «Диалектический мате-

риализм» (кінець 1953 року, за загальною редак-

цією майже першої особи в системі філософської 

академічної науки того часу, Г.Ф. Александрова)21, 

СРСР; у вересні 1947 року його призначили директором 

Інституту філософії АН СРСР, а управління відділом очо-

лив майбутній головний ідеолог ВКП(б) – КПРС і нагля-

дач за «ідейною чистотою марксизму-ленінізму» в Радя-

нському Союзі А.М. Суслов (щодо особистої, вкрай нега-

тивної ролі Суслова в стагнації та радикальної 

ідеологізації радянського марксизму, марксизму-леніні-

зму див., зокрема: 9). Александрівський підручник з 

1940-х до 1970-х був своєрідною радянською історико-

філософською класикою, найбільш масштабним і фунда-

ментальним освітньо-аналітичним виданням для ви-

вчення історії зарубіжної філософії від Стародавньої Гре-
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де у вступному зверненні колективу авторів напи-

сано, що «Інститут філософії АН СРСР ставив за-

вдання дати книгу, яка могла б слугувати посіб-

ником для тих, хто вивчає основи марксистсько-

ленінської філософії (виділено нами. – В. В.). Те-

матично книга побудована відповідно до нинішньої 

чинної програми курсу діалектичного матеріалізму 

у вищих навчальних закладах» [7, c. 3]. 

Так ось, у тексті цього видання (майже 500 сто-

рінок), яке покликане виконувати функцію еталон-

ного варіанту підручника, є лише одне невелике 

пряме цитування сталінського «Короткого курсу» 

(хоча визначення діамату та істмату – без поси-

лання на Сталіна – з нього відтворюється). Водно-

час сукупне цитування публікацій представників 

природознавства, таких, наприклад, як І.В. Мічу-

рін, І.П. Павлов, С.І. Вавилов. Д.І. Менделєєв, К.А. 

Тімірязєв, практично дорівнює кількості всіх поси-

лань на Й.В. Сталіна (їх 14). Дуже багато цитується 

Ф. Енгельс, його класичні філософські роботи «Ді-

алектика природи» і «Анти-Дюрінг» (значно менше 

посилань на К. Маркса, але цитуються його ґрунто-

вні філософські та економічні праці), а також В.І. 

Ленін. Особливо його «Філософські зошити». Що, 

до речі, не було характерно для радянських підруч-

ників із філософії сталінської доби. 

Сьогодні проблематично, складно з’ясувати, 

коли та ким створено і вперше впроваджено у ра-

дянський філософський дискурс 1980-х таку попу-

лярну серед філософів пострадянської доби міфо-

логему (тим самим і аргументацію для звинува-

чень), за якою Сталін своїм нарисом «Про 

діалектичний та історичний матеріалізм» приміти-

зував філософське вчення марксизму, схематично 

обмежив його двома матеріалізмами, таким чином 

визначивши на наступні десятиріччя долю філосо-

фії в СРСР, оскільки сталінські праці ніяких підстав 

для такого висновку не дають. До того ж Й.В. Ста-

лін не був кабінетним ученим, не займався абстра-

ктним філософським теоретизуванням. Будь-яка 

його публікація якщо й містила філософські уза-

гальнення чи аналіз, то завжди була присвячена 

 
ції до (включно) вчення К. Маркса і Ф. Енгельса. Особ-

ливості термінології, використання марксистських пер-

шоджерел і цитати Александрова характеризуються тим, 

що хоча він і зазначає, що Маркс і Енгельс, Ленін і Сталін 

створювали «діалектичний та історичний матеріалізм, 

економічне вчення, науковий соціалізм» [1, c. 475], але 

Маркса й Енгельса оцінює здебільшого як «основополо-

жників наукового світогляду робітничого класу». У тек-

сті своєї «Історії філософії» Александров – окрім «Висно-

вків» – мало вживає поняття «діалектичний» та «істори-

чний матеріалізм», цитує переважно праці Маркса, 

Енгельса й Леніна, значно менше – Сталіна. Причому ви-

користовує не сталінський нарис «Про діалектичний та 

історичний матеріалізм», що був включений до «Корот-

кого курсу історії ВКП(б)», а опублікований у одинадця-

тій сталінській збірці «Питання ленінізму» (1946), а та-

кож інші сталінські праці, які містилися в його зібранні 

«Творів». 
22 Глава IV (чотири параграфи) присвячена розгляду та 

оцінці діяльності російської соціал-демократичної партії 

більшовиків 1908–1912 років, в яку і включено параграф 

«Про діалектичний та історичний матеріалізм», що міс-

титься після параграфа, в якому в історико-політичному 

конкретним цілям і актуальним завданням практи-

чної політичної та ідейної боротьби свого часу. Від-

повідно до мети й точно визначався тип видання 

(газета, журнал, брошура, книга), а також час дру-

кування підготовленого тексту. 

Сказане стосується й своєрідного філософсь-

кого «додатка» (певної марксистсько-ленінської фі-

лософської «пропедевтики»), який було включено 

лише як один із параграфів до четвертої главі22 на-

друкованого в 1938 році посібника «История Все-

союзной Коммунистической партии (большеви-

ков). Краткий курс» (за редакцією комісії ЦК 

ВКП(б), схвалено ЦК ВКП(б), 6 мільйонів екземп-

лярів), що протягом двох десятиріч, як мінімум, ви-

конував функцію офіційної партійної версії історії 

російсько-радянської компартії періоду кінця XIX 

– першої третини XX століття й роз’яснював багато 

аспектів і напрямів її політики щодо побудови соці-

алізму в Радянському Союзі. 

Проте поява такої філософської «пропедев-

тики», адаптованого викладу саме системи базових 

філософських постулатів марксизму для радянсь-

кого курсу історії комуністичної партії не випад-

кова. Його мета й завдання – дати (точніше, запро-

понувати) неосвіченій більшості громадян СРСР кі-

нця 1930-х марксистську філософську модель, 

теоретико-методологічну платформу, однозначні 

гносеологічні та світоглядні установки для розу-

міння таких позицій: сутності марксистського ма-

теріалістичного світогляду та компартійної ідеоло-

гії; об’єктивної та суб’єктивної логіки, а також 

спрямованості всесвітньої історії людства; взає-

мозв’язку, характеру і змісту закономірностей еко-

номічної, політичної та духовної сфер суспільного 

буття; ролі рушійних сил і значення суб’єктивних 

чинників (ідей, ідеологій, учень, загалом – усіх 

форм суспільної свідомості й пізнавальної діяльно-

сті)23 у суспільно-історичному процесі; передумов, 

детермінант і безпосередніх причин докорінних ре-

волюційних перетворень, включно з соціалістич-

ною революцією, руйнуванням капіталістичного 

ладу та побудовою соціалізму. 

контексті коротко висвітлено декілька ідей праці Леніна 

«Матеріалізм та емпіріокритицизм». Тому складається 

враження, що широковідомий сталінський нарис про діа-

мат та істмат розташований якось приховано. Для нього 

не виділено окремого, статусного місця у тексті «Корот-

кого курсу історії ВКП(б)».  

Нині з його змістом параграфу «Про діалектичний та іс-

торичний матеріалізм» та повним автентичним текстом 

книги «Краткий курс истории ВКП(б) (1938)» можна 

ознайомитися тут: 

http://www.lib.ru/DIALEKTIKA/kr_vkpb.txt 
23 На підтвердження ідеї про активну роль людської сві-

домості, що є умовою та запорукою здатності людини до 

практично-творчої діяльності, до радикального перетво-

рення реалій суспільного буття, Сталін цитує речення з 

відомого Марксового вислову з «Критики гегелівської 

філософії права»: «Зброя критики не може, звичайно, за-

мінити критику зброєю, матеріальна сила повинна бути 

скинута матеріальною ж силою, але і теорія стає матеріа-

льною силою, як тільки вона опановує масами (виділено 

нами. – В. В.)» [20, c. 266]. 

http://www.lib.ru/DIALEKTIKA/kr_vkpb.txt
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Загалом в СРСР того часу за допомогою такої 

єдиної, цілісної соціально-філософської та політ-

економічної концепції (створеної К. Марксом, Ф. 

Енгельсом, розвинутої В.І. Леніним), спираючись 

на марксистську філософську аксіоматику та мето-

дологію пізнання (що і є квінтесенцією, першоос-

новою «діалектичного та історичного матеріалі-

зму»), намагалися переконливо обґрунтувати й ви-

світлити правильність програм, стратегії, тактики й 

конкретної практичної діяльності, так само, як іде-

ології, комуністичної партії – РСДРП(б) й ВКП(б) – 

до, у ході та протягом перших десятиріч після про-

летарської/соціалістичної революції 1917-го. До 

речі, на абсолютній необхідності такого синтезу, на 

обов’язковості нерозривної єдності для форму-

вання адекватного марксистського розуміння чи ба-

чення історії російської компартії трьох таких еле-

ментів: а) теоретичні імперативні постулати фі-

лософії марксизму, б) методологія нової 

історичної науки (що повинна використовувати як 

«ключ до вивчення законів історії суспільства» у пі-

знанні матеріалістичною та діалектичною філосо-

фією марксизму загальних закономірностей суспі-

льного розвитку), в) класово правильне та нау-

кове осмислення положень програм та 

практики «політичної діяльності партії пролетарі-

ату» – робить чіткий наголос сам Сталін [20, c. 270-

271]. 

У «пропедевтиці» у межах синтетичного висві-

тлення філософсько-теоретичних та політико-при-

кладних проблем, роз’яснення стратегії, ідеології та 

політики більшовицької партії Сталін дав і критику 

основних її ідейних опонентів і супротивників (іде-

алістів, махістів, фідеїстів, політичних ревізіоніс-

тів, опортуністів тощо). 

Безсумнівно, що текст сталінського нарису 

«Про діалектичний та історичний матеріалізм» із 

його суто освітньо-просвітницьким характером, 

 
24 Наприклад, навіть М.С. Хрущов, від початку 1920-х і 

до березня 1953 року вірний сталінець, особисто відда-

ний «вождю народів», а потім, на окремому закритому за-

сіданні делегатів ХХ з’їзду КПРС (1956) виступив із сек-

ретною доповіддю «Про культ особистості та його нас-

лідки», у якій безпідставно звинуватив Сталіна в усіх 

негативних, нерідко трагічних подіях в СРСР першої по-

ловини ХХ століття, насамперед у масових репресіях 

1930-х, займав посади Першого секретаря ЦК КПРС 

(1953–1964) і Голови Ради міністрів Радянського Союзу 

(1958–1964), мав «чудову освіту». Так, у дитинстві Хру-

щов закінчив лише два класи церковно-приходської 

школи, де, як сам визнавав, зміг навчитися читати, писати 

та рахувати до 30-ті. З 1922-го до липня 1925 року май-

бутній всесильний та «демократичний» лідер СРСР про-

довжив власне освітнє зростання на робітфаку Донтехні-

куму (за радянською освітньою моделлю такі факультети 

майже до кінця існування СРСР функціонували здебіль-

шого при вишах як підготовчі інституції. У 1920-х роках 

Донтехнікум фактично мав такий статус. Навчальні про-

грами робітфаків були розраховані на один-три роки й 

передбачали тільки вивчення загальноосвітніх дисцип-

лін, тобто шкільної програми). Але протягом зазначених 

років Хрущов не стільки старанно освоював ази наук, скі-

льки займався партроботою, адже був партійним секрета-

рем Донтехнікуму. Навіть вручав дипломи випускникам 

адаптивним способом, стилем та лексикою викла-

дання матеріалу, обмеженим колом питань не є пре-

тензією «вождя народів» на фундаментальне теоре-

тичне дослідження чи філософсько-світоглядні ро-

здуми. Його мета – дати необхідну марксистську 

філософську базу, схему та загальну методологію 

лише для засвоєння курсу «Історії партії більшови-

ків». Тому фактично нарис Сталіна з філософії ма-

рксизму, окреслення ним предмета, гносеологічних 

настанов і аксіоматики «діамату» та «істмату» є 

концептуальним та методологічним додатком до 

«Короткого курсу», а його «цільова аудиторія» – це 

не професійна філософська спільнота, а найшир-

ший загал громадян СРСР кінця 1930-х, більшість 

із яких не лише не мала вищої або середньої спеці-

альної освіти (як у другій половині XX століття)24, 

а закінчила декілька класів (зазвичай 2-3-и) почат-

кової школи. Серед них було немало й тих, хто 

ледве міг читати та писати. 

За структурою, змістом та призначенням сталі-

нський нарис можна вважати аналогом ленінських 

статей «Карл Маркс» та «Три джерела і три скла-

дові частини марксизму». У ньому Сталін, як і Ле-

нін, виключно в адаптивній формі, навіть більше, 

підкреслюючи, шо робить це лаконічно та схемати-

чно25, переказує основні положення марксистської 

діалектико-матеріалістичної філософської моделі 

природи, пізнання, свідомості, суспільного буття, 

визначальних детермінант та логіки історичного 

процесу тощо. Також у тексті часто відтворюються 

фрагменти праць засновників марксизму та В.І. Ле-

ніна, причому останній коротенько цитується лише 

п’ять разів, тоді як із праць К. Маркса та Ф. Енге-

льса наведено 22 фрагменти. Більшість із них до-

волі великі за обсягом. До речі, у тексті свого «на-

рису» (на відміну від його назви) Сталін, як пра-

вило, використовував не поняття «діалектичний» 

та «історичний матеріалізм», а, подібно до Ф. Ен-

гельса, оперував поняттями «діалектичний метод» 

технікуму, хоча сам отримати його не встиг. Далі, з осені 

1929-го до січня 1931-го, до обрання Микити Сергійо-

вича першим секретарем Бауманського (Краснопреснен-

ського) райкому ВКП (б) Москви, він навчається у Про-

мисловій академії. Її призначення – підготовка кваліфіко-

ваних фахівців на посади головних інженерів та 

директорів великих заводів, фабрик, об’єктів енергетики, 

транспорту тощо. І знову Хрущов не стільки навчається, 

скільки віддається партроботі, адже з 1930-го, ставши се-

кретарем парткому академії, інтенсивно й непримиренно 

бореться з троцькістами та проводить масштабні чистки 

серед її студентів і викладачів. В академії Хрущов знайо-

миться з дружиною Сталіна Світланою Алілуєвою, това-

ришує з нею, і вона, по-суті, стає його протеже. Оскільки 

саме після її позитивної рекомендації «вождю народів» 

починається бурхливе кар’єрне зростання Микити Сергі-

йовича, неухильно підвищується ступінь і масштаб його 

повноважень у партійному й державному апараті, аж до 

найвищих посад Країни Рад після смерті Сталіна. 
25 Наведемо його типові лексичні конструкти: «такі коро-

тко основні риси марксистського діалектичного методу», 

«такі коротко характерні риси марксистського філософ-

ського матеріалізму», «ось схематична картина розвитку 

продуктивних сил» [20, c. 57, 262, 273]. 
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та «філософський матеріалізм». Хоча для історико-

філософської й ідеологічної чіткості додавав до них 

визначальне атрибутивне позначення «марксист-

ські». А саме – «марксистський діалектичний ме-

тод» та «марксистська матеріалістична філосо-

фія». 

Не переказуючи весь зміст нарису, нагадаємо, 

що в ньому одним із першочергових питань було 

сталінське роз’яснення сутності й пізнавальних мо-

жливостей «марксистського діалектичного ме-

тоду», порівняно з альтернативним йому метафізи-

чним, а також обґрунтування переваг теорії пі-

знання марксизму-ленінізму, розкриття специфіки 

його теоретичної моделі природного й соціального 

світів. У контексті цього И.В. Сталін окремо висві-

тлив «велике значення поширення положень діале-

ктичного методу» – як фундаменту теорії розвитку, 

методологічного стрижня марксистського «істори-

чного підходу до суспільних явищ» – «на вивчення 

суспільного життя, на вивчення історії суспільс-

тва». Додатково Сталіним також доводиться й не-

обхідність та ефективність його «застосування у 

практичній діяльності партії пролетаріату». А зроб-

лено це на основі розкриття матеріалістичної інтер-

претації засновниками марксизму трьох гегелівсь-

ких (потім вже матеріалістично інтерпретованих 

Енгельсом) всезагальних законів діалектики (закон 

«єдності та боротьби протилежностей», що пояс-

нює джерела та причини всілякого руху й розвитку; 

закони «заперечення заперечення» і «взаємного пе-

реходу кількісних та якісних змін», що розкрива-

ють механізми, спрямованість, поступальність, вза-

ємозв’язок стадій розвитку). Причому Сталін якраз 

для структуризації й узагальнення суті та інструме-

нтальних переваг діалектичного підходу схемати-

чно виокремив і сформулював чотири «основні 

риси марксистського діалектичного методу» [20, 

c. 254-260]. 

До основних питань сталінської «філософської 

пропедевтики» до короткого курсу партійної історії 

відноситься й розкриття «марксистського філософ-

ського матеріалізму» як одвічної філософської аль-

тернативи об’єктивному й суб’єктивному ідеалізму 

у тлумаченні, моделюванні природних й суспіль-

них процесів, пізнавальної діяльності людини. Тоді 

як для лаконічного й адаптивного висвітлення цієї 

проблематики Сталін запропонував три «основні 

риси марксистського філософського матеріалі-

зму». Крім того, цей фрагмент нарису його автор 

доповнив елементами критики хибності ідей «уто-

пістів, народників, анархістів, есерів» за те, що 

вони, на «відміну від марксистів-ленінців», «не ви-

знавали первинної ролі умов матеріального життя 

суспільства» в його розвитку, «будували свою 

практичну діяльність не на основі потреб розвитку 

матеріального життя суспільства, а незалежно від 

них та всупереч їм», тобто «на основі «ідеальних 

планів» і «всеохоплюючих проектів, відірваних від 

реального життя суспільства» [див., наприклад: 20, 

c. 264-265]. З іншого боку, у контексті висвітлення 

сутності діамату та істмату, критики ідейних опо-

нентів та ворогів Сталін «проспівав осанну» марк-

сизмові, його безмежним і всепереможним нау-

ково- теоретичним і практично-політичним можли-

востям. «Сила й життєвість марксизму-ленінізму, – 

проголосив лідер ВКП(б), – полягає в тому, що він 

спирається на передову теорію, яка правильно відо-

бражає потреби розвитку матеріального життя сус-

пільства, піднімає теорію на належну їй висоту і 

вважає своїм обов’язком використовувати до дна її 

мобілізуючу організаційну й перетворювальну 

силу» [20, c. 266]. 

Виділений самим Сталіним третій і останній 

підрозділ його філософської пропедевтики (у ме-

жах параграфа) отримав назву «історичний мате-

ріалізм». У ньому, головним чином за допомогою 

сенсів-значень концептів політекономічної теорії 

класиків марксизму, що стали фундаментом його 

соціально-політичної й макросоціологічної теорії 

(соціальна філософія, філософія історії тощо), та-

ких як «спосіб виробництва», «засоби виробниц-

тва», «продуктивні сили», «виробничі відносини» і 

тому подібне, запропонована, як зазначається, «схе-

матична картина» соціально-економічної історії 

людства «від стародавніх часів до наших днів». 

Тобто розкривається система постулатів, пропону-

ється загальна схема марксистської матеріалістич-

ної інтерпретації першооснов життєдіяльності сус-

пільства, здебільшого для діалектико-матеріалісти-

чного пояснення його базової структури, 

причинно-наслідкових взаємозв’язків суспільних 

підсистем і процесів (економічних, політичних, 

правових тощо); лаконічно висвітлюється істори-

чна логіка розвитку суспільного виробництва від 

первіснообщинного ладу до розвинутого капіталіс-

тичного. Тут також доводиться, що розвиток капі-

талістичного способу виробництва (насамперед 

внаслідок розвитку його власних засобів виробниц-

тва та продуктивних сил) закономірно й неминуче 

породжує внутрішні антагоністичні (тобто непри-

миренні) класові протиріччя, чим створює об’єкти-

вні умови й рушійні сили (клас пролетаріату, його 

політичні організації та ідеологію) для його зни-

щення як типу соціально-економічної й політичної 

системи. Таким завершальним етапом, способом і 

засобом ліквідації капіталістичного економічного 

та політичного ладу проголошується пролетарська 

(соціалістична) революція, що стає передумовою й 

поштовхом для побудови нового, соціалістичного 

ладу, відповідної йому економічної й політичної 

систем. На прикладі СРСР Й.В. Сталін детально 

окреслює й коротко характеризує їх сутність, особ-

ливості й переваги над капіталістичними. 

А взагалі, запропонований Сталіним розділ 

«історичний матеріалізм» за своїм змістом, ідеями, 

понятійним апаратом має значно більше відно-

шення до марксистської політекономічної теорії, 

ніж до соціально-філософського вчення. Хоча, і це 

треба теж визнати, що у другій половині XX сто-

ліття, насамперед у навчальних курсах із істмату та 

в різноманітній літературі для нього, якраз маркси-

стські економічні постулати й найбільш загальні 

категорії радянські науковці зробили засадничими; 

із них створили науково-теоретичний фундамент і 
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понятійний інструментарій для діалектико-матеріа-

лістичної філософської моделі суспільства та його 

історичного розвитку. 

На наш погляд, для історико-філософських до-

сліджень феномену «радянська філософія» (філосо-

фія в СРСР, марксистсько-ленінська філософія), 

для точності оцінок її взаємозв’язку з компартій-

ною ідеологією найбільш принциповим і значущим 

моментом у сталінському нарисі до «Короткого ку-

рсу» є те, що сам Й.В. Сталін визначив діалектич-

ний матеріалізм не як філософію марксизму і не 

як марксистську ідеологію (це заслуга його адеп-

тів та популяризаторів-прислужників), а як світо-

гляд, причому світогляд окремого суб’єкта полі-

тики. Процитуємо його дефініцію26: «Діалектич-

ний матеріалізм є світоглядом марксистсько-

ленінської партії. Він називається діалектичним 

матеріалізмом тому, що його підхід до явищ при-

роди, його метод вивчення явищ природи, його ме-

тод пізнання цих явищ є діалектичним, а його 

тлумачення явищ природи, його теорія – мате-

ріалістичною. 

Історичний матеріалізм є поширенням по-

ложень діалектичного матеріалізму на вивчення 

суспільного життя, застосуванням положень ді-

алектичного матеріалізму до явищ життя суспіль-

ства, до вивчення суспільства, до вивчення істо-

рії суспільства (виділено нами, курсив – Сталіна. – 

В. В.)» [20, c. 253]. 

Ось і все. У сталінському визначенні діамату 

та істмату не проглядається ніякого їх ототожнення 

з марксизмом-ленінізмом як філософським учен-

ням. Чого, безумовно, не можна сказати про тих 

представників радянського «цеху професійних фі-

лософів або істориків філософії», хто в посібниках, 

навчальній і довідковій літературі явно або неявно, 

усвідомлено або внаслідок марксистської філософ-

ської недосвідченості це зробив. 

Висновки 

Підсумовуючи проведений аналіз можна ви-

знати, що в пострадянському українському співто-

варистві філософів та суспільствознавців сформу-

валося декілька наративів. Причому більшість із 

них – всупереч історико-філософським та культу-

рно-духовним реаліям, особливо, розвитку філосо-

фії та суспільно-політичних досліджень в Радянсь-

кому Союзі в другій половині ХХ ст., – пропонує 

категоричну ментальну й наукову настанову, за 

якою нібито за радянських часів як самі лідери й 

ідеологи-теоретики російсько-радянської компартії 

(В.І. Ленін і Й.В. Сталін), так і їхні праці мали ви-

значальний вплив на гуманітарну науку, духовну 

культуру, світогляд, політичне життя тощо в СРСР. 

В аспекті таких оцінок генезису і можливостей про-

гресу радянської філософської та суспільно-полі-

тичної думки це переважно стосується ленінської 

суто філософської праці «Матеріалізм і емпіріокри-

тицизм» і, особливо, нарису-статті Й.В. Сталіна 

 
26 А будь-яке з визначень Сталін завжди ретельно обдуму-

вав, підбирав найточніші поняття чи слова, їх повтори та 

логічно формулював, уникаючи можливої багатозначності 

сенсів-значень. Суттєву різницю між світоглядом, з одного 

«Про діалектичний та історичний матеріалізм». Ав-

торів цих праць не лише звинувачують у створенні 

й упровадженні концептів і теоретичної моделі «ді-

алектичного та історичного матеріалізму», а і в про-

голошенні цих двох тематичних блоків марксист-

сько-ленінської філософії її «основними складо-

вими частинами». І зрозуміло, що масштабне 

поширення у сучасному історико-філософському 

дискурсі подібних ідей з необхідністю може приз-

вести лише до єдиного висновку: уся радянська чи 

марксистсько-ленінська філософська думка в СРСР 

могла бути тільки відтворенням постулатів із творів 

В.І. Леніна та Й.В. Сталіна, а тому була заручником 

їхньої філософської обмеженості й радикальних 

компартійних ідеологічних переконань, що у кон-

центрованій форми утворювали «марксистський 

катехізис», своєрідну марксистсько-ленінську «Бі-

блію» [2, c. 71-182] під назвою «діалектичний та іс-

торичний матеріалізм».  

А парадигмальним, майже тотально панівним 

в українському філософському дискурсі часів неза-

лежності став наратив (запропонований у працях 

таких авторитетних в Україні фахівців з історії фі-

лософії, як Г.Є. Аляєв, О.В. Білий, В.І. Гусєв, А.М. 

Лой, С.В. Пролеєв, потім відтворений у багатьох 

публікаціях їхніх адептів, які належать до наймоло-

дшої генерації українських філософів), який ствер-

джує, а нерідко безапеляційно й бездоказово конс-

татує, що концептуальні моделі двох «апостолів» 

російського, а потім і радянського марксизму, зде-

більшого вищезгадана праця Сталіна, нібито стали 

визначальною причиною того, що радянська марк-

систсько-ленінська філософія (так само, як суспі-

льно-політичні дослідження) з кінця 1930-х до пе-

ремоги горбачовської перебудови наприкінці 1980-

х була «догматичною», «вульгарно-схематичною», 

«схоластичною», «недієздатною до творчого розви-

тку»; перетворилася на «квазімислення», «анти-

міслення», «схилялася перед авторитами» (К. 

Марк, Ф. Енгельс, В.І. Ленін, певний період – Й.В. 

Сталін); «найголовнішим аргументом при обґрун-

туванні визнавалися посилання на класиків маркси-

зму-ленінізму»; здебільшого філософія в Радянсь-

кому Союзі виконувала функцію «охоронно-репре-

сивну» або «формування покірливого світогляду»; 

була «суто ідеологічно заангажованою» й, відстою-

ючи «принцип партійності», перетворилася на по-

кірливу служницю компартійних інтересів та цілей, 

забезпечувала апологію політики партії, мала виня-

тково наукообразну або теоретизовану форму ідео-

логії ВКП(б) – КПРС, а як світоглядні уявлення, си-

стема цінностей мас (громадян СРСР та частини со-

ціалістичних країн) виконувала роль своєрідних 

«догматів комуністичної віри», «світської релігій-

ної доктрини».  

Проте, на нашу думку, тут треба зазначити, що, 

по-перше, звинувачуючи Леніна й, безумовно і на-

самперед, працю Сталіна «Про діалектичний та іс-

торичний матеріалізм» у тому, що вони є головним 

боку, і філософським ученням та ідеологічною доктриною 

– з іншого, чудово розуміє, а також може пояснити будь-

який кваліфікований філософ за допомогою декількох ре-

чень. 
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чинником усіх філософських вад радянського мар-

ксизму, ледь не визначальною причиною й непере-

борною перешкодою на шляху до його вільного й 

продуктивного розвитку в Радянському Союзі, па-

нівна більшість сучасних українських дослідників 

радянської філософії (крім таких метрів і фахівців 

найвищої кваліфікації, як П. Ф. Йолон, М.В. Попо-

вич, В.Г. Табачковський, а в аспекті інтерпретації 

ленінського і сталінського впливу на особливості та 

проблеми генезису філософії в СРСР – і В.С. Лісо-

вий) посилається або просто нагадує тільки про 

факт присутності сталінського нарису-статті у та-

кому знаковому посібнику для кінця 1930-х – поча-

тку 1950-х рр., як «Короткий курс історії ВКП(б)» 

(перше видання – у 1938 році). Утім, радикально 

критикуючи й обструкціоністські оцінюючи роль 

сталінського нарису, вони не згадують його публі-

кації в інших ґрунтовних і масштабних виданнях. 

Насамперед – у його збірках «Питання ленінізму» 

(виходили з 1926 до кінця 1952 року, 11 збірок). Те 

саме стосується й 13 томів зібрання численних і рі-

зноманітних за тематикою праць Й.В. Сталіна. Та-

ким чином, Сталін (подібно до того, як це намага-

вся довести ще його головний ідейний і політичний 

ворог – Л.Д. Троцький) представляється в сучас-

ному українському історико-філософському диску-

рсі як ортодокс, як людина, яка мало що розуміла у 

філософії, а була лише найвищим державно-партій-

ним функціонером-тираном, чий внесок у розвиток 

марксистсько-ленінської філософії обмежується 

розробкою концептів «діалектичного та історич-

ного матеріалізму», причому виключно в межах 

компартійної ідеологеми й з позицій суто комуніс-

тичних світоглядних приписів і цінностей.  

По-друге, проголошуючи нечисленні праці В.І. 

Леніна (хоча їх сучасні історики філософії, як пра-

вило, залишають поза аналітичною увагою) і Й.В. 

Сталіна – де запропоновано їхні тлумачення «діале-

ктичного та історичного» – «катехизисом» радянсь-

кого марксизму, марксистсько-ленінської філосо-

фії, дослідники у пострадянській Україні зовсім не 

враховують ті нові (іноді доволі радикальні) конце-

птуальні, ідейні, методологічні тощо зміни, що від-

бувалися в ній із середини 1950-х до початку 1990-

х. Це стосується інтерпретації суті, функцій, приз-

начення й статусу діамату та істмату в структурі фі-

лософських і суспільно-політичних досліджень у 

системі академічної науки й комплексі навчальних 

дисциплін для професійної філософської освіти в 

СРСР. За межами предметного поля пострадянсь-

ких розвідок (за незначним винятком) залишається 

й аналіз взаємозв’язку догматичної, діаматівсько-

істматівської радянської філософії з різноманіт-

ними постсталінськими новітніми галузями, сфе-

рами, течіями, напрямами, підходами у межах сис-

теми філософського та суспільно-політичного 

знання й пізнання, які за їх ідейно-теоретичними, 

методологічними, ідеологічними основами, світо-

глядною ціннісною орієнтацією хоча і являлись фо-

рмально марксистськими, але безпосередньо ніяк 

не пов’язувалися з тим, що традиційно відносилося 

до діалектичного та історичного матеріалізму, його 

аксіоматики, проблематики й гносеологічних при-

писів.  

А загалом, як показує проведений аналіз масш-

таб чи ступень впливу ленінських праць, особливо 

сталінського нарису-статті «Про діалектичний та 

історичний матеріалізм», на генезис філософії та 

суспільно-політичних досліджень в Радянському 

союзі, в парадигмальних пострадянських історико-

філософських наративах явно перебільшується. Він 

значною мірою оцінюється ангажовано, нерідко 

ціннісно упереджено, неадекватно реальному про-

цесу розвитку філософської та соціально-політич-

ної думки в СРСР (з марксизмом-ленінізмом вклю-

чно), а самі такі розвідки не відповідають критеріям 

науковості, наближуються за своїм характером і 

суттю до усвідомлюваної або породженої незнан-

ням предмета дослідження ідеологізованою міфо-

творчістю.  
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Abstract 

The article presents the content of a study devoted to determining the formation of the ability to act "in the 

mind" of first graders. The activity of a psychologist (teacher) during the diagnostics of this ability on the basis of 

the material of the tasks "Flights of a butterfly" and "Steps of a rooster" is characterized. The features of each of 

the seven levels of formation of the ability to act "in the mind" when solving the problems of the marked tasks are 

described. The nature of the distribution of these levels among schoolchildren at the beginning of education in the 

first grade has been established.  

Keywords: first graders, ability to act "in the mind", method "Butterfly flights", method "Rooster steps". 

 

1. Introduction  

Achieving goals that prevent academic failure and 

school maladjustment in primary grades, as well as 

helping to identify those children who are ahead of their 

peers in the development of intelligence, requires diag-

nostics of the mental development of children 6-7 years 

old before enrolling in the first grade or at the very be-

ginning of education.  

Voluntary regulation of behavior and the ability to 

act "in the mind" are often identified as important sub-

jects of this diagnosis. Considering arbitrariness, it 

should be noted that, as studies in developmental psy-

chology have shown (see, for example [ 2 ]), the level 

of a child's voluntary regulation of his behavior in-

creases as he gains experience of successful participa-

tion in games with rules, where he is forced to control 

himself, orienting himself restrictions on their actions, 

prescribed by the proposed requirements.  

A high level of voluntariness manifests itself in a 

child in various aspects:  

– in a decrease in the number of impulsive reac-

tions and an increase in the length of time during which 

an insufficiently interesting task is performed;  

– in controlling the child's attention when working 

with a sample;  

– in the conscious submission of their actions to 

the rule and given requirements;  

– in control of their behavior at the time of receiv-

ing tasks, as well as in the process of their implementa-

tion and after completion of work;  

– in composure and focus on solving the problem 

to keep attention on the desired one and withstand the 

effects of distracting circumstances;  

– in the full assimilation of the rule allowing and 

prohibiting certain actions, and its exact application in 

the execution of the assignment.  

In developmental psychology (see, for example, 

[9]), when characterizing the ability to act "in the 

mind", it is usually indicated that it manifests itself in 

the ability of children to operate with substitutes for 

specific material objects (images, schemes, symbols), 

and to perform actions with them not in external, objec-

tified form, and in the internal, subjectified form.  

In preschool childhood, thanks to the development 

of different types of games, from role-playing games to 

games with rules, the child gradually moves from per-

forming external, real actions with real objects first to 

internal, mental actions with visual support on real ob-

jects and their images. Then he proceeds to mental ac-

tions with images of objects and speech symbols denot-

ing them without visual support. Thus, with age in chil-

dren, external actions with real objects are joined by 

internal actions with their substitutes.  

It should be noted that the ability to act "in the 

mind" is an important condition for the child's self-con-

trol when performing a task, when building an image of 

a goal and keeping it. This ability is a necessary basis 

for the assimilation of the new problem-solving rule 

and its use, orientation in the conditions of problems 

and the consideration of different options for the se-

quence of actions when planning the course of solving 

problems.  

Thus, the ability to act "in the mind", as its brief 

consideration shows, is a necessary condition for vol-

untary behavior and, consequently, for successful 

learning at school, where a child needs to control him-

self, his activities and his mental processes, not only 

with the independent assimilation of new knowledge, 

but also in joint work with other children, which com-

plicates the achievement of the desired result. 

In general, the ability to act "in the mind", as 

shown by the studies of Ya.A. Ponomarev [10], V.V. 

Davydov [1] and ours [3], is a necessary condition for 

successful education in primary school.  

Our research was aimed at determining the for-

mation of the ability to act "in the mind" in children at 

the very beginning of the first grade. 

2. Materials and research methods  

To diagnose the level of formation of voluntary 

regulation of behavior and the ability to act “in the 

mind” in preschoolers, the method “Butterfly flights” 

was developed on the basis of labyrinth problems “with 

rules”. The successful assimilation of new rules and 

their use to solve the problems of the named methodol-

ogy presupposes that children have the ability to con-

sciously control their actions and effectively operate 

when solving these problems with images of objects 

(and not with the objects themselves), i.e. assumes they 

have the ability to act "in the mind." 
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2.1. Conducting a lesson on the material of the 

playing field with graphic images  

(1). It is easy to prepare the playing field for con-

ducting a diagnostic lesson on your own. 

To do this, a square of 25 cells is depicted on a 

sheet of paper, in which graphic images are placed, for 

example, one cross, two crosses, one stick, two sticks, 

two ovals, one square, two squares, etc. (see fig. 2).  

 
Fig. 1. Playing field 

 

(2). Together with the child, the images in each 

cell of the playing field are sequentially named, starting 

from the top line (from left to right): one cross, two 

crosses, one stick, two sticks, two ovals, one square, 

two squares, one cylinder, two cylinders, one oval, one 

point, two points, one circle, two circles, one arrow, one 

triangle, two triangles, one cube, two cubes, two ar-

rows, number 1, number 2, letter M, letter A, a star.  

(3). The child is told the rule of a butterfly's flight 

over the squares: “Let's agree that a butterfly flies in 

this alphabet. She can only fly through the cage. "  

(4). The child is offered tasks with one flight: “The 

butterfly sits in a cage with two points. From there it 

can fly only two crosses, two sticks, two circles, the let-

ter "A" and the number "2". And she cannot fly to any 

other cage. Do you understand? ... Now tell me, what 

flights can a butterfly make from a cage, where is one 

arrow? "  

(5). After the child's answers, he is offered a train-

ing problem: "Guess what two flights a butterfly can 

make from a cage, where there is one cross, to a cage, 

where there are two ovals?"  

(6). After the child's answer, he is asked to solve 

eight main problems  

Main goals 

1) What 2 flights did the butterfly make from one 

triangle to two arrows?  

2) What 2 flights did the butterfly make from one 

square to one oval?  

3) What 2 flights did the butterfly make from two 

crosses to the letter A?  

4) What 2 flights did the butterfly make from the 

letter M to two ovals?  

5) What 3 flights did the butterfly make from one 

triangle to one oval?  

6) What 3 flights did the butterfly make from the 

number 1 to one circle?  

7) What 4 flights did the butterfly make from the 

number 1 to one cross?  

8) What 4 flights did the butterfly make from one 

arrow to one point?  

* * * 

(7). When evaluating the solutions proposed by 

children, it should be that there are several options for 

correct answers: in tasks 1 - 4 - two options, in tasks 5 

- 8 - according to four options. 

2.2. Conducting a lesson on the material of the 

playing field with graphic images according to the 

rules of movement of the imaginary character 

"Rooster"  

(1). For lessons with a child, you will need the same 

playing field as for solving problems on the material of 

the playing field with graphic images (see Fig. 1).  

(2). Together with the child, the images in each 

cell of the square playing field are named sequentially, 

starting from the top line (from left to right).  

(3). The child is told the rule for moving the 

rooster: “A magic rooster walks along these cages. He 
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makes different steps: one step directly into the neigh-

boring cell, for example, from one square to two 

squares, or to a cross, or to a point; another step 

obliquely, for example, from one arrow to two flags or 

to two hooks. The rooster changes steps all the time: 

now straight, now obliquely. He does not jump, but 

only steps and does not enter the same cell twice.  

Watch how he walks. For example, at first he was 

in a cage where there is one point, then he went to 

where there are two points, then obliquely to one flag, 

then directly to two flags, then obliquely to one arrow, 

then directly to two arrows, then obliquely to the letter 

A, then straight to the letter M ... ". 

It should be noted that it is advisable either in this 

place or in another (sooner or later) to include the child 

in the description of the movements of the “rooster” 

along the squares of the square: indicating the type of 

step (“straight”, “obliquely”) and the name of the cell 

where the rooster falls ... The child can be offered: "... 

and now tell yourself how further the rooster could 

walk, what steps he took and in what cages ...". 

This inclusion of the child is necessary to make 

sure that he has learned the individual steps of the 

rooster and the rule of his movements: the sequence of 

straight and oblique steps, the absence of jumps and 

repetitions of cells. 

(4). After the “rooster's journey” across the play-

ing field, the child is offered a training task: “Tell me, 

what two steps can a rooster take to get from a cage 

with two squares into a cage with two circles?" With 

any answer, the child is asked to tell how else a rooster 

can get from one cage to another. 

(5). The child is asked to solve eight main tasks.  

Main goals 

1) What 2 steps did the rooster take from one cross 

to one cylinder?  

2) What 2 steps did the rooster take from two cyl-

inders to two arrows?  

3) What 2 steps did the rooster take from the num-

ber "2" to two triangles?  

4) What 2 steps did the rooster take from two 

points to one circle? 

5) What 3 steps did the rooster take from the letter 

"M" to two triangles?  

6) What 3 steps did the rooster take from one circle 

to one cylinder?  

7) What 4 steps did the rooster take from one tri-

angle to one cube?  

8) What 4 steps did the rooster take from two 

sticks to one oval?  

* * * 

2.3. Processing the results of solving problems 

When evaluating the solutions proposed by the 

children, it should be (as in evaluating the solutions of 

the tasks of the Butterfly Flights methodology) that 

there are several options for correct answers: in tasks 1 

and 2 – two options, in tasks 3 - 8 – four options. 

2.4. Features of conducting a diagnostic lesson 

with a child  

It is advisable to carry out individual diagnostics 

of children in order to determine their intellectual and 

volitional readiness for schooling in April – May.  

At the same time, the same diagnostics can be car-

ried out later (in August or even in September) in order 

to inform the teacher about the child's abilities to master 

the program material of the first grade. 

In any case, it is advisable to invite children to 

solve labyrinth problems "with rules", where it is re-

quired to move imaginary characters in accordance 

with certain requirements.  

It should be borne in mind that for a more accurate 

and specific assessment of the child's readiness for 

school, it makes sense to conduct two diagnostic ses-

sions with the child (one method per lesson).  

It should also be noted that, according to the con-

ditions of the tasks of these methods, from one point of 

the playing field to another, you can get for a different 

number of actions (flights or steps). If a child notices 

such a feature, indicating that the problem can be 

solved in fewer actions than is required (and he himself 

can show such a solution), then this indicates a good 

development of the ability to act "in the mind." At the 

same time, he should nevertheless answer that the game 

consists in being able to solve a problem in both fewer 

and more actions.  

Many problems with moving the marked charac-

ters have several solutions for the same number of ac-

tions. When solving problems, as could be observed, 

some children can indicate all possible options, others 

- some of the options, and still others - only one option. 

To find out, the child can be asked: "How else can you 

get to the desired cell in two flights (two steps)?" It is 

clear that the more options a child finds, the better his 

ability to act “in the mind” is developed.  

When children solve problems, it is also necessary 

to pay special attention to the fact that the child acts 

only verbally, i.e. only naming the cells of the playing 

field along which the imaginary character moves - 

"Butterfly" or "Rooster". 

If the child is not able to solve problems in speech 

form and he needs to act with his hands in order to find 

a solution (either only in the air above the playing field, 

indicating the general direction of movement, or by 

leading his hand directly over the paper where the play-

ing field is drawn), then this the fact indicates that the 

child is not intellectually enough ready to study at 

school. 

3. Results 

In individual research experiments conducted at 

the beginning of the school year, 49 people (two classes 

of first-graders) participated. 

Seven groups of children were singled out accord-

ing to the peculiarities of solving the problems of the 

methods "Butterfly flights" and "Rooster steps". 

The first group consisted of children who could 

not master the rule of moving an imaginary character 

("butterfly" or "rooster"). It is important to note that 

they could not master the rule not only when showing 

a single movement in verbal form, but even using ob-

ject manipulations if they were allowed to move their 

finger or pencil over the cells of the playing field. 

The second group consisted of children who were 

not able to master the rule of moving an imaginary 

character ("butterfly" or "rooster") without actions in 

the form of objects. This was manifested in the fact that 
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they could not verbally correctly answer the question: 

"Where can you get in one flight (one step)?" In other 

words, they could not perform one action according to 

the proposed rule from a given point of the playing 

field, operating only with images, i.e. just looking at the 

playing field. 

At the same time, it is important to note that they 

could still do this, but only in those cases if, firstly, they 

indicated the starting cell of one movement (flight or 

step) or were allowed to find it on their own by moving 

a finger (or a pencil, but without drawing lines) across 

the playing field and, secondly, suggest after that to 

show, by moving your finger or pencil across the play-

ing field, what movements are possible if the proposed 

rule is observed. 

The third group consisted of children who did not 

cope with the training task, i.e. with a two-step task 

(two flights or two steps), although, unlike the first 

group, they mastered the rule and successfully com-

pleted the one-step task (“Where can you get in one 

flight?”) in verbal form. 

The fourth group consisted of children who could 

not cope with the main tasks in two actions (No. 1 - 4), 

although, unlike the children of the third group, they 

successfully solved the training problem. 

The fifth group consisted of children who could 

solve the main tasks in two actions (No. 1 - 4), but did 

not cope with the main tasks in three actions (No. 5 and 

6). 

The sixth group consisted of children who could 

not cope with tasks in four actions (No. 7 and 8), alt-

hough they successfully solved problems in two and 

three actions (No. 1 – 6). 

The seventh group consisted of children who cor-

rectly solved all the main problems (No. 1 – 8). 

The table below presents data reflecting the suc-

cess of the actions of first graders in determining the 

degree of formation of the ability to act "in the mind" 

at the beginning of the school year. 

Table 

The results of solving problems of the methods "Butterfly flights" and "Rooster steps" by 1st grade pupils in 

September (in%) 

Groups The first The second Third Fourth Fifth Sixth Seventh 

Flights "Butterflies" 4,1 8.2 10.2é 20,4 42.9J 10,2 4,1 

Steps "Rooster" 2.0 4,1 8.2 16,4 44.8* 14.3? 8,2 

 

The data presented in the table allow us to note the 

following. 

Firstly, when solving problems using each 

method, the largest number of children was in the 

fourth and fifth groups: according to the Butterfly 

Flights method, respectively, 20.4% and 42.9% (that is, 

in total - 63.3%) , according to the “Rooster steps” 

methodology - 16.4% and 44.8% (ie, in total - 61.2%. 

These data indicate that the majority of children coped 

with the tasks of both methods in two steps 

It is important to note that, according to both meth-

ods, the fifth group consisted of almost half of the chil-

dren: 42.9% coped with the main tasks of the Butterfly 

Flights methodology and 44.8% - with the main tasks 

of the Rooster Steps methodology. This testifies to the 

fact that among the noted majority of children, in turn, 

most of the children coped with four main tasks. 

4. Conclusion  

So, the conducted research has shown that the ma-

jority of children are ready to study in primary school.  

However, it is a matter of concern that a signifi-

cant part of the children (according to the results of 

solving the problems of the Butterfly Flights methodol-

ogy - 22.5%, according to the results of solving the 

problems of the Rooster Steps methodology - 14.3%) 

did not cope with the tasks in two steps. It should be 

noted that in the first case, only 10.2% of these children 

could perform only one action (one flight of a butter-

fly), and in the second case (where one action consists 

of one step of a rooster), there were only 8.2% of such 

children. 

It is also important that in the first case (when 

solving the tasks “Butterfly flights”) 12.3% were una-

ble to perform one action “in their minds” (that is, chil-

dren making up the first and second groups), and in the 

second case - 6 ,1%. 

As the practice of long-term surveys has shown, 

children who made up the first, second and third 

groups, when teaching in the first grade, usually poorly, 

as the teachers testify, assimilated the program mate-

rial, especially in those cases when it is necessary to 

understand and apply the rules of mathematics and 

grammar. 

At the same time, it should be noted that the chil-

dren who made up the fourth and fifth groups usually 

studied for fours (i.e., those who solved problems in 

two actions), and for fives, children who made up the 

sixth and seventh groups (i.e. those who solved prob-

lems in three and four steps).  

It is interesting to note that according to the results 

of solving the problems of the “Butterfly flights” meth-

odology, the children of the last two groups (sixth and 

seventh) are less than children of the first three groups, 

respectively, 14.3% and 22.5%. According to the re-

sults of solving the problems of the “Rooster's steps” 

method, the picture is different: there are more children 

of the last two groups (sixth and seventh) than children 

of the first three groups, respectively, 22.5% and 

14.3%.  

The noted fact testifies that the tasks of the 

“Rooster steps” technique are somewhat easier than the 

tasks of the “Butterfly flights” technique. Therefore, it 

is advisable to carry out diagnostics of the formation in 

children of the ability to act "in the mind" not according 

to one of these methods, but according to both methods.  

It is important to note, regarding the procedure for 

conducting a diagnostic session with a child, that when 

working with timid and shy children, in order to instill 
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confidence in them, they should be offered to solve the 

problems of the "Caterpillar" - or before solving the 

problems of the main method, in order to remove un-

necessary tension and stiffness, or after solving the 

problems of the main technique to calm and cheer them 

up.  

In such tasks, you can make any movement (along 

the playing field), since the "Caterpillar" can crawl in 

any direction (such is its "rule"). This provides the child 

with unconditional success: you only need to name the 

cells along which the caterpillar will crawl between the 

starting and ending points. After such communication, 

the child will leave satisfied with his actions and with 

pleasant impressions from an adult who acts for him as 

a representative of the school.  

It is advisable to bring the results of diagnostics of 

the ability to act "in the mind" to the attention of the 

teacher and parents. In the latter case, you need to tell 

how to work with the child before the start of school 

lessons (if the diagnosis was carried out in April - May 

or at the beginning of August).  

To increase the level of readiness, it makes sense 

to engage with the child on the material of various 

games where you need to learn and follow the rules (for 

example, such well-known board games as checkers, 

chess, dominoes are suitable). At the same time, for 

regular classes on the development of the ability to act 

"in the mind", you can use our developments [4], [5], 

[6], [7], [8], where it is described in detail and clearly 

what and how an adult should do when working with 

child. 
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Анотація 

У статті розкрито сутність процесу управління педагогічними конфліктами в освітніх організаціях. 

Наголошено, що процеси сучасного розвитку обумовлюють динамічність і неоднозначність обсягу, змісту 

і характеру освітніх інновацій, відповідно виникають певні протиріччя, які і ускладнюють подальший ро-

звиток освітньої організації загалом. Описана сукупність психолого-педагогічних умов, необхідних для 

ефективного попередження та вирішення конфліктів у освітній організації. Охарактеризовано специфіч-

ний суперечливий характер конфліктів між педагогами і батьками, проблеми взаємовідносин педагогів і 

батьків. Підсумовано, що значну частину конфліктів можливо ефективно вирішити, налагодивши попере-

джувальні заходи для швидкого розв’язання конфліктної ситуації. Однак тривалі нерозв’язані конфлікти 

здатні дуже негативно впливати на міжособистісні стосунки, соціально-психологічний клімат у колективі, 

емоційні стани і настрої загалом. Запропоновано сценарії попередження та вирішення конфліктів. Зазна-

чено, що такі напрацювання в перспективі можуть теоретичним підґрунтям для формування внутрішньо-

інституційніх нормативних документів. 
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Abstract 

The essence of the process of pedagogical conflicts management in educational organizations is revealed in 

the article. It is noted that the processes of modern development cause the dynamics and ambiguity of the volume, 

content and nature of educational innovations, respectively, there are certain contradictions, which impede the 

further development of the educational institution as a whole. Described a set of psychological and pedagogical 

conditions necessary for the effective prevention and resolution of conflicts in the educational organization. Char-

acterized the specific contradictory nature of conflicts between teachers and parents, the problems of the relation-

ship between teachers and parents. It is summarized that a significant part of the conflicts can be effectively re-

solved by establishing preventive measures to resolve the conflict situation as soon as possible. However, long 

unresolved conflicts can have a very negative impact on interpersonal relationships, the socio-psychological cli-

mate in the team, the emotional state and moods in general. The scenarios of conflicts prevention and resolution 

are offered. It is pointed out that such groundwork can theoretically be the basis for the formation of intra-institu-

tional normative documents in the perspective. 

Ключові слова: навчальний заклад, освітні організації, конфліктна ситуація, медіація, психологічна 

допомога, управління. 

Keywords: educational institution, educational organizations, conflict situation, mediation, psychological 

help, management. 

 

Постановка проблеми. Сьогоденні зміни у 

сфері освіти, спрямовані на підвищення доступно-

сті якісної освіти, кожна освітня організація ста-

вить перед собою інноваційні стратегічні цілі: бути 

конкурентоспроможною, оперативно адаптуватися 

до мінливих умов. Але без конфліктів, напрочуд 

складно уявити розвиток освітньої організації, адже 

вони сприяють кращому розумінню проблеми, мо-

тивують, прояснюють відносини, і все це стає мож-

ливим тільки в тому випадку, якщо конфлікти вирі-

шуються конструктивно. Актуальність дилеми уп-

равління конфліктами у освітній організації 

обумовлена необхідністю попередження виник-

нення деструктивних конфліктів, надання немину-

чим конфліктним ситуаціям конструктивності. У 

сформованих умовах об’єктивною необхідністю 

постає розробка цілеспрямованої системи управ-

ління конфліктами в освітній організації. Уміння 

керувати конфліктами є важливим інструментом у 

діяльності керівника навчального підрозділу, ви-

кладача, так як усвідомлене застосування відповід-

них методів та прийомів дозволяє зберігати і розви-

вати спільні дослідницькі проекти, колектив освіт-

нього закладу; сприяє підвищенню рівня 

конфліктологічної компетентності викладачів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

психологічній, педагогічній літературі охарактери-

зовані методологічні аспекти управління конфлік-

тами в галузі праці Вознюк Д. І. [1], Володченкова 

Н. В. [2] описує специфіку та особливості конфлік-

тів, що виникають в процесі педагогічної діяльно-

сті, а причини конфліктів в освітніх організаціях де-

тально розкриті у працях Євсєєва Л. Б. [3] та Мар-

чук А. А. [7], Міщенко О. [9] та Катасанов О. М. [5]. 

Кайдалова Л. Г., Альохіна Н. В., Шварп Н. В. 

[4] розкривають механізми формування конфлікто-

логічної компетентності.  

Алгоритм психолого-педагогічного супроводу 

викладачів і студентів під час стрімкого розгор-

тання конфліктної ситуації детально висвітлено у 

розвідках Кузнєцова С. [6], Савченко В. Г., та ін. 

[10; 8]. Специфіка педагогічних конфліктів дослі-

джувалася у вищенаведених працях, особлива увага 

приділено необхідності конструктивного 

розв’язання конфліктів також питанням профілак-

тики останніх [1-10].  

Теоретичний аналіз літератури свідчить, що 

проблема управління конфліктами в системі соціа-

льно-трудових відносин в достатній мірі висвіт-

лена, однак питанням управління конфліктами в се-

редовищі професорсько-викладацького складу не 

приділяється належної уваги, що, в свою чергу, не-

гативно впливає на вирішенні практичних завдань, 

пов’язаних з деструктивною конфліктністю персо-

налу освітньої організації, негативно впливає на до-

сягнення стратегічних цілей закладу освіти, якість 

освітнього процесу, рівень задоволеності умовами 

праці. У зв’язку з цим актуальним постає завдання 

проектування системи, що забезпечує ефективне 

управління конфліктами в середовищі освітньої ор-

ганізації. У процесі написання статті були викорис-

тані методи дослідження: аналіз і синтез наукової 

інформації, результатів досліджень в галузі управ-

ління конфліктами; узагальнення та систематизація 

фактів; спостереження за поведінкою викладачів в 

ситуації конфлікту. У статті охарактеризовані меха-

нізми управління конфліктами в освітній організа-

ції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Процес реструктуризації освітніх організацій, зме-

ншення навчального навантаження і, як наслідок, 

скорочення педагогічних працівників, несприят-

лива організаційна культура зумовлює підвищення 

рівня деструктивної конфліктності в освітньому се-

редовищі. Суспільне життя завжди пов’язане із зіт-

кненням ідей, життєвих позицій, цілей, як окремих 

людей, так і малих і великих соціальних груп, ін-

ших спільнот. Розбіжності та протиріччя у праців-

ників освітніх організацій, що постійно виникають, 

повсюдно виражені у конфліктах. Сучасна освітні 

заклади є основними соціальними інститутами фо-

рмування у людини вміння продуктивно комуніку-

вати в соціумі, забезпечувати успішну соціалізацію. 

У педагогічному середовищі сама специфіка діяль-

ності передбачає різницю інтересів учасників осві-

тнього процесу. Дефіцит практичних умінь у сфері 

вирішення конфліктних ситуацій створює труд-

нощі в реалізації професійних завдань педагога. 

Отже, необхідно максимально вживати заходів 
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щодо запобігання та врегулювання конфлікту інте-

ресів, наприклад, стандартизація поведінки в освіт-

ніх організаціях може регламентуватися у локаль-

них актах. Гуманізація педагогічного підходу в 

освіті спричинила неоднозначну тенденція розви-

тку взаємин педагогів і батьків. Варто наголосити, 

що під час організації діяльності із врегулювання 

спорів між учасниками освітніх відносин необхідно 

окремо регламентувати порядок розгляду ситуацій, 

які відносяться до категорії наприклад, «конфлікт 

інтересів», та конфліктних ситуацій. Докорінна від-

мінність конфлікту інтересів від конфліктної ситу-

ації - наявність можливості отримувати користь пе-

дагогічним працівником. Також, конфліктна ситуа-

ція може бути і не спряжена із отриманням користі 

однією із сторін конфлікту. Попередження конфлі-

кту - це не уникнення його, а найбільш ефективний 

спосіб вирішення протиріч, наприклад, на ранній 

стадії, приміром латентній (прихованій) стадії. Для 

попередження конфліктів в освітньому середовищі 

необхідно створити сприятливий соціально-психо-

логічний клімат, що сприяє її згуртуванню, а також 

здійснити комплекс педагогічних заходів вихов-

ного спрямування, які передбачають систему відпо-

відних знань і умінь подолання труднощів в кому-

нікативних та інших формах взаємодії під час про-

тікання навчально-виховного процесу. Конфлікт в 

сучасному освітньому середовищі розглядаємо, як 

гострий спосіб вирішення протиріч в процесі соці-

альної взаємодії, що полягає в стратегії міжособис-

тісного спілкування між учасниками освітнього 

простору і виходять за межі даного простору, без-

посередньо в соціум. На базі освітніх установ необ-

хідно створити умови для надання кваліфікованої 

психологічної допомоги педагогам, так як саме пе-

дагоги є вразливою ланкою освітнього середовища. 

Надання психологічної підтримки можливо, у ви-

гляді проведення індивідуальних психологічних 

консультацій згідно запиту, а також у формі прове-

дення колективних педагогічних семінарів або за-

нять з елементами тренінгу, спрямованих на зни-

ження як синдрому емоційного вигорання праців-

ників педагогічного колективу, так і на зниження 

градієнту вираженості стійкості до дії стресових 

чинників та формування на цій основі способів са-

мостійного регулювання стресових ситуацій. Попе-

редження конфлікту пов’язане з його прогнозуван-

ням. Прогноз - це уявлення про можливий конфлікт 

з певною ймовірністю вказівки місця і часу його ви-

никнення. Основними способами прогнозування є: 

екстраполяція; моделювання передбачуваної конф-

ліктної ситуації, опитування експертів. Відправною 

точкою в попередженні конфлікту є визначення 

протиріччь, що обумовлюють виникнення дилем-

ної ситуації, що є причиною можливого конфлікту. 

Попередження конфліктів у навчально-виховному 

процесі реалізується системою психолого-педагогі-

чних методів і засобів. Вони стануть ефективними 

за умови узгодження інтересів всіх суб’єктів, що 

беруть участь в освітньому процесі. Виховний про-

цес, спрямований на попередження конфліктів, до-

цільно організувати протягом трьох етапів: демон-

страційного, стереотипного (поведінкового) та 

етапу самореалізації, які характеризується своєрід-

ним змістом та відповідними методами і формами, 

що забезпечують успішність цього процесу. Реалі-

зація етапів дає нам уявлення про природу конфлі-

кту, його структуру, динаміку, формує позитивну 

емоційну сферу особистості; навчає ефективним 

способам попередження конфліктів. Надзвичайно 

складною є проблема розвитку взаємин педагогів і 

батьків. Напрочуд актуальними, є розгляд супереч-

ливих проблеми взаємин педагогів і батьків, специ-

фічний характер конфліктів між педагогами і бать-

ками. Майже у всіх дослідженнях, присвячених 

проблемам шкільних конфліктів, відзначається на-

ступне: реалізацію фундаментальної мети - забезпе-

чення якісної освіти та розвитку дітей, батьки і пе-

дагоги, вбачають по-різному, позаяк напрочуд по-

лярними шляхами. З метою оптимізації 

формування конфліктної компетентності педагогів 

в ситуації конфлікту «педагог - батьки» видається 

перспективним застосування різноманітних діагно-

стичних методик (тестування, анкетування, спосте-

реження, діагностичні ситуації, самооцінка та ін.), 

як основи для побудови поетапно-ситуаційної мо-

делі конфліктної компетентності, що передбачає 

послідовне підвищення рівня конфліктної компете-

нтності педагога від низького до середнього, а по-

тім до високого. У психолого-педагогічній літера-

турі представлено велику кількість шляхів вирі-

шення конфлікту, загалом вони базуються на 

дотриманні принципу школи і сім’ї - «не нашкодь». 

Зважаючи на те, що під час розгортання конфліктів 

педагога та батьків постраждалою стороною зав-

жди виявляється дитина, конфліктну ситуацію слід 

вирішувати надзвичайно оперативно. Найбільш 

ефективними є тристоронні перемовини (вчитель, 

батько, третьою стороною може бути методист, 

психолог, завуч та ін.). Такі перемовини дозволя-

ють зорієнтувати зусилля на спільний пошук вирі-

шення проблеми, з метою досягнення, узгодженого 

рішення. Поряд з попередженням, істотну роль в 

управлінні педагогічними конфліктами відіграє 

стимулювання конструктивних конфліктів, які є ру-

шійною силою прогресивних перетворень, модер-

нізації в системі суспільних відносин. Інспірування 

певних конфліктів може застосовуватися з метою 

ослаблення або нейтралізації інших, більш дестру-

ктивних, небажаних для освітнього процесу.  

Важливу роль відіграє регулювання конфлі-

кту, тобто педагогічний вплив на конфліктну ситу-

ацію з метою пом’якшення, ослаблення або орієн-

тування її у діаметрально протилежний напрям ро-

звитку. Сценарії регулювання попередження та 

вирішення педагогічного конфлікту у освітніх ор-

ганізаціях висвітлено нижче у роботі.  

Одним із найважливіших конструктів на 

шляху до оптимізації ефективної взаємодії учасни-

ків освітнього процесу є перш за все визнання та 

виявлення конфлікту як того, що існує, нівелю-

вання оманливих переконань бездилемного проті-

кання останнього. Необхідною умовою є інституці-

оналізація конфлікту, що передбачає визначення 

правил та норм його функціонування і розвитку. 
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Легітимізація конфлікту передбачає визнання кон-

фліктуючими суб’єктами існуючих норм і правил 

поведінки і дотримання їх. Раціоналізація конфлі-

кту сприяє стимулюванню учасників конфлікту до 

прийняття навіть невигідних пропозицій, але пе-

редбачають запобігання ворожості. Наприклад, ви-

користання метод перемовин із посередником ви-

користовується в тому випадку, якщо конфліктуючі 

сторони не мають сформованих навичок ведення 

перемовин. Зі свого боку структурування конфлік-

туючих груп дозволяє виміряти потенціал учасни-

ків конфлікту та визначити ієрархію. Разом з цим, 

шляхом структурування визначається справжній 

стан і взаємовідносини інтересів, а також вияв-

лення пріоритетних з них, за допомогою яких мо-

жна досягти компромісу та налагодити співпрацю. 

Важливо заохочувати переорієнтацію із зовніш-

нього контролю на самоконтроль, виховувати по-

вагу до особистості людини з іншою культурою і 

вміння визнавати рівність своїх прав і прав оточу-

ючих, незалежно від випробовуваних до них сим-

патій або антипатій. Ефективними тактиками спів-

праці та компромісу є продовження розвитку 

вміння рефлексувати думки, почуття і вчинки, а та-

кож думки, почуття і вчинки інших людей, форму-

вати потребу у вирішенні конфліктів. Ці завдання 

вирішуються в процесі багаторазового обгово-

рення, розігрування, аналізу конфліктних ситуацій, 

які виробляють потребу в позитивному. Послідовне 

ослаблення конфлікту за допомогою його перене-

сення в іншу площину взаємодії конфліктуючих 

сторін або на інший рівень. Але, не виключенням є 

ситуації коли навіть після детального обговорення, 

окреслення схем виходу конфліктуючих сторін із 

дилемного стану, на превеликий жаль, не видається 

можливим втілення в дійсність визначених сцена-

ріїв, рекомендуємо використання метод розлучення 

конфліктуючих сторін. Він використовується після 

ретельного аналізу ситуації та визначення оптима-

льної дистанції взаємодії або повний розрив зв’яз-

ків залежать від глибини конфлікту, його предмета 

і індивідуальних особливостей конфліктуючих. Іс-

нують різноманітні механізми регулювання педаго-

гічних конфліктів, насамперед: інформаційний, що 

передбачає виключення з інформаційного поля та 

усунення розповсюдження недостовірної інформа-

ції (пліток); комунікативний спрямований на розви-

ток спілкування, сприяє формуванню подібних або 

загальних установок, цінностей, оцінок, соціальних 

переживань, нейтралізує вплив емоцій; організацій-

ний передбачає професійне використання психо-

лого-педагогічних методів впливу на суб’єктів осві-

тнього процесу, що сприяють блокуванню конфлі-

ктної ситуації і формуванню відносин 

взаєморозуміння і співпраці між учасниками конф-

лікту [5]. Ефективними є використання наступних 

методів: перемовин без участі посередників; пере-

мовин за участі посередника; розлучення конфлік-

туючих сторін; «демонстрація почуттів»; примусо-

вого слухання опонента; обміну позицій. До най-

більш ефективних способів профілактики, зокрема 

інноваційних конфліктів в освітній організації мо-

жливо віднести: роз’яснення значущості та важли-

вості здійснення інновацій для освітнього закладу і 

для самого педагога (підвищення результатів успі-

шності, зниження в подальшому тимчасових і пси-

хічних витрат, можливість реалізації творчих пла-

нів та ін.). У процесі організації та проведення пе-

ремовин конфліктуючих сторін, як правило, 

відбувається з’ясування домінуючих мотивів конф-

лікту. Водночас метод «демонстрації почуттів» до-

помагає опоненту висловити все, що у нього «набо-

ліло», і завдяки цьому відбувається зниження емо-

ційно-психологічної напруги. Звільнившись від 

негативних емоцій, людина більшою мірою налаш-

тована на пошук варіантів конструктивного врегу-

лювання конфліктів. 

Важливою є участь керівників освітньої орга-

нізації у вирішенні конфліктної ситуації в ролі ме-

діатора (посередника). Приміром метод примусо-

вого слухання опонента спрямований на те, щоб 

упередженість опонента один до одного стала оче-

видною. Конфліктуючим ставлять умови уважно 

слухати один одного і кожен учасник, перш ніж від-

повідати опоненту, повинен з певною точністю від-

творити його останню репліку. Зробити це непро-

сто, так як учасники конфлікту слухають тільки 

себе, приписуючи опоненту слова і тон, яких на-

справді не було. В результаті напруженість в їх від-

носинах спадає. Тим не менш, доречним є викорис-

тання прийомів конструктивної критики, яка по-

винна бути адресною, аргументованою, відкритою, 

доброзичливою і завершуватися конкретною про-

позицією. Використання прийомів впливу на пове-

дінку опонента, саме застосування наступних так-

тик: тактики тиску (пред’явлення вимог, вказівок, 

наказів з урахуванням посадових обов’язків) та са-

нкціонування (заборона на агресивні дії один до од-

ного); тактики коаліцій (посилення свого рангу в 

конфлікті шляхом об’єднання з кимось, наприклад: 

директор і завуч, завуч і керівник методичного 

об’єднання); тактики фіксації своєї позиції (переко-

нання, прохання, критика). Влучним буде викорис-

тання методу обміну позицій «Ти мені - я Тобі». 

Пропонується висловлювати претензії з позиції 

свого опонента. Цей прийом дозволяє їм «вийти» за 

межі своїх особистих образ, цілей та інтересів і 

краще зрозуміти протилежну сторону. Також апро-

бація тактики доброзичливості (коректне звер-

нення, підкреслення спільності, демонстрація гото-

вності спільно вирішувати проблему); тактики угод 

(взаємний обмін вчинками). Як правило, розумне 

поєднання всіх цих тактичних прийомів забезпечує 

успіх педагогічної взаємодії.  

Вирішення конфлікту - завершальний етап, під 

час якого відбувається загасання конфлікту. Ефек-

тивне вирішення конфлікту можливо якщо сформо-

вані сприятливі психолого-педагогічні умови, такі 

як: наявність сприятливого соціально-психологіч-

ного клімату; досить високий рівень професіоналі-

зму педагога, його моральні якості, його культура, 

ораторські здібності, здатність до рефлексії, креа-

тивність психолого-педагогічна ерудиція, педагогі-

чний такт, розвинений інтерес до життєвого шляху 
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студентів і до своєї виховної діяльності; врівнова-

женість суб’єктів освітнього процесу, адекватність 

самооцінки, оптимізм, цілеспрямованість, культура 

та техніка мови, наявність досвіду конструктивного 

вирішення конфліктів [8]. 

Оскільки уникнути конфліктних ситуацій не 

видається можливим, необхідно навчатися перед-

бачити та миттєво реагувати на ті, що неминуче ви-

никли. Наприклад, управління інноваційними кон-

фліктами здійснюється в рамках основних управ-

лінських функцій: планування, мотивації, 

організації та контролю. Контроль конфлікту озна-

чає, що можливі руйнівні для організації наслідки 

можуть бути мінімізовані, обмежені, але без пря-

мого (насильницького) впливу на процес. За допо-

могою моделі організаційного конфлікт-менеджме-

нту є можливість трансформації конфлікту, тобто 

можливо заздалегідь запобігти розвитку стихійного 

конфлікту, взяти його під контроль управління. Ос-

нова попередження конфліктів в освітньому сере-

довищі-виховання у особистості конфліктологічної 

культури як інтегративної особистісної освіти. На-

явність необхідних знань про сутність відносин в 

умовах конфлікту, про шляхи його попередження 

становлять основу конфліктологічної культури. 

Особистість повинна вміти керувати своїм емоцій-

ним станом у передконфліктних ситуаціях, а також 

гармонізувати особистісні взаємовідносини. Метод 

перемовин без участі посередників вважається од-

ним з основних для вирішення протиріч. В якості 

основних рекомендацій щодо формування компете-

нтності у вирішенні конфліктних ситуацій пропо-

нуємо наступне: рекомендувати викладачам освіт-

ніх організацій з метою формування знань і умінь в 

галузі вирішення міжособистісних конфліктів 

включати в лекційні, семінарські та практичні за-

няття проблемні питання конфліктології; впрова-

джувати в практику систему регулярних опитувань 

співробітників з метою виявлення їх думки про 

причини, що зумовлюють виникнення конфліктів, 

та дієвості проведених заходів щодо їх прогнозу-

вання та вирішення. Про фундаментальність ролі 

керівника освітньої організації у літературі є незчи-

сленна кількість розвідок, адже від уміння керувати 

інноваційними конфліктами, від його психологіч-

ної готовності діяти в ситуації опору з боку педаго-

гів, залежить успішність розвитку не тільки освіт-

нього закладу в цілому, а й кожного суб’єкта освіт-

ньої діяльності зокрема. Метод прикладу, що 

полягає у схильності до наслідування, сприяє фор-

муванню високого рівня культури спілкування уча-

сників навчально-виховного процесу. 

Таким чином, управління конфліктами в освіт-

ніх організаціях є відкритою, складною, неліній-

ною, динамічною системою і вимагає інновацій-

ного методологічного підходу. Методологія управ-

ління конфліктом, повинна бути сконструйованою 

із урахуванням ідей синергетики, та дозволяти під 

іншим кутом зору поглянути на процес побудови 

системи її функціонування та розвитку. Відповідно 

важливим кроком у розробці теорії та методології 

попередження та вирішення конфліктів в освітніх 

організаціях є обґрунтування синергетичного під-

ходу, який принципово розширює саму постановку 

проблеми управління і якісно змінює її зміст, вклю-

чення природних властивостей керованих процесів 

у контекст реалізації завдань управління, так і щодо 

охоплення макрогалузей простору конструйованих 

систем. 

Висновки. Таким чином, проблема управління 

педагогічними конфліктами є однією з актуальних 

у сучасній освітній ситуації. Ефективне управління 

педагогічними конфліктами, видається як цілеспря-

мований вплив на процес зіткнення протилежних 

інтересів, що забезпечує вирішення соціально зна-

чущих завдань. Процес педагогічного управління 

конфліктами включає в себе прогнозування конфлі-

ктів, попередження, стимулювання, регулювання. З 

метою формування у особистості когнітивного 

компоненту конфліктологічної культури доречно 

використовувати такі методи, як роз’яснення, роз-

повідь, переконання, особистісний приклад. Важ-

ливо, щоб особистість обмірковувала дії і вчинки і 

який вплив вони мають на інших людей. Завдяки 

роз’ясненню учасники освітнього процесу опано-

вують норми і правила поведінки в колективі. 

Отже, сучасна освіта відповідно до реалізації кон-

цептуальних засад гуманістичних принципів педа-

гогіки готує особистість до життя та діяльності в мі-

нливих умовах полікультурного суспільства, осно-

вою якого є діалог (полілог). Проблема керованого 

розвитку приймає форму проблеми самокерованого 

розвитку. Це один з постулатів синергетичного під-

ходу до управління складними впорядкованими си-

стемами, до яких відноситься і освітня система зок-

рема. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются результаты экспериментального исследования влияния образовательной 

программы начальной школы на формирование умения учиться. Сравнивались образовательные про-

граммы «Школа России», «Школа 2100», «Планета знаний», «Перспектива» и программа развивающего 

обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова. Показано, что программа Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова наибо-

лее эффективна для формирования у выпускников начальной школы умения учиться. 

Abstract 

The article considers the results of an experimental study of the influence of the primary school educational 

program on the formation of the “learning to learn” ability. Five educational programs: "School of Russia", "School 

2100", "Planet of Knowledge", "Perspective" and the program of developmental learning of D.B.Elkonin - 

V.V.Davydov were compared. It is shown that the program of D.B.Elkonin - V.V.Davydov is the most effective 

for the formation of the “learning to learn” ability among primary school graduates. 

Ключевые слова: основная образовательная программа, умение учиться, начальная школа, диагно-
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В настоящее время в Российском начальном 

образовании представлено 12 основных образова-

тельных программ, т.е. учебно-методических ком-

плексов (учебников, методических пособий, рабо-

чих тетрадей, электронных курсов по различным 

учебным предметам для 1-4 классов). Их авторы 

по-разному формулируют цели и задачи начальной 

школы, по-разному понимают возможности и спо-

собности учащихся младшего школьного возраста, 

предлагают различные средства и методы органи-

зации учебного процесса. Это и понятно. Ведь в по-

следние годы радикально пересматривается общее 

понимание задач образования. Так, в абсолютном 

большинстве стран в качестве важнейшего резуль-

тата начального образования называется «умение 

учиться» (learning to learn). Этот же результат пред-

ставлен и в новом российском Стандарте началь-

ного образования [4]. Однако, возникает вопрос, ка-

ково психологическое содержание этого умения и 

насколько оно может быть сформировано в началь-

ной школе. Г.А.Цукерман предлагает следующее 

определение: «умение учиться есть характеристика 

субъекта учения, способного к самостоятельному 

выходу за пределы собственной компетентности 

для поиска способов действия в новых ситуациях» 

[1, стр.140]. Автор предлагает различать две состав-

ляющие умения учиться: 1) рефлексивную способ-

ность определять, каких именно знаний и умений 

недостает для действия в новой ситуации, и 2) по-

исковую способность находить и осваивать недо-

стающие знания и умения.  

Развитое умение учиться – образовательная 

цель, которую можно достигнуть к концу основной 

ступени образования. Для успешной реализации 

этой цели в начальной школе должны быть сфор-

мированы следующие две предпосылки умения 

учиться: 

1) умение отделять известное от неизвестного 

и задавать вопросы о неизвестном,  

2) умение пользоваться подсказкой. 

Отделение известного от неизвестного явля-

ется рефлексивной составляющей умения учиться. 

Ставить перед собой новую учебно-познаватель-

ную задачу способен тот, кто умеет отделять из-

вестное от неизвестного: обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему недостает для реше-

ния данной задачи, определять недостающее усло-

вие действия. Выделение неизвестного – это пер-

вый шаг в постановке новой учебно-познаватель-

ной задачи [2, 3].  

Цель исследования. 

Оценка эффективности основных образова-

тельных программ начального образования по кри-

терию сформированности умения учиться (рефлек-

сивная составляющая). 

Методика и процедура исследования. 

Для оценки сформированности рефлексивной 

составляющей умения учиться использовалась диа-

гностическая процедура «Детские задачи» (авторы 

Г.А.Цукерман, С.Ф.Горбов, О.В.Савельева, Н.Л.Та-

бачникова). Эта методика нацелена на определение 

способности ребенка различать решаемые и нере-

шаемые задачи. В решаемых задачах представлено 

достаточное количество информации, в нерешае-

мых имеется недостаток информации, необходи-

мой для решения. Учащийся должен отнести задачу 

к одной из этих категорий, и, соответственно, ре-

шить задачу, если условий достаточно, или запро-

сить недостающую информацию в случае, если ин-

формации не достает. В методику включены 10 за-

дач (5 из них – решаемые и 5 – недоопределенные). 

За правильное определение типа задачи (классифи-

кацию) учащийся получает 1 балл и за решение ре-

шаемой задачи или доопределение нерешаемой за-

дачи – 1 балл.  

Учащимся дается инструкция, в которой сооб-

щается, что арифметические задачи, которые им 

предстоит решить, составлены учениками третьего 

класса. Поэтому они могут быть составлены не со-

всем правильно. Задача испытуемых – прочитать и 

оценить условия задачи. Если задача может быть 

решена, то записать решение и ответ. Если задача 

не решается, нужно дать совет автору, как испра-

вить задачу. Такая инструкция позволяет испытуе-

мым встать в позицию критика, т.е. отнестись к 

условиям задачи рефлексивно, оценить правиль-

ность задачи и внести свои предложения по поводу 

того, как задачу исправить, чтобы сделать ее реша-

емой. 

Испытуемые 

В исследовании приняли участие 5 групп ис-

пытуемых. Группы различались по выбору той об-

разовательной программы, которую реализовали 

школы.  

Группа 1: основная образовательная про-

грамма «Школа России» - 16 школ, 23 класса, 621 

учащийся. 

Группа 2: образовательная программа «Школа 

2100», 4 школы, 6 классов, 158 детей. 

Группа 3: образовательная программа «Пла-

нета знаний» - 5 школ, 5 классов, 140 детей.  

Группа 4: основная образовательная про-

грамма «Перспектива» - 3 школы, 4 класса, 98 уча-

щихся. 

Группа 5: образовательная программа Д.Б.Эль-

кона - В.В.Давыдова – 1 школа, 6 классов, 131 че-

ловек.  

Результаты. 

Для оценки сформированности умения 

учиться мы проанализировали результаты мето-

дики «Детские задачи» по показателям классифика-

ции и доопределения.  

Результаты выполнения классификации в ме-

тодике «Детские задачи» учащимися школ с раз-

ными образовательными программами представ-

лено на рисунке 1.  
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Рис.1. Классификация задач в методике «Детские задачи» 

 

На диаграмме представлены средние данные 

выполнения действия классификации учащимися 

из 5 групп школ с разными образовательными про-

граммами. Как отмечалось, максимальный балл за 

классификацию задач – 10, минимальный балл – 0. 

Как видно из рис.1,  

1. Учащиеся школы развивающего обучения 

(система Д.Б.Элькона - В.В.Давыдова) демонстри-

руют значительно более высокие результаты, чем 

учащиеся других групп школ (различия статистиче-

ски значимы, р<0,01) .  

2. На втором месте – группа школ, реализую-

щих образовательную программу «Школа 2100», 

однако эти результаты статистически значимо от-

личаются от результатов «Планеты знаний» и 

«Перспективы», но не зафиксировано статистиче-

ски значимых отличий от результатов школ 

«Школа России». 

3. Самые низкие результаты получены в 

группе школ 4 («Перспектива»). 

 
Рис. 2. Доопределение задач в методике «Детские задачи» 

 

На диаграмме представлены средние данные 

выполнения действия доопределения задачи уча-

щимися из 5 групп школ с разными образователь-

ными программами. Как отмечалось, максималь-

ный балл за доопределение задач – 5, минимальный 

балл – 0. 

Как видно из рис.2,  

1. Учащиеся школы развивающего обучения 

(система Д.Б.Элькона - В.В.Давыдова) демонстри-

руют значительно более высокие результаты, чем 

учащиеся других групп школ (различия статистиче-

ски значимы, р<0,01) .  

2. По показателю доопределения на втором 

месте группа школ «Школа 2100». И по этому по-

казателю результаты «Школы 2100» статистически 

значимо отличаются от групп школ 3 и 4, но не от-

личаются от группы школ 1. Поэтому этот факт 

можно рассматривать лишь как тенденцию. 

3. Самые низкие результаты получены в 

группе школ 4 («Перспектива»). 

Выводы: 

1. Выбор образовательной программы влияет 

на эффективность формирования умения учиться 

(ее рефлексивной составляющей) как главного но-

вообразования начальной школы. Так, программа 

развивающего обучения (система Д.Б.Элькона - 

В.В.Давыдова) значимо более продуктивна с точки 

зрения формирования метапредметных компетен-

ций, в частности умения учиться. 

2. Большинство образовательных программ 

оказываются малоэффективными по критерию раз-

вития умения учиться.  
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