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CULTUROLOGY 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИИ В РОССИИ 
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Аннотация 

Статья посвящена необходимости создания специальных условий для инклюзивного обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам. 

Abstract  
The article is devoted to the need to create special conditions for the inclusive education of children with 

disabilities under the adapted educational programs. 

Ключевые слова: Инклюзия. Музыка.  

Keywords: Inclusion. Music. 

 

Становлению института инклюзивного обра-

зования во многом способствует принятие совокуп-

ности нормативно-правовых актов, регламентиру-

ющих инклюзивное образование детей с особыми 

потребностями развития в рамках общеобразова-

тельной системы. В связи с этим актуальным явля-

ется анализ содержания нормативных правовых ак-

тов в сфере образования на предмет выделения 

норм, определяющих деятельность организаций и 

социальных групп, систему поведения участников 

образовательных отношений в части обеспечения 

условий инклюзивного образования ребенка с осо-

быми потребностями в общеобразовательной си-

стеме.  

Значительное влияние на формирование зако-

нодательства в сфере образования, в том числе ин-

клюзивного образования лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, оказали международные 

нормативно-правовые акты, принятые Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

(далее – ООН) в разные годы:  

- Декларация о правах инвалидов, принятая ре-

золюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 9.12.1975 г.;  

- Стандартные правила обеспечения равных 

возможностей для инвалидов, принятые Генераль-

ной Ассамблеей ООН 20.12.1993 г.;  

                                                           
1 Саламанкская декларация о принципах, политике и 

практической деятельности в сфере образования лиц с 

особыми потребностями. ЮНЕСКО и Министерство об-

разования и науки. Spain, 1994. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declara-

tions/pdf/salamanka.pdf. 

- Саламанкская декларация о принципах, поли-

тике и практической деятельности в сфере образо-

вания лиц с особыми потребностями и Рамки дей-

ствий по образованию лиц с особыми потребно-

стями, принятые Всемирной конференцией по 

образованию лиц с особыми потребностями: до-

ступ и качество (Саламанка, Испания, 7-10 июня 

1994 г.)1;  

- Конвенция о правах инвалидов, принятая ре-

золюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 

13.12.2006 г.2  

Наиболее значимым документом, оказавшим 

влияние на реализацию политики Российской Фе-

дерации в отношении лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью, в том 

числе в сфере инклюзивного образования, стала ра-

тифицированная Федеральным законом от 

3.05.2012 г. № 46-ФЗ Конвенция о правах инвали-

дов.  

Статья 3 Конвенции определяет такие прин-

ципы в сфере обеспечения прав инвалидов, как: 

- уважение присущего человеку достоинства, 

его личной самостоятельности, включая свободу 

делать свой собственный выбор, и независимости;  

- недискриминация;  

- полное и эффективное вовлечение и включе-

ние в общество;  

2 Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 

61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 г., ра-

тифицирована Федеральным законом от 3.05.2012 г. № 

46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»): 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». - URL: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/18436.html/.  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf
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- уважение особенностей инвалидов и их при-

нятие в качестве компонента людского многообра-

зия и части человечества;  

- равенство возможностей;  

- доступность;  

- равенство мужчин и женщин;  

- уважение развивающихся способностей де-

тей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов 

сохранять свою индивидуальность3.  

Базовым нормативным правовым актом, регу-

лирующим осуществление образовательной дея-

тельности и отношения участников образователь-

ных отношений, является Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». Данным документом норма-

тивно закреплен статус инклюзивного образования.  

В соответствии с законодательством инклю-

зивное образование предусматривает обеспечение 

равного доступа к услугам для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей4. Тем 

самым государство следует ратифицированным 

Российской Федерацией международным норма-

тивным правовым актам, таким как Конвенция о 

правах ребенка, Конвенция о правах инвалидов, ко-

торые гарантируют равенство и недискриминацию 

людей независимо от различий и защиту прав каж-

дого человека.  

Также в ст. 16 указанного Закона закреплено 

понятие «обучающийся с ограниченными возмож-

ностями здоровья», под которым понимается физи-

ческие лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без со-

здания специальных условий5.  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в гл. 11 

раскрывает особенности реализации некоторых ви-

дов образовательных программ и получения обра-

зования отдельными категориями обучающихся. 

Основной статьей в данной главе, раскрывающей 

вопросы образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе инклю-

зивного образования, является ст. 79 «Организация 

получения образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья»6.  

                                                           
3 Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 

61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 г., ра-

тифицирована Федеральным законом от 3.05.2012 г. № 

46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»): 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». - URL: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/18436.html/.  
4 Конвенция о правах инвалидов… [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». - 

URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/18436.html/. 
5 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с послед. изм. и доп.) 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW140174. 
6 Там же. 

В данной статье определены:  

- необходимость организации обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в обра-

зовательных организациях по адаптированным об-

разовательным программам с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

- обязательства создания в образовательных 

организациях специальных условий для получения 

образования указанными обучающимися;  

- возможность организации образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных классах, группах или в отдельных ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную де-

ятельность, что содержит прямое указание на воз-

можность инклюзивного образования указанной 

категорией обучающихся7.  

С 1 сентября 2016 г. вступило в силу Постанов-

ление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации обу-

чения и воспитания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»8. 

Указанным нормативным правовым актом 

определены нормативы наполняемости классов в 

общеобразовательных организациях, в которых 

осуществляется инклюзивное образование. Норма-

тивы наполняемости инклюзивных классов закреп-

лены для различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Так, например, при организации инклюзив-

ного образования наиболее многочисленной 

группы обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, которой являются дети с задерж-

кой психического развития, установлен следующий 

норматив наполняемости класса: 4 обучающихся с 

задержкой психического развития при общей 

наполняемости класса не более 25 человек.  

Помимо этого в документе закреплено обяза-

тельство осуществления коррекционно-развиваю-

щей работы с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья в объеме не менее 5 часов в 

7 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с послед. изм. и доп.) 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_docLAW_140174. 
8 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения и воспита-

ния в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразо-

вательным программам для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья» [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». - 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW140174
http://www.consultant.ru/document/cons_docLAW_140174
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неделю. Эта норма ориентирована на реализацию в 

общеобразовательной организации рекомендаций 

заключений психолого-медико-педагогической ко-

миссии9.  

С 1 сентября 2016 г. обучение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья на уровне 

начального общего образования осуществляется в 

соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. № 1598.  

Данным нормативным правовым актом преду-

смотрен первый вариант адаптированных основ-

ных общеобразовательных программ для всех кате-

горий обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, предполагающий совместное 

обучение этих детей со сверстниками, не имею-

щими ограничений в здоровье, то есть инклюзив-

ное образование.  

Не менее значимым для организации инклю-

зивного образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в системе общего 

образования является «Порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – обра-

зовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 101510. 

Порядок уточняет комплекс специальных 

условий для получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые определены в Федеральном законе от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

Приказом Министерства труда и социальных 

отношений Российской Федерации от 10.01.2017 г. 

№ 10-н утвержден профессиональный стандарт 

«Специалист в области воспитания», который 

включает группу педагогических работников, к ко-

торым относят воспитателя, тьютора, педагога-ор-

ганизатора, педагога-библиотекаря и т.д. Данным 

документом определены требования к профессии 

«тьютор» и обобщенной трудовой функции «Тью-

торское сопровождение обучающихся». Важно от-

метить значимость должности тьютора для сопро-

                                                           
9 Абдурасулов Д. А. Государственные обязательства в 

осуществлении прав и свобод детей с особыми потребно-

стями // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 6. 

– С. 247. 
10 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.201 г. № 1015… [Электронный ресурс] // Офици-

альный сайт компании «КонсультантПлюс». - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_docLAW152890.  
11 Земцов А. М. От интеграции в обучении – к инклюзив-

ной практике: основные проблемы, задачи и перспективы 

// Народный свет. – 2015. – № 1. – С. 23. 

вождения процесса инклюзивного образования от-

дельных обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья11.  

В качестве основных профессиональных дей-

ствий тьютора в инклюзивном образовании обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья 

профессиональный стандарт определяет участие 

тьютора в реализации адаптированных образова-

тельных программ и подбор и адаптацию педагоги-

ческих средств индивидуализации образовательной 

деятельности. 

Однако на практике остается нерешенным во-

прос взаимодействия учителя и тьютора, распреде-

ления между ними сфер ответственности в про-

цессе организации образовательной деятельности с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья12.  

Таким образом, нормативно-правовыми доку-

ментами определены требования к различным кате-

гориям педагогических работников в части обеспе-

чения сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в системе общего 

образования, в том числе в условиях инклюзивного 

обучения в общеобразовательных организациях.  

Значительное внимание для обеспечения усло-

вий инклюзивного образования уделяется форми-

рованию доступной среды. Решению этой задачи 

посвящен комплекс программно-целевых докумен-

тов и нормативно-правовых актов. Так, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 9.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для ин-

валидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необхо-

димой помощи» определены правила обеспечения 

условий доступности для инвалидов зданий и поме-

щений образовательных организаций, услуг в 

сфере образования, предоставляемых государ-

ственными и муниципальными образовательными 

организациями, а также оказания инвалидам по-

мощи в преодолении проблем, мешающих получе-

нию образования наравне с другими обучающи-

мися13. 

Таким образом, на основе рассмотрения содер-

жания основных нормативных правовых актов в 

сфере образования можно сделать заключение о 

том, что образовательная деятельность с обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья 

строго регламентирована совокупностью требова-

ний14. В основном эти правовые нормы определены 

в период 2013-2015 годов.  

12 Абдурасулов Д. А. Государственные обязательства в 

осуществлении прав и свобод детей с особыми потребно-

стями // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 6. 

– С. 250. 
13 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2015 г. № 1309 … [Электронный ресурс] // Офици-

альный сайт компании «КонсультантПлюс» URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc. 
14 Абдурасулов Д. А. Государственные обязательства в 

осуществлении прав и свобод детей с особыми потребно-

стями // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 6. 

– С. 253. 

http://www.consultant.ru/document/cons_docLAW152890
http://www.consultant.ru/document/cons_doc
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На основе анализа содержания нормативных 

правовых актов, регулирующих право детей с огра-

ниченными возможностями здоровья на инклюзив-

ное образование, можно сформулировать следую-

щие выводы: сопровождение коррекционно-учеб-

ного и воспитательного процесса организуется 

различными службами, но это подчинено ком-

плексной цели – совместно определять возможно-

сти и потенциальные способности психического 

развития обучающихся с особыми потребностями, 

формировать подходы к оказанию медико-педаго-

гической помощи как детям с особыми потребно-

стями, так и их родителям (законным представите-

лям). 

Развитие законодательства, регулирующего 

правовой статус детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов в целом и в 

сфере образования, в частности, определяется куль-

турными ценностями и социальными аспектами. 

Конструирование правовых подходов зависит от 

понимания природы ограничений в здоровье и ин-

валидности, роли различных социальных институ-

тов и общества в целом в решении проблем детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью, превалирующих культурных ценно-

стей, экономической рациональности действий в 

отношении данной категории лиц и от других об-

стоятельств.  

С постепенным внедрением социального под-

хода актуализирован вопрос определения право-

вого статуса детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью в системе общего 

образования. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам событийных коммуникаций в системе российского детского дополни-

тельного музыкального образования. Рассмотрены виды специальных мероприятий применимо к сфере 

дополнительного музыкального образования, понятие «событийной коммуникации», дана классификация 

информации, как основы коммуникаций и ключевого элемента современного социального менеджмента. 

Abstract 

The article is devoted to the issues of event communications in the system of Russian children's additional 

music education. The article discusses the types of special events in the field of additional music education. The 

author has studied the concept of “event communication”, given the classification of information as the basis of 

communication and a key element of modern social management. 
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Модернизация системы образования сегодня 

делает основную ставку не только на общеобяза-

тельное образование, но и на сферу дополнитель-

ного образования, в том числе и музыкального. Си-

стема дополнительного образования формирует и 

предоставляет человеку разную степень свободы 

выбора, учитывает его личностные интересы и раз-

вивает творческие возможности в контексте гума-

нистической парадигмы современной России. 

На сегодняшний день, перед системой допол-

нительного образования стоит задача формирова-

ния всесторонне развитой, творческой, социальной 

и динамической личности. Решение такой задачи 

зависит во многом от эффективности использова-

ния возможностей педагогической системы допол-

нительного образования. 

Реализация тех или иных мероприятий в сфере 

дополнительного образования в современных усло-

виях занимает важное место в образовательном 

процессе. Организация подобного рода мероприя-

тий выступает определенного рода управленческим 

фактором, одно из центральных мест в котором от-

водится событийным коммуникациям. 

В современной науке под технологией «собы-

тийной коммуникации» понимают целенаправлен-

ные и планированные действия по организации и 

проведению мероприятий с привлечением целевой 

аудитории, средств массовой информации и обще-

ственных организаций.  

                                                           
15 Бочаров М.П., Чумиков А.Н. Связь с общественностью. 

Теория и практика. – Москва: Дело, 2016. – 302 с. 

Множество современных российских исследо-

вателей в теории коммуникаций и связи с обще-

ственностью (Т.Ю. Лебедева, И.В. Алешина А.Н. 

Чумиков и другие) в своих взглядах на событийные 

коммуникации склонны ограничивать арсенал со-

бытий всевозможными, но так называемыми «спе-

циальными мероприятиями».15 В своих исследова-

ниях авторы выделяют следующие ключевые виды 

специальных мероприятий, являющихся средством 

событийной коммуникации: 

 пресс-конференции, семинары;  

 брифинги, форумы, мастер-классы; 

 саммиты и «круглые столы» с 

привлечением средств массовой информации; 

 благотворительные мероприятия; 

 концерты, творческие вечера, фестивали; 

 ярмарки, выставки, митинги, акции и пр. 

 корпоративные мероприятия и пр. 

В современной практике, ввиду активного рас-

пространения и развития информационных техно-

логий, многие исследователи к числу «специаль-

ных мероприятий» и событийных коммуникаций 

относят и виртуальные сетевые мероприятия 

(например, онлайн-трансляции, вебинары), а также 

и социальные виртуальные сети (группы), как пло-

щадки событийных коммуникаций. 

В теории событийных коммуникаций все вы-

шеприведенные примеры не являются исчерпыва-

ющими. 
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Применимо к сфере дополнительного 

музыкального образования, можно отметить, что 

событийные коммуникации здесь реализуется, как 

правило, посредством таких основных 

специальных мероприятий: 

- коллективные концерты; 

- сольные концерты; 

- творческие вечера; 

- открытые (публичные) мастер-классы; 

- семинары, «круглые столы»; 

- фестивали, творческие конкурсы. 

Возвращаясь к понятию «событийная комму-

никация» нельзя не отметить, что основой данной 

категории является термин «коммуникация». Сама 

коммуникация понимает под собой связь, общение, 

передачу и обмен информацией, информационное 

взаимодействие. Таким образом, основой любой 

коммуникации, в том числе событийной, является 

именно информация.  

В широком понимании, под информацией в со-

временной науке понимают всякое сообщение, ко-

торое содержит любые сведения о предмете, явле-

нии, событии и пр. В более узком понимании, в 

рамках общих принципов современного менедж-

мента под информацией рассматривают далеко не 

каждое сообщение, а лишь то, которое содержит в 

себе ранее не известные факты или какие-либо до-

полнительные сведения и представления о пред-

мете или анализируемых объектах (процессах).  

Исследователь Кибанов А. Я. утверждает, что 

информация, как основа коммуникаций, выступает 

одним из ключевых элементов современного соци-

ального менеджмента. Информация является связу-

ющим элементом между субъектом и объектом 

управления, характеризуя своим содержанием ха-

рактеристику и состояние объекта управления.16  

Информация, движущаяся в системе государ-

ственной образовательной системы, в том числе и 

сфере дополнительного музыкального образова-

ния, весьма неоднородна и разнообразна. Здесь 

необходимо отметить статистические показатели и 

рейтинговые исследования эффективности органи-

зации специальных событий, конкурсов и фестива-

лей в контексте их воздействия на уровень образо-

вания детей и юношества; стандарты качества об-

разовательных и досуговых услуг; уровень 

разработанности учебных методик и программ для 

обучения на том или ином музыкальном инстру-

менте и многое другое. 

Опираясь на мнение исследователя Ко-

новченко С.А.17, информация имеет самостоятель-

ную ценность для всех участников событийного 

коммуникации, в том числе и когда они выступают 

как участники или как потребители, в том числе и 

органы, принимающие управленческие решения в 

рамках своих компетенций. Так, можем сказать, что 

в специальных событиях в дополнительном образо-

вании такими участниками становятся прежде 

                                                           
16 Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. – 

М.: ИНФРА – М, 2014. – 512 с. 

всего сами учащиеся, которые выступают и участ-

никами, и потребителями данного процесса, затем 

преподавательский состав и наконец, администра-

ция музыкальных школ и школ искусств, которая и 

проводит в жизнь необходимые управленческие ре-

шения. 

В современной практике управления дополни-

тельным образованием применимы разные виды 

информации: официальная и неофициальная, об-

щая и отраслевая, непосредственно связанная с 

определенным направлением изучаемого вида ис-

кусства.  

Классификацию информации в системе допол-

нительного образования необходимо проводить с 

учетом всех особенностей, признаков и характери-

стик, присущих различным ее видам. Ее классифи-

цируют по содержанию и целевому назначению, по 

её возможным результатам и социальным послед-

ствиям, а также степени доступности, в том числе 

на основе ее соотношения во времени (в контексте 

прошлого, т.е. совершенное и в контексте настоя-

щего или будущего). 

При этом, классификация должна быть единой 

и целостной, основываться на комплексном и си-

стемном подходе. При осуществлении классифика-

ции информации, важно также ориентироваться на 

всестороннее исследование проблем организации, 

регулирования управления в ней, а также проблем 

конкретной сферы дополнительного образования. 

Так, например, современная фортепианная педаго-

гика не имеет дефицита в методической литера-

туре. В настоящее время рынок насыщен разнооб-

разными изданиями нотной и методической лите-

ратуры, отечественная фортепианная школа имеет 

глубокие корни и традиции. В то время как в отече-

ственной школе игры на духовых инструментах 

наблюдается существенное отставание от мировых 

тенденций, налицо несовершенство методического 

инструментария и нехватка современного нотного 

материала.  

Информация, как основа коммуникации, и все 

ее потоки в событийном менеджменте может груп-

пироваться также в зависимости от следующих 

факторов: 

 от источников происхождения и 

поступления; 

 качественного содержания (выявление 

ценной по содержанию информации, от которой 

прямо зависят управленческие решения, 

исходящие из структурных подразделений 

организации); 

 количественной характеристики 

(целесообразно выделение вероятностных, 

семантических и иных мер информации, 

используемых при управленческом воздействии и 

обеспечении иных управленческих потребностей). 

Однако, приведенная выше классификация, по 

мнению ряда исследователей, весьма относительна, 

поскольку все виды и формы информации тесно 

17 Коновченко С. А. Информационная политика в Рос-

сии / С. А. Коновченко, А. И. Киселев // Государствен-

ная служба. – 2016. – № 2. – С. 91-103. 
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взаимосвязаны и взаимодействующие между со-

бой, нередко трансформируясь одна в другую. Одна 

и та же информация может выступать в разных ви-

дах, оформлена в разных формах. Она может быть 

усложнена или изменена, в то же время иметь мно-

гоступенчатую структуру, причем отдельно взятые 

группы, выделенные в рамках основного признака 

классификации, могут дополнительно быть раз-

биты на подгруппы на частных основаниях и свой-

ствах. Кроме того, далеко не всегда можно доско-

нально структурировать и классифицировать ин-

формацию по тем или другим признакам, а затем 

группировать ее по группам.  

Применимо к системе дополнительного 

образования, следует отметить, что коммуникации 

осуществляют специфические функции и 

выполняют особые задачи, которые исследователи 

характеризуют по-разному. Однако, так или иначе, 

наиболее популярным подходом в разделении 

функций коммуникаций является их разделение на 

две основные группы: 

 информационно-коммуникативная 

функция; 

 регулятивно-управляющая. 

Особенность информационно-

коммуникативной функции заключается в том, что 

информация, как основа коммуникации, не просто 

передается или принимается, а еще и формируется, 

накапливается, что выступает важным аспектом 

для творческого развития подрастающего 

поколения и продуктивного взаимодействия 

преподавательского сообщества. 

Суть регулятивно-управляющей функции за-

ключается в том, что посредством её можно регу-

лировать профессиональную деятельность препо-

давательского состава организации, направлять в 

необходимое русло их творческие устремления, 

восполнять недостатки методического оснащения, 

отслеживать уровень образования в организации, 

демонстрировать собственные наработки посред-

ством открытых фестивалей, конкурсов, мастер-

классов. Кроме этого, с помощью регулятивно-

управляющей функции появляется возможность 

координировать действия целой образовательной 

системы, а также работу команды административ-

ного и педагогического состава организации.  

В системе событийного менеджмента, комму-

никации разделяют на две категории (направле-

ния): самой организации с ее внешней средой и 

внутри самой организации. 

К первой категории относят коммуникации со 

средствами массовой коммуникации, потребите-

лями информации – учащимися и их родителями, 

муниципалитетом, государственными органами, 

общественностью и т.п.  

Проявление и реализация коммуникаций 

внутри организации происходит в виде собраний, 

дискуссий, обучающих мероприятий, открытых 

уроков и т.д., что в своем роде является реакцией на 

влияние и воздействие внешней среды. 

Таким образом, коммуникация, в основе кото-

рой лежит информация, является важным объектом 

управленческого воздействия, являясь при этом не 

только процессом информационного обмена, а и 

так называемым «зеркалом», отражающим проис-

ходящие процессы в современном дополнительном 

образовании. Управляя коммуникацией и воздей-

ствуя на её отдельные компоненты, организация ак-

тивизирует свои сильные стороны и ликвидирует 

слабые. Только своевременно налаженная комму-

никация позволяет эффективно ориентироваться в 

условиях современных систем управления и воз-

действовать на них. 

В теории событийных коммуникаций все ранее 

приведенные примеры специальных мероприятий 

не являются исчерпывающими, но, так или иначе, 

они группируются по трём ключевым группам:  

1) рабочие мероприятия (главная цель: обмен 

информацией по конкретной теме); 

2) информативные мероприятия (главная цель: 

предоставление информации или возможностей 

аудитории её получить); 

3) развлекательные мероприятия (главная 

цель: организация досуга аудитории, оказание эмо-

ционального воздействия на аудиторию). 

Можно сказать, что в сфере дополнительного 

музыкального образования событийные коммуни-

кации аккумулируют в себе все три составляющие. 

С одной стороны они как рабочие мероприятия вы-

ступают площадкой обмена информацией по кон-

кретной теме: обучение детей навыкам игры на том 

или ином инструменте, либо какой-либо творче-

ской деятельности (хореография, рисование). С 

другой стороны, в рамках творческих фестивалей и 

конкурсов проводятся информативные мероприя-

тия: мастер-классы, круглые столы, открытые 

уроки, семинары. А развлекательными эти меро-

приятия являются для зрителей и слушателей, об-

щества в целом, так как являются открытыми для 

посещения. 

Управление событийными коммуникациями, 

кроме основной функции связи с общественно-

стью, подразумевает под собой и особые инстру-

менты, методы, формы и сферы применения. 

Событийному менеджменту присущ особый 

круг исполнителей и заказчиков, его предпосыл-

ками обязательно являются предварительный ана-

лиз ситуации, объекта управления и внешней 

среды, а также анализ системы обратной связи 

между получателями и адресатами такого воздей-

ствия. Иными словами, сущность данного понятия 

в нашем контексте можно представить в виде от-

дельных понятий или их совокупности, а именно: 

 информационный обмен по принципу 

«вход-выход»; 

 воздействие «субъект-объект»; 

 контроль; 

 реакция общества как результат 

воздействия. 

В конечном результате, все это в совокупности 
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и влечет за собой существенные последствия.18 

Любая событийная коммуникация 

подразумевает в себе определенный набор 

составляющих. Все эти элементы тесно 

взаимосвязаны, среди них – следующие:  

- место; 

- время и продолжительность; 

- участники; 

- средство воздействия; 

- предмет воздействия; 

- ожидаемый эффект. 

Ожидаемый эффект в событийных 

коммуникациях – есть, собственно, главная цель 

данной коммуникации.  

Таким образом, событийный менеджмент в до-

полнительном образовании, является своеобразной 

технологией донесения необходимой информации 

до администрации музыкальных школ и школ ис-

кусств, педагогического сообщества, обучаю-

щихся, их родителей, и воздействия на эти группы 

в целях побуждения действий в нужном направле-

нии. 

В конечном результате, с помощью 

событийных коммуникаций, обеспечивается 

достижение следующих целей: 

– усиление авторитета и имиджа организации; 

– эффективное выделение субъекта 

коммуникации (или иного заинтересованного лица/ 

организации) на фоне конкурентов или других 

организаций; 

– активизация и привлечение внимания 

субъекту, или же к его деятельности; 

– развитие и укрепление отношений субъекта 

(или иного заинтересованного лица/ организации) с 

другими организациями; 

– формирование конкретных взглядов и 

мнений у получателя информации; 

– развитие и укрепление отношений субъекта с 

общественностью; 

– создание платформы для дальнейшего 

взаимодействия и развития. 

Тем не менее, преимущества, которые можно 

приобрести посредством событийной 

коммуникации, не ограничиваются 

вышеприведенными выгодами. Так, в системе 

дополнительного музыкального образования, 

существенное положительное влияние событийные 

коммуникации оказывают и на достижение 

собственных целей организации, например: 

 повышение профессионализма участников 

организации; 

 укрепление корпоративной культуры и 

командного духа организации; 

 поиск и реализация новых возможностей 

организации и другие. 

Приведем основные факторы, 

обуславливающие эффект событийных 

коммуникаций в сфере дополнительного 

музыкального образования: 

 имидж организации; 

 внешняя конъюнктура (положение и 

отношение к организации в обществе); 

 ресурсы средств массовой информации; 

 собственные ресурсы организации; 

 компетентность и опыт персонала, как 

субъекта коммуникации.19 

Итак, практическое применение механизмов 

менеджмента в области планирования, организации 

и проведения мероприятий и событий – это вариант 

так называемого «специального события», под ко-

торым подразумеваются события, организованные 

для достижения конкретных целей образователь-

ной организации. 

В современной системе менеджмента, комму-

никация выступает в роли важного объекта управ-

ления, являясь при этом не только предметом ин-

формационного обмена, а и своеобразным «зерка-

лом», отражающим происходящие процессы в 

музыкальном и педагогическом сообществе. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы применения различных типов конических сечений в архитектуре 

зданий, дизайне интерьера, графическом дизайне, а также их цветовое решение.  

Abstract  
The article deals with the application of different types of conical sections in the architecture of buildings, 

interior design, graphic design, as well as their color scheme. 
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Открывателем конических сечений предполо-

жительно считается Менехм (4 в. до н.э.), ученик 

Платона и учитель Александра Македонского. В се-

редине четвёртого века до нашей эры он доказал, 

что эллипс, гипербола и парабола являются сечени-

ями конуса. Наиболее полное исследование кони-

ческих сечений изложено в книге «Коника» Апол-

лония Пергского, написанной между 210 и 200 го-

дами до н. э. Аполлоний был третьим после 

Евклида и Архимеда великим представителем 

Александрийской школы.  

Конические сечения - это плоские кривые, ко-

торые получаются пересечением прямого круго-

вого конуса плоскостью, не проходящей через его 

вершину. 

Существует три главных типа конических се-

чений: эллипс, парабола и гипербола. 

1) Если плоскость пересекает коническую по-

верхность по всем образующим, то рассекается 

только одна полость и в сечении получается за-

мкнутая кривая, называемая эллипсом. 

 
Рисунок 1 – Эллипс 

 

Если секущая плоскость пересекает обе полости, то получается кривая, имеющая две ветви и называ-

емая гиперболой. 

 
Рисунок 2 – Ветвь гиперболы 

 

 
Рисунок 3 – Гипербола 

 

Если секущая плоскость параллельна одной из образующих, то получается парабола.  
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Рисунок 4 – Парабола 

 

В нашей жизни значение конических сечений довольно велико. Это и орбиты планет (эллипсы), об-

ращающихся вокруг своей звезды, и движение комет в пределах Солнечной системы (почти гипербола).  

 
Рисунок 5 – Орбита планеты 

 

Элементы конических сечений можно наблюдать в природе, формы окружающей природы являются 

гармоничными и совершенными.  

 
 

Рисунок 6 – Стая рыб Рисунок 7 – Бабочка Морфида  

 

Человеку комфортно, когда его окружают 

предметы без острых углов и строгих линий. Док-

тор архитектуры Буймистру А. Т., советский психо-

лог и философ Рубинштейн С. Л., российский пси-

холог Карпова С.В. в своих работах доказывают, 

что плавные, округлые, загибающиеся линии поло-

жительно влияют на человеческую психику, позво-

ляют достичь внутренней гармонии. Рубленые, ров-

ные, прямоугольные формы могут делать человека 

более замкнутым и взбудораженным.  

Австрийскому архитектору и живописцу Фри-

денсрайху Хундертвассеру принадлежит высказы-

вание: «Тирания прямой стала абсолютной. Прямая 

линия – это нечто трусливое, прочерченное по ли-

нейке, без эмоций и размышлений; это линия, не су-

ществующая в природе... Любой дизайн, основан-

ный на прямой линии, будет мертворожденным».  

Помимо окружающих форм огромное влияние 

на жизнь человека оказывает цвет. Цветовые тона 

природных материалов гармоничны, богаты по от-

тенкам, многообразны по фактуре и структуре. 

Фактура природных материалов выявляет их при-

родный цвет и влияет на его восприятие. 

Жрецы Древнего Египта и философы Древней 

Греции уже знали о психофизиологическом воздей-

ствии цветов на человека. Многочисленные иссле-

дования показывают, что одни и те же цвета и соче-

тания цветов вызывают у большинства людей близ-

кие психофизиологические реакции. 

Цвет помогает выражать основные свойства 

формы: геометрический вид, величину, положение 

в пространстве. В первой международной Школе 

дизайна Баухаузе В.Кандинский и И.Иттен препо-

давали взаимосвязь формы и цвета. 

Архитектура 

Архитектура окружает человека повсюду в те-

чение всей его жизни: это и жилище, и место ра-

боты, общественной деятельности, отдыха, развле-

чений. Это среда, в которой человек существует. 

Она одновременно изолирует человека от природы, 

защищая от ее воздействий, и связывает человека с 

природой. Архитектура должна быть в первую оче-

редь удобной, прочной, соответствующей своему 
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назначению. При проектировании и строительстве 

архитектурных сооружений часто используют эле-

менты конических сечений. 

Примерами такого построения служат мост 

Хел-Гейт (Адские Ворота) в Нью-Йорке – это самая 

большая параболическая арка в мире, и мост Эос с 

эллиптической аркой в Гайд-Парке, Нью-Йорк. От-

ражение в воде дополняет арку до полного эллипса. 

 
Рисунок 8 – Мост Хел-Гейт, мост Эос [11] 

 

Арка – элемент конического сечения. 

 
Рисунок 9 – Краснодарская Александровская триумфальная арка[12] 

 

 
Рисунок 10 – Собор Инвалидов [11] 

 

Уральские архитекторы панируют создать из недостроенной телебашни храм Святой Екатерины. В 

архитектуре представлены основные типы конических сечений: эллипс, гипербола и парабола. 

 
Рисунок 11 – Проект храма Святой Екатерины [8] 
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Окна фасада здания Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса также имеют 

элементы конического сечения.  

 
Рисунок 12 – Краснодарский техникум управления информатизации и сервиса [10] 

 

Здания, построенные в Барселоне по проектам архитектора Антонио Гауди, выделяются наличием 

большого количества элементов конических сечений и богатой цветовой гаммой. 

 
Рисунок 13– Дом Бальо, парк Гуэль[7] 

 

 
Рисунок 14– Храм Святого Семейства[7] 

 

Дизайн интерьера 

Основной принцип дизайна интерьера заклю-

чается в том, что в интерьере должна быть гармо-

ническая взаимосвязь пользы и красоты, функции 

и цвета. 

В стиле Бионика большое количества кониче-

ских сечений, преимущественно используется свет-

лая цветовая гамма (натуральные, природные от-

тенки) в отделке и оформлении.  

В интерьере стиля нет привычного разграниче-

ния и зонирования пространства, острых углов и 

строгих линий, Бионика стремится объединить жи-

лое пространство так, чтобы одна комната плавно 

перетекала в другую. 
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Рисунок 15 – Стиль Бионика[13] 

 

Стиль Ар Деко отличается от других стилей 

строгой геометричностью форм – это самая главная 

особенность данного стиля. Акцент должен де-

латься на строгую симметричность предметов в ин-

терьере. Характерными чертами являются: чет-

кость линий, наличие декора в виде изгибов, линий, 

зигзагов, ступенчатость форм.  

 
Рисунок 16 – Стиль Ар Деко [9] 

 

Главной особенностью стиля Барокко явля-

ется создание искривленного пространства, где 

плоскости и объемы – криволинейны и перетекают 

друг в друга, в планах преобладают эллипсы и пря-

моугольники. 

 
Рисунок 17 – Стиль Барокко[9] 

 

Стиль Ар Нуво в интерьере характеризуется 

естественными, плавными линиями. Орнамент дан-

ного стиля волнистый, природный. Создается впе-

чатление, что декор создавала природа, без вмеша-

тельства человека. 

В цветовой гамме Ар Нуво преобладают при-

родные древесные оттенки, светлые тона слоновой 

кости и песка, светло-зелёные тона, лиловые и го-

лубые. 

 
Рисунок 18 –Стиль Ар Нуво [9] 

 

В интерьере стиля Модерн используют 

только натуральные материалы. Наиболее доступ-

ным и универсальным является дерево. Из него со-

здаются мебель, стеновые панели, элементы декора 

стен, потолка, напольное покрытие, окна и двери. 

Полное отсутствие прямых линий, плавные, мягкие 

контуры, без любых углов, часто имитирующие 

растительные элементы. 

 
Рисунок 19 – Стиль Модерн [9] 

 

Графический дизайн 

«В наше время – время процветания рыночной 

экономики – все действующие крупнейшие компа-

нии и самые мелкие фирмы тратят миллионы дол-

ларов и тысячи часов работы на создание собствен-

ной рекламы (услуг, товара, самой фирмы), грамот-

ную разработку ее графического дизайна и, в 

частности, его цветового решения. Тщательно по-

добранные цвета – один из главных залогов успеха 

дизайна рекламы, а значит, успеха в бизнесе.» [2, 

c.208] 

Логотипы известных фирм 

 
 

Рисунок 20 

Логотип Apple 

 

Рисунок 21  

Логотип McDonald's 
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Рисунок 22 - Логотип Ford  

 

 
Рисунок 23 - Логотип Toyota 

 

 
Рисунок 24 – Логотип Краснодарского техникума 

управления, информатизации и сервиса [10] 

 

После изучения цветового решения логотипов, 

был выполнен собственный логотип. Для дизай-

нера важно, чтобы его логотип являлся узнаваемым 

и запоминающимся, поэтому выбор остановился на 

желтом цвете с черным фоном. Желтый цвет – сим-

вол солнца, радости, повышает настроение, настра-

ивает на коммуникабельность. Рекламный текст 

желтыми буквами на черном фоне является самым 

«читаемым». 

 
Рисунок 25 – Логотип 
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На сегодняшний день без проведения денеж-

ных операций не возможна жизнь и деятельность не 

только организаций и учреждений, но и человека в 

целом.  

Под обязательством в рамках гражданских 

правоотношений принято понимать отношения, 

при которых должник обязан выполнить ряд дей-

ствий, определенных рамками договорных отноше-

ний, в адрес кредитора, либо должен воздержаться 

от определенных действий. 

С точки зрения гражданского и торгового 

права, денежные обязательства – это обязательства 

любого характера, содержание которых предусмат-

ривает обязательную выплату денежной суммы. 

Денежное обязательство – это гражданско-право-

вые отношения между кредитором и заемщиком, 

где главным составляющим выступает платеж. 

Долг измеряется платежом или платежами, если 

речь идет об оплате погашения долга в рассрочку.  

Законодательством предопределяется, что в 

обязанность должника входит совершать действия 

по передаче определенной суммы денег либо еже-

месячно, как говорилось ранее, либо в установлен-

ный срок. В качестве платежа подразумевается со-

вершение своих денежных обязательств валютой, 

указанной в документе или в национальной валюте 

по умолчанию [1].  

К денежным обязательствам причисляют не 

только договорные обязательства, но и такие обяза-

тельства, которые возникают в результате причине-

ния ущерба или вреда. Подобные обязательства но-

сят название деликтов по значению, то есть право-

нарушения [4].  

Объектом денежных обязательств соответ-

ственно являются денежные знаки, которые в дан-

ном государстве и на данный момент считаются за-

конным средством платежа. 

Итак, денежные обязательства были созданы 

законодательствами многих стран для урегулирова-

ния гражданских процессов и для балансирования 

их действий. В юридической практике в качестве 

денежного обязательства выступает документаль-

ное подтверждение, например, для того, чтобы: вы-

платить денежную компенсацию, в случае про-

срочки, в случаях, когда должник совсем не выпол-

няет свои обязательства, составляется договор 

займа или как ее еще называют «договор-рас-

писка». Такой вид документального подтвержде-

ния выступает в качестве гарантий для кредитора, 

что должник будет последовательно выполнять 

свои денежные обязательства, которые он обещал 

кредитору в словесной форме [3]. 

Юридический документ, подтверждающий 

правомочность обязательств должника является до-

говор займа. По этому договору одна из сторон — 

кредитор, передает в собственность заемщику-

должнику свою собственность. Это могут быть де-

нежные средства, вещи, недвижимое имущество, 

движимое имущество, а заемщик обязуется возвра-

тить кредитору такую же сумму денег, но только с 
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процентом в таком же количестве и качестве. Дого-

вор займа – это нотариальный договор, который 

предусмотрен законодательством для урегулирова-

ния имущественных вопросов сторон [2]. 

Договор займа считается действительным: 

а) если договор займа, заверен в нотариальной 

конторе, имеет печать нотариуса, подписи сторон, 

подпись нотариуса и дату дня, когда данный дого-

вор был заключён и вступил в законную силу. 

б) если договор займа не заверен нотариальной 

конторой, он также имеется законную силу и может 

быть оспорен в суде, может быть написан от руки 

либо в печатном виде, но обязательно должен быть 

подтвержден двумя подписями сторон и датой за-

ключения договора займа, также необходимо ука-

зать условия обязательств, которых должен придер-

живаться заемщик [4]. 

Безусловно, если заемщик взял на себя денеж-

ное обязательство выплачивать долг кредитору и 

процент за пользование его личными средствами, 

то он обязан выполнить свои обязательства перед 

ним. Невыполнение с денежного обязательства мо-

жет привести к судебному разбирательству с креди-

тором., которые в любом случае приведет к тому, 

что придется выплачивать не только долг, но и 

ущерб кредитору в качестве вознаграждения за то, 

что заемщик не выполнил наложенное на него де-

нежное обязательство [5].  

В случаях, когда у должника несоблюдение де-

нежных обязательств связано с отсутствием воз-

можностей соблюдать выплаты своих обязательств, 

его лишают имущества. Если у должника нет этого 

имущества, кредитор вправе, по установленному 

законодательством порядком, подать иск в суд на 

должника, который не в состоянии оплачивать свой 

долг, будет нести уголовное наказание в виде лише-

ния прав свободы на определенный судом срок [3]. 

Если в денежных обязательствах принимает 

участие банк, либо иная профессиональная струк-

тура фондового рынка, они носят название банков-

ских. Подобные обязательства, выраженные в 

национальной валюте, в полной мере считаются де-

нежными. Обязательства, выраженные в валютных 

единицах других государств, могут признаваться 

таковыми только на условиях и только в том по-

рядке, которые предусмотрены законодательством. 

Также, но нормам законодательства, должник 

может освободить себя от обязательства посред-

ством занесения предмета данного обязательства на 

депозит судебной инстанции или нотариаль-

ной конторы. Невозможность исполнения денеж-

ных обязательств может наступать в следующих 

случаях [6]: 

1. Кредитор, либо лицо, уполномоченное 

представлять его интересы, отсутствует там, где 

должно произойти выполнение обязательства. 

2. Кредитор недееспособен либо у него нет 

представителя. 

3. Отсутствует очевидная определенность в 

том, кто именно является кредитором. Пример та-

кой ситуации – споры между кредитором и иными 

лицами за право являться кредитором по данному 

обязательству. 

4. Кредитор уклоняется от принятия исполне-

ния обязательства. 

5. Кредитор просрочивает выполнение своих 

кредиторских обязанностей, в том числе и термины 

принятия от должника исполнения обязательства. 

Возникновение денежных обязательств может 

быть не только результатом соглашения, но и одно-

сторонней инициативой. Например, кредитор мо-

жет затребовать возмещение убытков. Кроме того, 

такие обязательства могут возникать и независимо 

от волеизъявления сторон. 

Например, был причинен вред здоровью, про-

изошло необоснованное обогащение, был установ-

лен факт находки или получения алиментов [4]. 

Суммы долга, выплачиваемые на протяжении 

длительного периода времени, в условиях инфля-

ции требуют своевременной корректировки. Если 

договор заключается между юридическими ли-

цами, а также, если письменное соглашение подпи-

сывается между предпринимателями или коммер-

ческими структурами, рост инфляции закладыва-

ется непосредственно в процессе составления 

договора [5]. 

Обычно денежные обязательства учитывают и 

выплату процентов, взыскиваемых в случае их не-

исполнения. Размер устанавливается на основании 

учетной ставки банковского процента, имеющегося 

на момент исполнения денежного обязательства, 

либо его части, по месту жительства кредитора или 

по адресу регистрации юридического лица. 

Денежные обязательства возникают в ходе 

коммерческой и хозяйственной деятельности. Их 

субъектами могут являться и юридические и граж-

данские лица. Право определяет их как отношения, 

при которых одна сторона договора обязуется со-

вершать определенные действия в пользу другой 

стороны, либо же отказаться от их совершения. В 

случае с этими обязательствами предметом согла-

шения является выплата либо отказ от выплаты де-

нежных средств [6]. 

Перечень денежных обязательств включает в 

себя, в частности: сделки, связанные с валютами, 

обязательства по платежам, привязанным к опреде-

ленному курсу, обязательства по выплате алимен-

тов, обязательства, направленные на предоставле-

ние денежных знаков в конкретной сумме денеж-

ных единиц (к последнему случаю относятся 

узконаправленные денежные обязательства, напри-

мер, расчетные сделки)[4] . 

Таким образом, возникновение денежных обя-

зательств может базироваться на различных юри-

дических фактах. Основанием для них могут стать 

такие причины, как: договор, последствия причи-

ненного вреда, обогащение с неустановленными 

источниками. Также в денежные могут быть транс-

формированы обязательства, возникшие вслед-

ствие присуждения денежной компенсации, являю-

щейся итогом каких-либо иных нарушенных обяза-

тельств. 
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Особистість - це людська цілісність, яка само-

визначається і складається з розвитку відношень до 

навколишнього світу, до інших людей і до самої 

себе; це соціальний індивід, що поєднує в собі риси 

загальнолюдського, суспільно значущого та індиві-

дуально неповторного [12, с.129]. За визначенням 

С. Рубінштейна, особистість - це взаємопов’язана 

сукупність внутрішніх умов, через які заломлю-

ються всі зовнішні діяння. Особистість формується 

під впливом зовнішніх соціальних умов, що впли-

ваючи на поведінку людини, перелолюються у 

зовнішній структурі [10, с.43]. 

Метою освіти є всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, її та-

лантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібно-

стей, формування цінностей і необхідних для успі-

шної самореалізації компетентностей, виховання 

відповідальних громадян, які здатні до свідомого 

суспільного вибору та спрямування своєї діяльно-

сті на користь іншим людям і суспільству, збага-

чення на цій основі інтелектуального, економіч-

ного, творчого, культурного потенціалу Українсь-

кого народу, підвищення освітнього рівня громадян 

задля забезпечення сталого розвитку України та її 

європейського вибору [5].  

Нова українська школа наголошує на суб’єкт-

ності навчання, необхідності оволодіння учнями 

способами навчальної діяльності, досвіді взаємодії 

з іншими людьми. Відповідно до загальної мети 

освіти, місією початкової школи є різнобічний роз-

виток особистості дитини відповідно до її вікових 

та індивідуальних психофізіологічних особливос-

тей, формування в неї загальнокультурних і мора-

льно-етичних цінностей, ключових і предметних 

компетентностей, необхідних життєвих і соціаль-

них навичок, що забезпечують її готовність до про-

довження навчання в основній школі, життя у де-

мократичному суспільстві. Найціннішим результа-

том початкової освіти в особистісному вимірі є 

здорова дитина, мотивована на успішне навчання, 

дослідницьке ставлення до життя; це учень/уче-

ниця, які вміють вчитися з різних джерел і крити-

чно оцінювати інформацію, відповідально стави-

тися до себе та інших людей, усвідомлювати себе 

громадянином/громадянкою України [8]. 

Вчитель початкових класів - педагог, який зай-

мається навчанням і вихованням дітей молодшого 

шкільного віку. Від першого вчителя багато в чому 

залежить те, як у подальшому дитина буде вчитися 
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у школі, її соціалізація у дитячому колективі, фор-

мування основ світогляду тощо. Відповідно, для 

ефективного виконання професійної діяльності, 

вчитель початкових класів, перш за все, сам пови-

нен бути особистістю, оскільки тільки особистістю 

може бути вихована особистість.  

Вимоги, які ставляться перед особистістю вчи-

теля, Р.Нємов поділяє на головні та другорядні, 

стійкі та змінні. Без головних неможливо стати 

кваліфікованим вчителем, а другорядні створюють 

педагога як яскраву особистість. Стійкі постійно 

притаманні вчителеві усіх часів і народів, і змінні 

зумовлені особливостями даного етапу соціально-

економічного розвитку суспільства. Серед голов-

них науковець виділяє у професіоналізмі вчителя 

наступні якості: любов до дітей, наявність спеціаль-

них знань з предмету, широка ерудиція, педагогічна 

інтуїція, високорозвинений інтелект, високий 

рівень загальної культури і моральності, про-

фесійне володіння методами навчання і виховання. 

Додаткові, чи другорядні: комунікабельність, арти-

стичність, весела вдача, хороший смак. Головні та 

другорядні якості в сукупності складають індивіду-

альність педагога [7, с. 527].  

Серед характерологічних особливостей особи-

стості вчителя Л. Спірін виділяє громадянську і 

професійно-педагогічну спрямованість, інтелектуа-

льні риси характеру, риси наукового стилю мис-

лення, моральні, вольові і емоційні риси характеру. 

Автор розглядає розроблену професіограму як «іде-

альну абстрактну модель особистості вчителя, що в 

комплексі узагальнює (інтегрує) її найсуттєвіші 

якості, необхідні для здійснення професійної діяль-

ності, тобто для розв’язання освітньо-виховних за-

вдань в будь-якій педагогічній системі» [11, с. 28]. 

Підтримуємо думку В. Подобєда, що сучасна 

освіта може бути тільки полікультурною, оскільки 

сучасні педагогічні реалії вимагають, з одного 

боку, ураховувати в освіті етнокультурний фактор, 

з іншого створювати умови для пізнання культури 

інших народів, виховання толерантних стосунків 

між людьми, що належать до різних конфесій, ет-

носів, рас. Під полікультурною освітою вчений ро-

зуміє «загальну парадигму або стратегію, що теоре-

тично відображає реальні процеси сучасного куль-

турно-освітнього життя, зокрема прагнення різних 

культур до зближення і до взаємного вивчення, ро-

звитку терпимості і культурного плюралізму» [9, с. 

93]. 

Вивчаючи проблему підготовки «полікультур-

ного» фахівця початкової ланки освіти, в рамках 

теми нашого дослідження, вважаємо за необхідне 

уточнення сутності і змісту наукового поняття «по-

лікультурне освітнє середовище», яке є предметом 

дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних 

науковців. 

Розвиток особистості відбувається у певному 

середовищі: в сім’ї, соціальному і національному 

середовищі. На особистість впливають однолітки, 

родичі та інші дорослі, з якими вона спілкується, а 

також релігійні організації, школа і групи, до яких 

вона належить. Вагомий вплив мають засоби масо-

вої інформації, культурне середовище, у якому вона 

росте, події, що відбуваються у світі. У зв’язку з 

цим особистість значною мірою стає продуктом 

суспільства і навколишніх умов життя. 

У роботах Є. Бондаревської, О. Гукаленко по-

лікультурне середовище розглядається як середо-

вище, яке сприяє формуванню національної іденти-

чності особистості, забезпечує підготовку учнів до 

розуміння інших культур, визнання і прийняттю ку-

льтурного розмаїття [3]. 

Вважаємо, що полікультурне середовище - це 

середовище, в якому одночасно здобуваються 

знання і відбувається відповідна передача більш то-

чної інформації, яка сприяє формуванню націона-

льної ідентичності особистості, забезпечує підгото-

вку до розуміння інших культур, визнання і прий-

няття культурної різноманітності. 

Полікультурне середовище дає можливість 

глибше вивчити й усвідомити багатоманітність на-

родів, які населяють світ, орієнтувати майбутніх пе-

дагогів на цінності культури, діалогу, світорозу-

міння.  

А. Риблова і Ю. Факеєва визначають полікуль-

турне освітнє середовище як «середовище, де в яко-

сті суб'єктів освіти активно взаємодіють представ-

ники різних культур». Нам імпонує визначення да-

ного поняття О. Колоницьким - «частина 

освітнього середовища, що представляє собою су-

купність умов, що впливають на формування осо-

бистості, її готовність до ефективної міжетнічної та 

міжкультурної взаємодії, емпатії, збереженню наці-

ональної ідентичності та розуміння інших культур 

і етнокультур, толерантного ставлення до предста-

вників інших культур і етносів» [2]. 

Майбутні вчителі початкових класів у період 

здобуття фаху знаходяться в освітньому середо-

вищі закладу вищої освіти, яке, відповідно до запи-

тів сьогодення повинно бути полікультурним і ви-

конувати відповідні функції. 

Полікультурне навчально-виховне середовище 

закладу вищої освіти, на думку О. Гриви, являє со-

бою «духовно насичену атмосферу ділових і міжо-

собистісних контактів, що зумовлює світогляд, 

стиль мислення й поведінки включених у неї 

суб’єктів і стимулює в них потребу долучення до 

загальнонаціональних і загальнолюдських духов-

них цінностей; установа з багатокультурним кон-

тингентом, що включає різновіковий, багатонаціо-

нальний і різноконфесіональний професорсько-

викладацький і студентський склад, покликана за-

довольнити освітні, соціокультурні й адаптивні по-

треби студентів» [4, с.48].  

Л.Лур’є визначає основні функції полікульту-

рного навчально-виховного середовища: полікуль-

турна освіта (знайомство не тільки зі своєю націо-

нальною культурою, але й з культурами інших на-

родів світу); ціннісно-орієнтаційна функція 

(формування системи ціннісних орієнтацій і відно-

син у процесі міжетнічної взаємодії); функція полі-

культурного самозбереження (дає можливість збе-

рігати й охороняти свою індивідуальність, розібра-

тися у своїх етнопсихологічних і полікультурних 

особливостях); функція соціальної адаптації (забез-

печує виховання громадянина, що опікується про 
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збереження цілісності своєї держави, а також ефек-

тивне пристосування студентів до умов життя в су-

часному полікультурному суспільстві); креативна 

функція (сприяє реалізації творчого потенціалу 

особистості через розвиток як пізнавальної, так і со-

ціальної активності) [6, с.23]. Вважаємо за необ-

хідне додати до цього переліку комунікативну фу-

нкцію (сприяння розвитку міжкультурної комуні-

кації як процесу спілкування (вербального і 

невербального) людей (груп людей), які належать 

до різних національних лінгвокультурних спільнот, 

послуговуються різними ідіоетнічними мовами, 

відчувають лінгвокультурну «чужинність» свого 

партнера, по спілкуванню, мають різну комунікати-

вну компетенцію, яка може стати причиною кому-

нікативних невдач або культурного шоку [1, с. 69]). 

Аналізуючи попередньо представлені поло-

ження приходимо до розуміння того, що форму-

вання особистості майбутнього вчителя початкових 

класів в умовах полікультурного освітнього середо-

вища є важливою проблемою сьогодення і його 

ефективність залежить від багатьох чинників. Це, 

зокрема, використання різноманітних форм роботи, 

що забезпечують полікультурне виховання особис-

тості майбутнього вчителя початкових класів, 

сприяють формуванню полікультурної компетент-

ності: полікультурний акцент в навчальних дисци-

плінах спеціальності 013 «Початкова освіта», до-

слідницька діяльність студентів з питань полікуль-

турної освіти; педагогічна практика 

полікультурного спрямування; виховні заходи з ви-

користанням методики «занурення в національну 

культуру», зустрічі з представниками національних 

меншин, дні національної культури, проведення 

психолого-педагогічних тренінгів з виховання між-

національної толерантності, волонтерська діяль-

ність тощо 

Отже, полікультурна освіта, як нова освітня 

стратегія сучасного світового співтовариства має 

на меті формування громадянина нового типу - по-

лікультурної особистості, якій притаманні міжетні-

чна толерантність, навички міжнаціонального спіл-

кування, здатність співіснувати та взаємодіяти з 

представниками різних національностей, релігій 

тощо. Відповідно, задано нові цілі навчання і вихо-

вання, які, в свою чергу, визначають вимоги до осо-

бистості вчителя початкових класів. Для того, щоб 

встановити і виконати ці вимоги, на нашу думку, 

необхідна модернізація освітнього середовища за-

кладу вищої освіти відповідно до вимог полікуль-

турної освіти і виховання. 
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Abstract 

In accordance with the above tasks, structure of future psychologists’ science competence was substantiated, 

which includes motivational-value, cognitive-content, operational-activity, emotional-volitional and reflexive 

components. It is noted that the concept «science competence of future psychologists», is expedient to define as 

an integral characteristic of future specialist qualities, which is formed in the process of science preparation and is 

characterized by the depth of special knowledge and subject skills, science worldview and ability to carry out 

professional activities that is based on fundamental ideas and principles of sciences. There was described a concept 

«formation of future psychologists science competence in higher education institutions» which is considered as a 

continuous purposeful process, which is carried out during a certain period of study, in order to acquire science 

skills and abilities, their implementation in future professional activities, development scientific worldview and 

creative potential. Using theoretical, empirical and statistical methods, there was conducted a research towards the 

state of science competence of future psychologists formation at the search-and-analytical stage of the pedagogical 

experiment. Results of the study confirmed that formation of science competence among future psychologists is, 

unfortunately, at a low level. Analysis of experiment results made it possible to outline the directions for improve-

ment of the process of science competence formation among future psychologists. Presented research provides 

basis for scientific development of pedagogical conditions for scientific competence of future psychologists’ for-

mation in higher education institutions and suggests the need to find effective technologies to achieve a high level 

of its effectiveness. 

Keywords: science preparation, science competence, future psychologists. 

 

Introduction. The problem of relevance the sci-

ence preparation of future specialists in higher educa-

tion institutions in the context of modernizing the sys-

tem of national education has become a topic of discus-

sion for scientists in the field of philosophy of 

education, pedagogy and psychology. 

To the questions about the state of science prepa-

ration in higher education institutions, today appeals a 

lot of native and foreign scientists. Thus, the scientific 

works of G. Beletskaya [1], A. Fastivetz and 

P. Khomenko [12] and others, devoted to questions of 

science preparation of specialists in higher education 

institutions. G. Beletskaya [2], T. Gladyuk [4] and oth-

ers studied professional orientation of teaching sci-

ences. We consider it necessary to point out that the 

problem of science preparation of future psychologists 

has remained unattended by native researchers. 

Foreign scholars (E. Audisio [13], R. Scaglia and 

M. Terradez [16], etc.), stating the low level of science 

preparation of future psychologists, argue that the rea-

son for this situation is lack of motivation for students 

to study sciences. This, according to E. Audisio, is due 

to lack of relationship between science education and 

professional activity [13, p. 101]. The solution of the 

above-mentioned range of problems, M. Terradez, 

R. Scaglia and E. Audisio, see in the integration of sci-

ence and professional preparation of future psycholo-

gists [16, p. 227]. 

Conducted analysis of the state of science prepa-

ration of future specialists in different countries of the 

world has shown that not only scientists, but also lead-

ers and public figures insist on its significance in the 

system of higher education. In particular, B. Obama, 

speaking at a meeting of the National Academy of Sci-

ences of the USA, emphasized the need to improve sci-

ence education by raising standards, upgrading training 

laboratories, updating curricula, improving teachers’ 

preparation and attracting new highly qualified science 

specialists who could make students interested in disci-

plines and to intensify teaching of these disciplines [15, 

p. 41]. 

Taking into account orientation of new strategy of 

higher education reform to realization of humanitarian 

paradigm and substantial growth of interest in the de-

veloped countries of the world to science preparation of 

specialists of all branches, we consider it expedient to 

investigate the peculiarities of sciences competence 

formation among future psychologists in higher educa-

tion institutions. 

Aim and tasks. Purpose of the article is to charac-

terize peculiarities of nice competence formation 

among future psychologists in of higher education in-

stitutions. 

Objectives of the research: 1) to determine a con-

tent of the concepts «science competence of future psy-

chologists», «formation of science competence of fu-

ture psychologists in higher education institutions» and 

to substantiate the structure of science competence of 

future psychologists; 2) to conduct a search-analytical 

stage of pedagogical experiment and analyze its results; 

3) to determine directions for improvement of the pro-

cess of science competence formation among future 

psychologists. 

Research methods and main results. One of the 

most crucial stage in determining the state of science 

competence formation among future psychologists in 

higher education institutions is the choice of research 

methods. First of all by choosing research methods we 
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evaluated a degree of their necessity, objectivity, relia-

bility and validity. Therefore in accordance with the 

outlined problem, we used a set of methods namely: 

theoretical: systematic analysis of scientific and meth-

odological literature, bibliographic analysis of works 

written by classics of pedagogy – in order to determine 

state of study of the phenomenon under investigation; 

method of terminological analysis related to the defini-

tion of categorical status of the concepts «future psy-

chologists’ science competence» and «formation of fu-

ture psychologists’ science competence in higher edu-

cation institutions» in the system of pedagogical 

definitions; comparative analysis, comparison and gen-

eralization – to systematize results of the study, formu-

late conclusions and identify the directions for further 

scientific research. Empirical part of our research was 

conducted using the methodology proposed by T. Eh-

lers (test for assessment the motivation to achieve the 

goal and success); methods of diagnosing the level of 

empathic abilities according to V. V. Boyko; methods 

of diagnosing the level of communicability proposed 

by V. F. Ryakhovsky; methods of self-assessment of a 

creative potential of an individual; methods of diagnos-

tics of reflexivity by A. V. Karpov; test tasks for assess-

ment the level of science knowledge formation; diag-

nostic map for estimation the level of formation of abil-

ities and skills of science competence application in 

practice. In order to analyze data of experimental re-

search and substantiation of the obtained results proba-

bility, statistical methods were used: mathematical cal-

culation of pedagogical experiment results, qualitative 

pedagogical analysis of quantitative statistical parame-

ters. 

Analysis of psychological and pedagogical litera-

ture has shown that during preparation of future psy-

chologists in higher education institutions, establish-

ment of a fully developed psychologist, creative, capa-

ble for innovative activity, self-development and 

competitive in the labor market becomes of paramount 

importance. Fundamental and science preparation ac-

quires a special significance for solving the above-men-

tioned problem. 

We believe that historical aspect of this issue is as-

sociated with stages of sciences development and dates 

back to its roots in ancient times. Ancient Greek schol-

ars Hippocrates, Gerofil and Erazistrat, Roman scholar 

Galen tried to discover dependence between people be-

havior and their temperament and expressed guesses 

about connection of mental activity with the brain [3]. 

Before proceeding to consideration of contempo-

rary general pedagogical and psychological aspects of 

the problem of future psychologists’ science compe-

tence formation, we consider it necessary to determine 

the essence of this phenomenon. 

Considering ambiguity and multidimensionality 

of the concept «science competence formation», we 

turn to etymology of the concepts «science prepara-

tion», «science competence» and «science compe-

tency». 

Conducted scientific investigations point to the 

lack of clear definition in scientific literature of the term 

«science preparation». Thus, V. I. Makarenko defines 

the concept «science preparation» as «a purposeful pro-

cess and a result of formation of a system of fundamen-

tal science knowledge, skills, experience of cognitive 

and practical activity, value orientations, motivation, 

personal and professional qualities, awareness of a per-

son as a subject of professional activity and a subjective 

attitude towards himself» [10, p. 189]. A. Fastivetz and 

P. Khomenko interpret it as «a dynamic process of mas-

tering substantive medical and biological competencies 

and formation of professionally important characteris-

tics and personality traits that allow to solve problems 

of future professional activities in the field of 

healthcare» [12, p. 363]. G. Beletskaya characterizes 

science education as «a purposeful process and a result 

of formation of a system of fundamental sciences, 

skills, and experience of cognitive and practical activ-

ity, value orientations and relations sufficient to carry 

out professional and social activity in a modern soci-

ety» [1, p. 62]. 

Summing up various approaches to the definition 

of science education, we define the concept «future 

psychologists’ science preparation» as an organization 

of an educational process of future psychologists in 

higher education institutions, in which a system of pro-

fessionally directed sciences competencies is formed 

which are the basis for mastering professionally ori-

ented disciplines, mastering the profession and the abil-

ity to apply them in future professional activities. 

We consider it is necessary to specify the defini-

tion of «science competences of future psychologists» 

and «science competency of future psychologists». 

In the studies of G. Beletska the concept «science 

competence» is considered as «a fundamental 

knowledge in science in the volume that is necessary 

for mastering professional disciplines and their usage 

in a chosen profession (cognitive aspect); understand-

ing of the importance of science knowledge in profes-

sional activity and personal development (motivational 

aspect); ability to use knowledge of science to solve 

professional problems (activity aspect); readiness and 

desire to scientifically substantiate their professional 

actions, to increase their professional level (personal 

aspect)» [2, p. 73]. In scientific works of S. O. Kasya-

rum, science competencies are defined as «basic 

knowledge of science in the amount that is necessary 

for effective mastering of general professional disci-

plines; ability to apply basic knowledge of fundamental 

science to solve professional problems; ability to use 

basic knowledge to master professional-oriented disci-

plines; ability to use the acquired skills in science in the 

process of mastering the cycle of professionally ori-

ented disciplines» [8, p. 143]. 

Analyzing the essence of the definition «science 

competency», T. Hladuk defined it as «integral quality 

of the individual, which appears in the ability to carry 

out activities based on knowledge, skills, values and ex-

perience that future specialists acquired during the pro-

cess of teaching science, personal attitude to the activ-

ity and the subject of activity» [4, p. 153]. L. Nepo-

gozhnya notes that science competency covers «a 

holistic system of value semantic orientations, 

knowledge, abilities and attitudes of the individual, that 

mobilized in the specific spheres of his life activities 
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associated with the field of natural science» [11, c . 96]. 

R. W. Bybee notes that in PISA (Program for In-

ternational Student Assessment), science and technol-

ogy competency is considered as the ability: 1) to un-

derstand science notion; 2) apply science knowledge 

and methods; 3) make conclusions on the basis of sci-

entific evidence; 4) to give a scientific explanation of 

various phenomena; 5) to identify or formulate ques-

tions that science may answer; 6) to use scientific facts, 

data or evidence to solve problems or make decisions 

in various life situations [14, p. 16]. 

Consequently, analysis of the concepts of «sci-

ences competence» and «science competency» makes 

it possible to argue that these concepts have both com-

mon and distinctive features. We believe that these con-

cepts are closely interrelated, but not identical. 

The concept «science competences of future psy-

chologists» is considered as a set of interrelated results 

of theoretical and practical science preparation that are 

necessary for successful mastering of professionally 

oriented disciplines and to perform professional activ-

ity. 

The concept «science competency of future psy-

chologists» is considered as an integral characteristic of 

future specialist’ qualities, that is formed in the course 

of science preparation, and is characterized by the depth 

of special knowledge and subject skills, science 

worldview and the ability to perform professional ac-

tivities based on fundamental ideas and principles of 

science. 

We cannot overlook the work of scientists 

N. V. Kosilo, O. B. Nich and K. S. Balayev, which 

states that «in scientific researches of recent years the 

notion «competence», «competency» and «readiness 

for activity» are interchangeable» [9, p. 88]. We em-

phasize the fact that sometimes scientists themselves do 

not share such an opinion and emphasize that «these 

concepts are closely interrelated ... and yet essentially 

different and not substitute one another ... because, ac-

cording to scientists, readiness is characterized by a sta-

ble motivation and willingness to work, and compe-

tence is based on experience» [9, p. 88]. 

Analysis of scientists’ researche shows a variety 

of approaches to characterize conceptual-categorical 

apparatus of forming the readiness of future psycholo-

gists to different types of activities. 

We are impressed by the thought of G. F. Goncha-

rovska, which considers formation of future specialists’ 

readiness as a «long-term process of a systemic nature, 

which depends on specially organized educational ac-

tivities using the appropriate means and created psy-

chological and pedagogical conditions» [5]. 

Under the formation of science competency of fu-

ture psychologists in higher education institutions, we 

are considering an ongoing purposeful process that 

takes place during a certain period of study in order to 

acquire the science skills and abilities, their implemen-

tation in future professional activities, development of 

scientific outlook and creative potential.  

Nowadays, there are many approaches to define 

structure of readiness. In particular, scholars (M. I. Dy-

achenko and L. O. Kandybovich [6], L. V. Kodrasheva 

[7], etc.) determine structure of readiness in the context 

of characteristics the readiness for activity. Thus, 

M. I. Dyachenko and L. O. Kandybovich in the struc-

ture of readiness for activity distinguish: the motiva-

tional component (positive attitude to the profession, 

responsibility in performing professional tasks, sense 

of duty); orientation component (knowledge and ideas 

about features and conditions of activity, requirements 

for the person); operational component (development 

of abilities, possession of methods and techniques of 

professional activity, necessary competencies: 

knowledge, skills, synthesis, analysis, comparison, 

generalization, etc.); volitional component (self-con-

trol, ability to manage actions, of which the fulfillment 

of labor duties is formed); estimation component (self-

assessment of their professional preparation, compli-

ance of solving professional problems process with op-

timal models) [6, p. 337]. 

L. V. Kodrashova, analyzing the structure of read-

iness of M. I. Dyachenko and L. A. Kandybovich, be-

lieves that «such a structure of readiness does not reveal 

all the substantive aspects of this phenomenon, since 

the human capacity for professional and pedagogical 

judgments can not be considered in isolation from ac-

tive attitude of an individual to the chosen profession» 

[7, p. 440]. The scientist complements the proposed 

structure of readiness with an emotional component, 

characterized as the influence of emotions and feelings 

on ensuring successful flow and performance of a 

teacher, and psychophysiological components [7, p. 

440]. We share this opinion of the scientist. 

The results of a conducted scientific research indi-

cate the lack of research concerning the structure of sci-

ence competency of future psychologists. Therefore, 

taking into account the results of theoretical studies, we 

made an attempt to develop it and included such com-

ponents as: motivational-value (combines complex of 

motives to cognitive activity in the process of studying 

science, presence of interest and needs to form their 

own science competency), cognitive-content (reflect-

ing the degree of formation science knowledge), oper-

ational-activity (associated with skills to apply science 

competency to successfully perform professional prep-

aration and activity), emotional-volitional (is character-

ized by the influence of emotions on ensuring the suc-

cessful formation of science competence and the desire 

to use it in the process of professional preparation and 

professional activity) and the reflective component (re-

flects the ability of future psychologists to assess level 

of formation own sciences competency and their own 

potential to apply it in the process of preparation and 

professional activity). 

Substantiation of the structure of science compe-

tence of future psychologists in higher education insti-

tutions has allowed to proceed to experimental work 

aimed at identifying and assessing the level of for-

mation of science competency of future psychologists 

at the search-and-analytic stage of the experiment. 

There were 180 students of 1-2 courses, studying 

in the specialty 053 Psychology that took part in an ex-

periment. 
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Pict. 1. Level of science competency of future psychologists formation, % (search and analytical stage of peda-

gogical experiment) 

 

Level of science competency formation of future 

psychologists was determined by: quality indicators 

(high, medium, and low), quantitative composition, in 

% (pict. 1) and coefficient of formation of each of its 

components (pict. 2). 

State of motivational-value component formation 

was diagnosed using the method offered by T. Ehlers 

(test for assessing motivation to achieve the goal and 

success) and calculating the student’s motivation group 

(km) by the formula: 

km = (0×n1+1×n2+2×n3) / 100%, 

where n1, n2, n3 – percent of students with low, me-

dium and high level of motivational-value component 

formation, respectively. 

Analysis of the results of motivational-value com-

ponent formation with the help of T. Ehlers technique 

showed that only 2% of future psychologists have a 

high level of its formation, 14% – medium and 84% – 

low level, respectively (pict. 1). Coefficient of for-

mation of the investigated component is km = 0,18 

(pict. 2). 

To diagnose the status of cognitive-content com-

ponent, we used such a criterion characteristic as a co-

efficient of mastering of educational material. 

Coefficient of mastering of educational material 

was determined by the results of control works at the 

end of each topic of relevant disciplines and was calcu-

lated using the formulas: 

kmast.= N/n , 

where kmast. – is a coefficient of mastering by each 

student, N – a total number of proposed tasks, n – a 

number of correctly performed tasks. 

If the absorption coefficient is 0.9 ≤ kmast ≤1, this 

means that the students have mastered the training ma-

terial at a high level, 0.7 ≤ kmast ˂  0.9 – the average level 

of mastering the material, kmast ˂ 0.7 – low level. 

kmast. gr.= (kmast 1+ kmast с2+ kmast 3+ kmast 4+…+ 

kmast.n) / N, 

where kmast. gr. – coefficient of mastering by the 

group the educational material (from each discipline), 

N – total number of participants in the experiment, 

kmast 1, kmast 2, kmast 3, kmast 4,…, kmast. n – coefficient of 

learning the material by each student 

kcogn.- cont. = (kmast. gr..1+ kmast. gr..2+ kmast. gr..3,+…,+ 

kmast. gr..n) / n, 

where kcogn.- cont – general coefficient of cognitive 

and content component formation of science compe-

tency structure among future psychologists, kmast. gr.1, 

kmast. gr.2, kmast. gr. 3, kmast. gr.4,…, kmast. gr.n – coefficient of 

mastering the material by the group of the correspond-

ing discipline, n – quantity disciplines. 

Analysis of diagnostics results of the cognitive-

content component level of formation showed that the 

medium level of its formation obtain 3% of students, 

97% respondents have a low level, and unfortunately 

no student showed a high level of formation (pict. 1). 

Coefficient investigated component formation is 

kcogn. cont. = 0,5 (pict. 2). 

The data obtained during the research showed that 

at the beginning of the pedagogical experiment, 7% of 

future psychologists had a high level of operational-ac-

tivity component formation, the medium level of for-

mation was among 24% of students, and low – 69% of 

respondents (pict. 1). 

Calculation of coefficient of operational-activity 

component formation was carried out by the formula: 

kop. activ.= (0×n1+1×n2+2×n3) / 100%, 

where n1, n2, n3 – percent of students with low, me-

dium and high level of operational-activity component 

formation, and is – kop. activ.. = 0,62 (pict.2). 

The study of level of emotional-volitional compo-

nent formation of science competency structure of fu-

ture psychologists we conducted in three methods: 

methodology for diagnosing the level of empathic abil-

ities according to V. V. Boyko the method of diagnos-

ing the level of communicability proposed by 

V. F. Ryakhovsky and method of creative potential 

self-assessment. 

Results of the study showed that 5% of students 

had high levels of empathy, 21% of respondents re-

ported a medium level, and 74% had a low level. 

Diagnosing the level of communicability of future 

psychologists, we have found that high level is ob-

served between 6% of students, medium – among 28%, 



The scientific heritage No 31 (2019)  27 

and unfortunately a low level between 66% of inter-

viewed students. 

High level of creative potential was found among 

4% of future psychologists, medium – among 22% of 

respondents, respectively, 74% of students have low 

level of creativity development. 

Summarizing indexes of three methods of study-

ing the level of emotional-volitional component for-

mation, its qualitative and quantitative characteristics 

can be represented as follows: a high level of formation 

obtain 5% of future psychologists, medium – 24% of 

the interviewed students and accordingly a low level is 

observed among 71% of respondents (pict. 1). 

Having pre-determined the coefficient of each in-

dicator formation of emotional-volitional component 

by the formulas: 

kem.- = (0×n1+1×n2+2×n3) / 100%, 

kcom.- = (0×n1+1×n2+2×n3) / 100%, 

kcreat.= (0×n1+1×n2+2×n3) / 100%, 

where n1, n2, n3 – percent of students with low, me-

dium and high levels of empathy, communicability and 

creativity, respectively, we established a general coef-

ficient of its formation. 

kem. vol.= (kem. + kcom. + kcreat) / 3 

where kem, kcom.., kcreat – coefficient of empathy 

formation, communicability and creative potential, re-

spectively. 

Consequently, coefficient of emotional-volitional 

component formation is – kem. vol.= 0,58 (pict.2). 

To determine the level of reflexive component for-

mation of the investigated structure, we used the 

A. V. Karpova methodology. 

The obtained data make it possible to state that 

high level of reflexive component formation was ob-

served among 3% of future psychologists; medium 

level among – 37% of respondents, respectively, the 

low level of formation – among 60% of the interviewed 

students (pict. 1). 

Calculation of coefficient of reflexive component 

formation was carried out by the formula: 

kref..= (0×n1+1×n2+2×n3) / 100%, 

where n1, n2, n3 – percent of students with low, me-

dium and high level of reflexive component formation, 

and makes up – kref..= 0,4 (pict.2). 

Obtained numerical characteristics of the coeffi-

cients of formation of each individual component of 

science competence structure of future psychologists 

have made it possible to determine the overall index of 

science competence formation of future psychologists, 

which was calculated by the formula: 

K= (km + kcogn. cont. + kop. active. + kem. vol + kref..) / 5 

K= (0,18.- + 0,5+ 0,62+ 0,58+ 0,4) / 5 

K = 0,46 

Thus, general indicator of science competency of 

future psychologists formation at the search-analytical 

stage of the experiment is – K = 0.46 (pict. 2), indicat-

ing a low (insufficient) level of its formation (formation 

is considered sufficient if 0.7 ≤ K ≤1). 

 
Pict. 2. Coefficients of science competence of future psychologists’ formation (search and analytical stage of 

pedagogical experiment) 

 

Detailed analysis of research results shows that 

current state of science competence formation among 

future psychologists in national higher education insti-

tutions is inadequate and cannot satisfy neither student 

nor society or state. 

Results of the research allow us to outline direc-

tions for its improvement (pict. 3). 
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Pic. 3. Directions for improvement of the process of science competence formation among future psychologists 

in national higher education institutions 

 

We believe that improvement of the process of sci-

ence competence formation of future psychologists in 

national higher education institutions should be carried 

out in the following directions: 

– increasing motivation of future psychologists to 

study fundamentals of science by ensuring the integrity 

of science and professional preparation; 

– modernization of the content of science prepara-

tion, which will be aimed at gaining future psycholo-

gists a holistic experience in solving life problems and 

professional tasks; 

– raising the level of science culture of future psy-

chologists; 

– creation, in course of science preparation, con-

ditions aimed at self-development, self-determination 

and self-improvement of future psychologists. 

Conclusions. Study of the peculiarities of science 

competency of future psychologists in higher education 

institutions formation makes it possible to formulate 

the following general conclusions. Formation of sci-

ence competence of future psychologists should be 

considered as an ongoing purposeful process, which is 

carried out during a certain period of study, in order to 

acquire science knowledge, skills and abilities, their 

implementation in future professional activities, devel-

opment of scientific outlook and creative potential. Sci-

ence competency of future psychologists is an integral 

characteristic of future specialist’s qualities, which is 

formed in the process of science education and is char-

acterized by a depth of special knowledge and subject 

skills, science worldview and ability to perform profes-

sional activities based on fundamental ideas and princi-

ples of the sciences. 

Results of the conducted search-and-analytical 

stage of pedagogical experiment indicate that science 

competence formation of future psychologists is at a 

low level, which confirmed the relevance of the study. 

It is determined that improvement of the process 

science competence formation among future psycholo-

gists in national higher education institutions is to be 

done in the following direction: increasing motivation 

of future psychologists to study fundamentals of sci-

ence, modernizing the content of science education, 

raising the level of science, creating conditions aimed 

at self-development, self-determination and self-im-

provement of future psychologists. 

Presented research provides the basis for scientific 

development of pedagogical conditions for science 

competence formation of future psychologists in higher 

education institutions and suggests the need to find ef-

fective technologies to achieve a high level of its effec-

tiveness. 
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Анотація 
В статті розглядаються питання волонтерського руху. Проаналізовано зарубіжний досвід участі сту-

дентів у волонтерській роботі в громаді. Зокрема, акцентується увага на досвіді США. Підкреслюється 

важливість використання зарубіжного досвіду в Україні. 

Abstract 
This article deals with the questions of volunteer activity. Foreign experience of students’ participation in 

volunteer work in community is analyzed. Special attention is paid to the American experience. The importance 

of use of foreign experience in Ukraine is underlined.  

Ключові слова: волонтерська діяльність, студенти, робота в громаді, зарубіжний досвід. 
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Волонтерський рух був започаткований ще у 

1859 році і асоціюється з іменем Анрі Дюрана і 

створенням організації «Червоний Хрест». Волон-

терство сьогодні переросло в міжнародний рух гло-

бального масштабу. Із понад ста країн світу добро-

вольці об'єдналися і створили в 1970 році Міжнаро-

дну Асоціацію Добровольчих Зусиль (IAVE). На 

сьогоднішній день міжнародний волонтерський 

рух складається з багатьох організацій, таких як во-

лонтери ООН, Міжнародна волонтерська організа-

ція SCI (Service Civil International), Молодіжна між-

народна організація «Молодь – за мир» YAP (Youth 

Action for Peace), Федерація ICYE (International 

Cultural Youth Exchange), Альянс європейських во-

лонтерських організацій (Alliance of European 

Voluntary Service Organizations), Координаційний 

комітет міжнародних волонтерських організацій 

CCIVS (Coordinating Committee for International 

Voluntary Service), Асоціація волонтерських органі-

зацій AVSO (Association of Voluntary Service 

Organisation). 

У Загальній декларації волонтерів відзнача-

ється, що волонтерство – це добровільний вибір, 

який виражає особистісні погляди і позицію; перед-

бачає активну участь громадянина в громадському 

житті; сприяє покращенню якості життя, поглиб-

ленню солідарності між людьми; зумовлює реаліза-

цію основних людських потреб на шляху побудови 

більш справедливого суспільства; сприяє більш 

збалансованому економічному і соціальному роз-

витку; виражається зазвичай у спільній діяльності в 

рамках різних асоціацій. 

Волонтерство – це добровільний вибір, що ві-

дображає особисті погляди і позиції; активна уч-

асть громадянина в житті суспільства, окремих со-

ціальних громад, що виражається, як правило, у су-

спільній діяльності в межах різного роду асоціацій. 

Волонтерство сприяє покращенню якості життя, 

особистому процвітанню й поглибленню солідар-

ності, реалізації основних потреб на шляху будів-

ництва більш справедливого і мирного суспільства, 

більш збалансованому економічному і соціальному 

розвитку. 

В Україні волонтерський рух активно розвива-

ється з 90-х років і набуває все більшої потужності, 

об'єднує все більше громадян та залучає значні 

людські ресурси, що потребує чіткого законодав-

чого регулювання. Держава намагається реагувати 

на цю потребу часу, про що свідчить визначення у 

законодавчому полі основ державної політики 

щодо волонтерства, введення до законодавства ос-

новних термінів і понять стосовно волонтерського 

руху. 

Так, законодавчо визначений термін «волон-

терський рух», задекларовано, що підтримка і спри-

яння його розвитку є одним з основних напрямів 

державної політики у сфері соціальної роботи з 

дітьми та молоддю, організовано проведення в Ук-

раїні у 2001 році Міжнародного року волонтерів, у 

межах якого розроблено низку заходів щодо спри-

яння розвитку в Україні волонтерського руху; утво-

рена Кабінетом Міністрів України Координаційна 

рада з питань розвитку та підтримки волонтер-

ського руху, легітимізовано право волонтерів на їх 

залучення до надання соціальних послуг і відпо-

відно до положення, затвердженого Кабінетом Мі-

ністрів України, яке регулює цю діяльність, перед-

бачено право суб'єктів, які надають соціальні пос-

луги, залучати волонтерів на договірних засадах 

для виконання цієї роботи. Положення про волон-

терську діяльність у сфері надання соціальних пос-

луг затверджено Постановою Кабінету Міністрів 

України 10 грудня 2003 р. У Положенні визначено, 

що волонтерська діяльність – це добровільна не-

прибуткова діяльність фізичних осіб - волонтерів, 

яка спрямована на надання допомоги особам, що 

перебувають у складних життєвих обставинах та 
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потребують сторонньої допомоги, і сприяє саморе-

алізації волонтера [1, с.144]. У 2010 році Верховна 

Рада України ухвалила проект Закону України 

«Про волонтерський рух». Відповідно до докуме-

нту, основні напрями волонтерської діяльності 

включають надання допомоги окремим соціальним 

групам, особам, сім’ям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують сторонньої до-

помоги. Зокрема, у проекті розглянуто механізм на-

дання соціальної допомоги та духовної підтримки, 

сестринського догляду пацієнтам відділень паліа-

тивної допомоги та геріатричних відділень і членам 

їх сімей. У проекті зазначена участь волонтерів у 

діяльності, пов’язаній з захистом прав сімей, дітей 

та молоді, організацією масових спортивних і куль-

турних заходів національного та міжнародного зна-

чення, охороною навколишнього природного сере-

довища та культурної спадщини тощо.  

Сам закон був затверджений 19 квітня 2011 

року Верховною Радою України [2,с.435]. 

Оскільки волонтерський рух в Україні розви-

вається порівнян недавно, багато його аспектів ще 

не знайшли достатнього відображення у досліджен-

нях вітчизняних учених. Окремі питання волонтер-

ського руху розкриті у працях : О.Безпалько, Р.Вай-

ноли, Н.Заверико, А.Капської, Т.Лях, Ю.Поліщук, 

С.Савченко та ін. 

Особливо важливими, на нашу думку, є пи-

тання залучення до волонтерської діяльності студе-

нтської молоді. Волонтерство – один з видів залу-

чення молоді до відстоювання активної громадсь-

кої позиції, який дозволяє проявити максимально 

свої здібності та вміння, завдяки яким можна допо-

могти іншим людям у вирішенні їх проблем. Мо-

лоді люди гостро бачать соціальну несправедли-

вість; розшарування суспільства; оточуючих лю-

дей, які потребують допомоги, і, головне, мають 

сили та натхнення своїми діями допомогти іншим.  

Сьогодні в Україні понад 1,5 млн. студентів ви-

щих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. 

Тому молодіжний людський капітал – студентство 

є одним з найважливіших ресурсів волонтерської 

роботи.  

Як відзначає вітчизняна дослідниця Т.Лях, 

особливість волонтерського руху в Україні полягає 

в тому, що найчисельнішою групою волонтерів, які 

працюють у соціальній сфері, є учнівська та студе-

нтська молодь [3, с.5]. Участь молодих людей у во-

лонтерському русі дає їм змогу зробити особистий 

внесок у розв’язання соціальних проблем, випробу-

вати свої можливості, беручи участь у проектах і 

програмах соціальної спрямованості, безпосеред-

ній соціальній роботі в громаді.  

Значний досвід залучення студентської молоді 

до волонтерського руху мають деякі зарубіжні кра-

їни, тому метою даної статті є аналіз зарубіжного 

досвіду і виявлення можливостей його викорис-

тання в Україні. 

Відомо, що в США волонтерський рух має да-

вні традиції [4; 5]. Добровільні організації відігра-

вали помітну роль в історії соціальної політики 

США. Різні релігійні громади створювали ще в XIX 

столітті свої організації, які пізніше влилися Черво-

ний Хрест і разом з жіночими організаціями займа-

лися активною діяльністю в охороні здоров'я та со-

ціальній політиці. 

Добровольчі ініціативи розповсюджуються 

майже на будь-яку сферу людської діяльності – ро-

боту з соціально незахищеними верствами насе-

лення (інвалідами, людьми похилого віку, маргіна-

лами); роботу в рамках неформальної освіти, спря-

мованої на міжкультурне спілкування; розвиток 

проектів, які зміцнюють дух соціальної терпимості; 

миротворча діяльність, розв’язання конфліктів; 

екологічний захист; активізація сільських громад 

тощо. Незважаючи на досить широкий спектр дія-

льності волонтерів, аналіз історії розвитку і сучас-

ного стану волонтерства у різних країнах доводить, 

що основною галуззю діяльності добровольців є со-

ціальна сфера, у якій участь держави визнається не-

достатньо ефективною.  

Сьогодні більше 75% американців входять, 

принаймні, в одну добровольчу групу. І, незважа-

ючи на те, що держава там володіє великими мож-

ливостями, значно більшими, ніж в Україні, волон-

терська робота вважається в США та інших розви-

нених західних країнах почесним заняттям і люди-

волонтери користується великою повагою; органі-

заціям добровольців надається фінансова та органі-

заційна підтримка з боку держави і підприємниць-

ких кіл. Самі ж організації працюють на безоплат-

ній основі як виконавці державних соціальних 

програм, виконуючи роль своєрідного буфера. Та-

ким чином, вони не дублюють, а доповнюють дер-

жавні служби, утворюючи з ними єдину і вельми 

ефективну систему соціальної допомоги насе-

ленню. 

В США сьогодні діє більше мільйона таких ор-

ганізацій: кожний другий американець працює не 

менше 3 годин у тиждень волонтером в церкві або 

лікарні, громадських службах або різних притул-

ках, допомагає школам і т.д. 

В зарубіжних країнах, в тому числі і США, до-

бре розвиненою є волонтерська робота в громадах. 

Громада («community» зазвичай визначається як 

група людей, які об’єднані спільним походженням, 

соціальним станом, інтересами, потребами. Заува-

жимо, що власне соціальна робота якраз і розпоча-

лася в США з роботи добровольців в громадах.  

Волонтерський рух в США особливо пошире-

ний серед учнівської молоді, особливо студентів 

університетів. Американські студенти з великим 

бажанням беруть участь у волонтерському русі. 

Мотиви їх для вступу до лав добровольців різні: пе-

реконання морального і релігійного характеру; по-

треба в спілкуванні, активності, реалізації своїх зді-

бностей, громадському і державному визнанню; ба-

жання отримати нову роботу або освоїти нову 

професію. 

Широке залучення студентів до волонтер-

ського руху в західних країнах спростовує існу-

вання у суспільстві стереотипу щодо благодійності 

і волонтерства як заняття для багатих, а звичайні 

люди з їх часто мізерними зарплатами не можуть 
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цим займатися. Практика свідчить, що значна час-

тина благодійних внесків надходить від людей, рі-

вень доходів яких середній або навіть нижче серед-

нього. Насамперед, це стосується студентів. Напри-

клад, у 2007 році в банках Нью-Йорка спеціально 

для студентів з’явилися платіжні квитанції на суму 

1 долар. Поряд з логотипом – інформація про неко-

мерційні організації штату, які шукають кошти для 

фінансування конкретних проектів. Серед них : ві-

дкриття дитячих хоспісів, допомога одиноким мо-

лодим матерям тощо. Ще одна цікава акція під на-

звою «Дитяча година», спрямована на підтримку ді-

тей вулиці, дітей із неблагополучний сімей. Взяти 

участь в кампанії міг кожен, хто передав свій заро-

біток за годину робочого часу у Міжнародний мо-

лодіжний фонд. Ця акція знайшла широку підтри-

мку не тільки в США, але й багатьох інших країнах. 

Волонтерський рух в США часто представле-

ний у вигляді різних клубів соціальної спрямовано-

сті, які захищають права студентів. Це особливо 

стосується таких категорій студентів, як студенти з 

обмеженими можливостями, студенти, які приїхали 

на навчання з інших країн та ін. 

Слід підкреслити, що волонтерські організації 

соціальної спрямованості як форма надання допо-

моги і впливу на соціалізацію молоді є унікальним 

соціально-педагогічним феноменом професійної 

школи США. 

Федеральна статистика США свідчить, що во-

лонтерська діяльність в системі професійної освіти 

здійснюється в рамках 700 програм на загальнона-

ціональному і місцевому рівнях. Більше половини 

студентів працюють у проектах, спрямованих на 

допомогу групі ризику : хворим, бездомним, дітям 

з девіантною поведінкою. 

Надзвичайно поширеною формою участі у во-

лонтерському русі серед американських студентів є 

діяльність у міжнародних молодіжних акціях у 

всьому світі у складі інтернаціональних студентсь-

ких груп. Зауважимо, що подібні групи працюють і 

в Україні. Зокрема, неодноразово американські сту-

денти-волонтери разом із студентами Ужгородсь-

кого національного університету працювали в Зака-

рпатті з дітьми-сиротами. 

Слід відзначити, що вищі навчальні заклади 

США здійснюють підготовку студентів до волон-

терської діяльності. Наприклад, передбачено спів-

працю навчальних закладів з громадськими органі-

заціями, до діяльності яких залучають студентів. На 

базі навчальних закладів організують волонтерські 

центри та реалізують студентські волонтерські про-

грами, які спрямовані на вирішення соціальних 

проблем конкретної спільноти, проблеми забезпе-

чення зайнятості молоді та ін. У державному уніве-

рситеті Болла (Штат Індіана, США) діє цікава про-

грама «Мистецтво лідерства» (The Excellence in 

Leadership), спрямована на формування у студентів 

умінь громадського лідера, які передбачають роз-

виток впевненості в собі, соціальної активності, 

спрямованості особистості на реалізацію волонтер-

ської діяльності у ВНЗ і після закінчення універси-

тету. В університеті Північного Мічигану діє про-

грама «Організація студентських лідерів» (The 

Student Leader Fellowship Program at Northern 

Michigan University), мета якої полягає у вихованні 

компетентних студентів зі сформованими етич-

ними уявленнями, орієнтованими на допомогу спі-

льноті. Програма передбачає вивчення проблем : 

«Турбота про членів своєї групи», «Мистецтво спі-

лкування»та ін. 

Американський досвід залучення студентської 

молоді до волонтерської діяльності заслуговує 

уваги і впровадження в навчально-виховну діяль-

ність закладів вищої освіти України. 
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Abstract 

The article investigates the strategic objectives and targets of the Bologna process in Ukraine, implementation 

of the standards and principles of the Bologna Process in Ukrainian higher education, conceptual basis for mod-

ernization and development of higher education in Ukraine.  

The article focuses on the key priorities of Ukrainian government for action in last years are set out for im-

plementation the Bologna Process in Ukrainian higher education.  

Strategies formation of the European dimension of higher education nowadays are considered in this research. 

The article focuses on the work of European organizations regarding European integration processes in higher 

education. The article deals with the strategic goals of the European educational programme Tempus and its influ-

ence on development of Ukrainian higher education in the global dimension. The article investigates the principles 

of modern European education and conceptual basis for development of higher education in the European dimen-

sion.  

Keywords: European dimension, European Higher Education Area, Bologna Process, European Union, 

Ukrainian Higher Education, implementation, integration, mobility, European Credit Transfer System, Tempus, 

programme, universities, Law, Ukraine, system, modernization, development. 

 

Introduction. Currently, in the context of for-

mation of the European dimension when significant po-

litical, social, cultural, scientific and technological 

transformations of a civilizational scope are taking 

place, a lot of spheres of societyʼs life, including system 

of education which plays a leading role as a social in-

stitution: promotes scientific, educational, technologi-

cal progress, disseminates scientific, educational 

knowledge among population, contributes to the social-

ization of new generations, forms the elite and leaders 

of the state, etc.  

It should be noted that Ukraine views its develop-

ment within the context of integration into the Euro-

pean dimension, orienting itself to the fundamental Eu-

ropean goals (scientific and technological progress, 

freedom, security and justice without internal borders, 

peace, equal access to quality education of any level 

etc.) and values (tolerance, justice, solidarity and non-

discrimination prevail, human rights, etc.). These val-

ues and the well-being of citizens of the European Un-

ion are an integral part of our European way of life. Ac-

tually, Ukraine is striving to be a full-fledged partici-

pant to the process of European integration.  

A number of scientific investigations are devoted 

to integration of higher education into the European 

space, to the Bologna process, particularly the works of 

Abbas N., Dakowska D., Delors J., Lepesant G., Michel 

A., Tost M., Wulfson B., Nichkalo N., Nikolaeva S., 

Zgurovsky M. and others.  

Regarding the international and European dimen-

sion of Higher Education and the Bologna process, the 

objective of our research is related with implementa-

tion of the Bologna process standards to the Ukrainian 

higher education.  

Materials and Methods. As every post-socialist 

country, Ukraine has been faced also various chal-

lenges as a consequence of the political transformation 

in terms of economic restructuring, joining the global 

economy in order to the country would be attractive for 

foreign investors. However, for this there was a need 

for a supportive social, economical and political cli-

mate and security. Accordingly, those who were in 

charge of education as one of the sub-systems of the 

society, and one of the most important driving forces 

also had a huge responsibility. They had to create an 

educational system which transmits practical and theo-

retical knowledge, which is acknowledged and can be 

used in Western Europe and globally. Therefore, in this 

investigation our target is to outline and analyse the 

steps, processes and measures which preceded and in-

fluenced the implementation of the Bologna model in 

Ukraine.  

Actually, all international students want their ob-

tained university graduate degrees to be recognized in 

Europe and in other countries. International acceptance 

of diplomas is one of the main aims of the Bologna pro-

cess, in which Ukraine actively participates. 

The Bologna process had its background, the idea 

to create the unique education area in Europe appeared 

in 1986. The oldest in Europe Bologna University, in 

an Italian city of Bologna, proposed to all European 

universities to adopt the Great University Charter 

(Magna Charta Universitatum). In 1988 this document 

was signed by the rectors of 80 universities. The start 

of The European Higher Education Area (EHEA) be-

gan from this moment. The process is developing by 

signing the European Lisbon Convention (1997) on the 

recognition of qualifications for the European Higher 

Education area. In Paris in 1998, four education minis-

ters Claude Allegre (France), Jürgen Rüttgers (Ger-

many), Luigi Berlinguer (Italy) and Baroness Black-

stone (UK) participating in the celebration of the 800th 

anniversary of the University of Paris, shared the view 

that the segmentation of the European higher education 

sector in Europe was outdated and signed the Sorbonne 

declaration (Sorbonne Joint Declaration, 1998), com-

mitting themselves to “harmonising the architecture of 

the European Higher Education system”. The decision 

to engage in a voluntary process to create the European 

Higher Education Area was formalized one year later 

in Bologna. On 19th June, 1999, there was a conference 

in Bologna (Italy), on which 29 Ministers of education 

of European countries adopted “Bologna Declaration” 

(Bologna Declaration, 1999). The creation of a unique 

European Higher Education Area is called the Bologna 

Process. The process was opened to other countries in 

the European Cultural Convention of the Council of 

Europe, and governmental meetings have been held in 

Prague (2001), Berlin (2003), Bergen (2005), London 

(2007) and Leuven (2009) [2; 3; 7; 13]. 

Integration process in science and education has 

two components: the formation of the Commonwealth 

of leading European universities under the auspices of 

the document, called the Great University Charter 
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(Magna Charta Universitatum), and the integration of 

national systems of education and science with com-

mon European space requirements, criteria and stand-

ards [13]. 

The main goal of this process is the consolidation 

efforts of scientific and educational community and 

governments of Europe to significantly improve the 

competitiveness of the European system of science and 

higher education in a global dimension [13]. 

Ukraine joined the Bologna Process in 2005 at a 

conference in Bergen, Norway, and signed the Bergen 

Declaration. Thus, it has committed itself to define the 

trends and approaches of the reform of higher education 

system. Ukraine adjusted itself to Western European 

trends, and as one of its most important steps is to adopt 

the structural model and accept the Bologna Declara-

tion and basic principles declared at the follow-up con-

ferences [11]. 

Signatories of the Bologna Accord, members of 

the European Higher Education Area, are:  

 
European Higher Education Area 

 

 In 1999: Austria, Belgium (Flemish and 

French Communities separately), Bulgaria, the Czech 

Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Ger-

many, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, 

Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, 

Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, 

Sweden, Switzerland, United Kingdom. 

 In 2001: Croatia, Cyprus, Liechtenstein, Tur-

key, European Commission 

 In 2003: Albania, Andorra, Bosnia and Herze-

govina, Vatican City, Russia, Serbia, Macedonia 

 In 2005: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Mol-

dova, Ukraine 

 In 2007: Montenegro 

 In 2010: Kazakhstan 

 In 2015: Belarus [3].  

Today, 47 states have joined the Bologna process 

[7].  

All member states of the EU are participating in 

the process, with the European Commission also a sig-

natory. Monaco and San Marino are the only members 

of the Council of Europe which did not adopt the pro-

cess [3].  

It should be noted that the main problem of strate-

gies formation of the European dimension of higher ed-

ucation nowadays focuses on the work of European or-

ganizations regarding European integration processes 

in education: European Commission, Council of Eu-

rope, UNESCO European Centre for Higher Education, 

European University Association, European Students’ 

Union, European Association for Quality Assurance in 

Higher Education, Education International, 

BUSINESSEUROPE and others [7].  

The driving force of the Bologna process are Min-

isterial Conferences that are held once in two years, 

sometimes every year. The Conferences are prepared 

by Bologna Follow-up Group, with support of Bologna 

working groups and task forces. Ministerial Conference 

took place in March 2010 in Budapest-Vienna and it 

was an Anniversary Conference, celebrating a decade 

of the Bologna Process. With this occasion, there took 

place the official launching of the European Higher Ed-

ucation Area, which meant that, in terms of a common 

European framework for Higher Education (HE), the 

objective set in the Bologna Declaration was accom-

plished. However, the existence of the European 

Higher Education Area in itself did not mean an 

achievement of all the objectives agreed upon by the 

ministers involved in the Bologna Process. Therefore, 

we can now say that the Bologna Process and the Euro-

pean Higher Education Area have entered a new phase, 

namely the consolidation and operationalisation one, 

especially in light of the very different reactions to the 

Bologna Process implementation across Europe. Also, 

starting with the Budapest-Vienna Ministerial Confer-

ence, the EHEA has been expanded to 47 countries, the 

most recently admitted being Kazakhstan and Belarus 

[7]. The main messege of the Bucharest Ministerial 

Conference, which took place on 26 - 27 April 2012 

and was attended by 47 European ministers responsible 

for higher education, states that Higher education re-

form can help to get Europe back on track and generate 

sustainable growth and jobs. The Ministers agreed to 

focus on three main goals in the face of the economic 

crisis: to provide quality higher education to more stu-

dents, to better equip students with employable skills, 

and to increase students’ mobility. The 47 countries 

adopted a new European strategy to enlarge mobility 

with a specific target that at least 20 percent of those 

graduating in Europe in 2020 should have been on a 

study or training period abroad. Besides the Ministerial 

Conferences, there are also Bologna Policy Fora orga-

nized, which were so far coupled with the EHEA Min-

isterial Conferences [7].  

At its inception, the Bologna Process was meant 

to stregthen the competitiveness and attractiveness of 

the European higher education and to encourage stu-

dents’ mobility and employability through the introduc-

tion of a system based on undergraduate and postgrad-

uate studies with easily readable programmes and de-

grees. Quality assurance has played a considerable role 

from the outset, too. 
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However, the various ministerial meetings since 

1999 have expanded this agenda and have given greater 

precision to the tools that have been developed. The un-

dergraduate/postgraduate degree structure has been 

modified into a three-cycle system, which now includes 

the concept of qualifications frameworks, with an em-

phasis on learning outcomes. The concept of social di-

mension of higher education has been introduced and 

recognition of qualifications is now clearly perceived 

as central to the European higher education policies. 

Therefore the evolution of the main objectives of the 

Bologna Process can be seen hereby [7].  

The important reforms foreseen by the Bologna 

process: 

- transfer to a three-cycle higher education sys-

tem (bachelor, master, PhD); 

- lifelong learning, including recognition of pre-

vious formal and informal learning, flexible learn-

ingpaths that allow to combine work and education, 

easing access to higher education for people of all ages; 

- equal opportunities in access to higher educa-

tion and fostering social cohesion through education; 

- increasing employability; 

- development, introduction and recognition of 

joint degree programmes and joint diplomas that areis-

sued by partner universities and are recognized by each 

of the partners involved in the delivery of a joint pro-

gramme; 

- mobility within and outside Europe; 

- recognition of learning and degrees obtained 

in other countries and on other continents; 

- quality assurance [1; 7].  

Bologna Declaration identifies six main targets of 

creating a unique European Higher Education Area: 

1) introduction of a clear and standardized sys-

tem of educational degrees. This is necessary for im-

provement of the competitiveness and demand for Eu-

ropean higher education and for making easier employ-

ment of graduates of European universities; 

2) dividing of higher education receiving into 

two stages. Education system Bachelor – Master for a 

long time used in the UK and the USA was accepted as 

a basis; 

3) introduction of a unified system of studying 

hours’ consideration using special units – credits. Eu-

ropean Credit Transfer and Accumulation System 

(ECTS) was taken as the basis. This credit system is 

necessary first of all for evaluation of the preparation 

level of a student who wants to transfer to the other uni-

versity; 

4) ensuring the mobility of students and teachers 

by the creation for them of opportunities to continue 

their education (work) in another European university 

without any problems; 

5) ensuring high standards of European higher 

education by making it independent from national gov-

ernments; 

6) enhancing the demand on European higher ed-

ucation through inter-university cooperation, students’ 

mobility and compatible programmes of studying, re-

search and training [2].  

Taking into account that Ukraine joined the Bolo-

gna Process in 2005 at Bergen Conference and signed 

the Bergen Declaration, thus, it has committed itself to 

define the trends and approaches of the reform of higher 

education system. Ukraine adjusted itself to Western 

European trends, and as one of its most important steps 

is to adopt the structural model and accept the Bologna 

Declaration and basic principles declared at the follow-

up conferences. 

The Bologna Declaration in 1999 set out a vision 

for 2010 of an internationally competitive and attrac-

tive European Higher Education Area (EHEA). Higher 

education institutions have possibility to accomplish 

the diverse missions in knowledge sphere; and students 

can find the best educational trajectory. As the im-

portant objective of the Bologna Process since 1999, 

the EHEA is more comparable, compatible and coher-

ent systems of higher education in Europe. At 1999-

2010, all efforts of the Bologna Process members were 

targeted to create the EHEA, that became reality in Bu-

dapest-Vienna Declaration of March, 2010. According 

to the Bologna Process documents the next decade 

(2010–2020) will be aimed at consolidate the European 

Higher Education Area. Ukraine became the Bologna 

Process participating country in 2005 [11].  

The countries of Central and Eastern Europe, 

which have experienced a far-reaching reform process 

since 1989, have been particularly affected by new 

standards of public sector modernization promoted by 

European and international organisations (IOs). The 

criteria of EU accession have reinforced these trends. 

This contribution examines the domestic reinterpreta-

tions of international and European recommendations 

with a particular focus on the Ukrainian Higher Educa-

tion (HE) system. Global processes such as university 

rankings, affect domestic HE policies and governance 

[4, p. 588-604].  

Commenting on the implementation the Bologna 

Process in Ukrainian higher education Rector of NTUU 

“KPI”, Academician M. Zgurovsky stated: “Consider-

ing the irreversibility of the Bologna process, we must 

realize that for our higher education system, it is very 

difficult. For us it’s more difficult than for any other 

country that has such deep tradition in the field of basic 

natural and engineering education, to join many Euro-

pean decisions, leveling our researches in this area. 

Therefore, we must accept new challenges not only by 

enduring foundation for our experience of other coun-

tries, but by offering the European community its com-

pletion, achievement, offers our vision of problems. So 

we must achieve a harmonious blend of European in-

novation and best national traditions” [24]. The mobil-

ity of Ukrainian students, teachers and researchers 

within the European Higher Education Area and the la-

bor market. The attractiveness of universities for stu-

dents is a large comprehensive loss component, which 

includes the prospect for a career that allows university, 

quality and cost of training, cost of living, availability 

of public services, the availability of scholarship pro-

grams, respect for European and world values, lack of 

ethnic and religious conflicts, compliance with Euro-

pean educational standards and so on. Employment - 

this is the principle underlying the rights of young peo-

ple on global education. Bologna Declaration affirmed 

that the possibility of employment it is a major issue for 



36 The scientific heritage No 31 (2019) 

higher education institutions in Europe; is a strategic 

goal that has no alternative. Employment is an indicator 

of the success of the Bologna process in general. It is 

so important that the debate on the appropriate course 

of study in any level of the participants concluded that 

the study, using the principle of "learning through life" 

should, until you find a job. Thus, the higher floor of 

An Education European space can occupy states that 

are fully promote student self-expression that mainly 

provides golden triad - mobility, attractiveness, em-

ployment [24].  

There are the following key priorities for action in 

last years are set out for implementation the Bologna 

Process in Ukrainian higher education: 

– to establish conditions that will improve the stu-

dent-centered learning, innovative teaching methods, 

supportive and inspiring working and learning environ-

ment, while there is continuing to involve students and 

staff in governance structures at all levels; 

– to allow EQAR-registered ( the European Qual-

ity Assurance Register for Higher Education) quality 

assurance agencies to perform their activities across the 

European Higher Education Area at complying with 

national requirements; 

– to work to increase employability, lifelong learn-

ing, problem-solving and entrepreneurial skills through 

improved cooperation with employers, especially in the 

development of curricula; 

– to ensure qualifications frameworks ECTS and 

Diploma Supplement implementation is based on learn-

ing outcomes; to invite countries that cannot finalize 

the implementation of national qualifications frame-

works compatible with QF-EHEA by the end of 2012 

to redouble the efforts and submit a revised roadmap 

for this task; 

– to implement and to put into action the recom-

mendations of “Mobility for better learning” strategy 

and work towards full portability of national grants and 

loans across the European Higher Education Area; 

– to review the national legislation to be fully com-

plied with the Lisbon Recognition Convention and pro-

mote the use of the EAR-manual to advance recogni-

tion practices; 

– to encourage knowledge-based alliances in the 

European Higher Education Area, focusing on research 

and technology [11; 24].  

Over the last years, Ukraine has passed a compli-

cated and responsible way to join the European Higher 

Education Area (EHEA). Much has been done. Some-

thing was successful, something needs to be improved 

and implemented. According to the Yerevan Commu-

niqué (May 2015) by 2020 Ukraine should focus on the 

following key issues: enhancing the quality and rele-

vance of learning and teaching; fostering the employa-

bility of graduates; making the system more inclusive; 

implementing agreed structural reforms. We think, spe-

cial attention should be paid to the following – to har-

monize the relevant national documents with the re-

vised Standards and Guidelines for Quality Assurance 

in the European Higher Education Area (ESG); the Eu-

ropean Approach for Quality Assurance of Joint Pro-

grammes and the revised ECTS Users’ Guide, as an of-

ficial EHEA document [11].  

Within implementation of the Bologna standards 

in Ukraine for the recognition of Ukrainian diplomas of 

higher education in Europe and for ensuring the stu-

dents’ mobility the Ministry of Education and Science 

of Ukraine in 2009 introduced European Credit Trans-

fer System (ECTS) and its key documents, including 

the Diploma Attachment of the European standards in 

the universities of Ukraine. This attachment is issued to 

all students who successfully graduate from higher ed-

ucational institutions of all forms of ownership. The at-

tachment is valid only together with the university Di-

ploma and is made in 2 languages – Ukrainian and Eng-

lish. This document has a structure the same as 

developed by the European Commission, Council of 

Europe and UNESCO. It is needed for international 

recognition of student’s degree for further studying or 

working in Europe. Students’ rights to continue the 

next degree and descriptions of professional rights or 

professional status of the person who gained qualifica-

tions are written at the attachment [2].  

According to ECTS the grades indicate the 

learner’s performance. Grades A to E are assigned 

among students as PASS grade; A grade is received by 

top 10% of students; B grade – by the next 25%; C 

grade – by the next 30%; D grade – by the next 25%; E 

grade – by the next 10%. Students receive Diploma 

with honors when over 75% of grades are A, no grades 

E, only A grades for state examinations [2].  

Participation of Ukraine at the Bologna process is 

a huge advantage for all students who graduate from its 

universities. This is their chance to make their future, 

to get higher education in Ukraine with the possibility 

to continue studying, practicing or working in the Eu-

ropean Union, the USA and other countries [1; 2; 15; 

19].  

On the 1st of July, 2014 the Parliament of Ukraine 

by a majority of 276 votes adopted a new Law of 

Ukraine "On Higher Education". The law establishes 

main legal, organizational and financial basis for func-

tioning of the system of higher education; creates con-

ditions for strengthening cooperation of state bodies 

and the business with higher educational establish-

ments on the principles of autonomy of higher educa-

tional establishments; and meeting the needs of the so-

ciety, labour market and the state in qualified experts, 

etc. [8].  

The new Law includes provisions for many re-

forms that will bring Ukrainian universities into com-

pliance with the Bologna Agreement, will recognize 

foreign degrees, decentralize administration and sim-

plify the bureaucracy, allow more control to universi-

ties and expand student self-governance, and will pro-

mote transparency. 

The law sets principles and means of realization of 

state policy on higher education, higher education lev-

els and degrees, higher education administrative agen-

cies and their authority, standards of education, licens-

ing procedures for higher education establishments, 

and accreditation procedures for specialties. According 

to the law, accreditation levels of higher education es-

tablishments will be eliminated, academic and first sci-

entific degree – the Doctor of Philosophy will be im-

plemented, and National Agency on Higher Education 
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Quality and independent agencies for assessment and 

ensuring higher education quality will be created [21].  

The new Law of Ukraine "On Higher Education" 

has put an end to a long and arduous work on the de-

velopment and coordination of this important for all 

state educational and scientific areas document that will 

respond to public inquiries regarding the modernization 

of the national higher education system and bring its 

regulations into line with modern requirements. 

The aim of this legal act is a legal foundation for 

sustainable socio-economic, high-tech innovation and 

development through quality training of competitive 

human resources and strengthening relations between 

society, higher education and science. It defines legal, 

organizational, financial principles of higher education 

system, creating conditions for greater cooperation of 

government agencies and businesses with universities 

on the principles of university autonomy, combination 

of education with science and industry in order to meet 

the needs of society and state labor market for skilled 

professionals. An important principle in the develop-

ment of the law was a harmonious combination of in-

novations with existing rules specific to our country 

[21].  

In order to introduce the draft Law to a broad 

sphere of professional public sectors of Ukraine and to 

prevent possible conflicts around it, all of its provisions 

were adopted on the basis of discussion and team mem-

bers consensus. 

The Work on the draft law consisted of the work-

ing group of representatives of scientific and educa-

tional community from many Ukrainian universities 

(including medical, military, legal, etc.), NAS of 

Ukraine, National Academy of Pedagogical Sciences of 

Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, In-

stitute of Legislation of Verkhovna Rada of Ukraine, 

Association of private educational institutions of 

Ukraine, Confederation of private universities of 

Ukraine, Council of rectors of Kiev region, NGO 

"GRONU", Alliance USETI, Confederation of Em-

ployers of Ukraine, National Tempus Office of 

Ukraine, Kyiv City union of Education and Science, 

student union association of Kyiv, Independent student 

trade union "Pryama Diya", Ukrainian Association of 

student government, Foundation of Regional initia-

tives, Public initiative "Studentsky Zahyst", Civil 

Movement "Vidsych" and others [12].  

The Law of Ukraine "On Higher Education" 

adopted in 2014 is based on three projects that had been 

discussed since 2008. It was only after a pro-European 

government came to power in February 2014 that a 

window of opportunity opened for this ambitious re-

form led by the Minister of Education and Science 

Serhiy Kvit, and his colleagues (Kvit was replaced, in 

April 2016, by Lilia Grinevich, from the same proEuro-

pean majority). Since, Ukraine joined the Bologna Pro-

cess in 2005, this is the first comprehensive attempt to 

align the domestic Higher Education on the European 

Higher Education Area’s functioning mechanisms. The 

last comprehensive Law on Higher Education dates 

back to 2002. In 2011, a National Qualifications Frame-

work was approved by the Council of Ministers of 

Ukraine. The Law adopted in 2014 announced priority 

treatment for ‘National higher education institutions’ 

(art. 29) and ‘Research Universities’ (art. 30), which are 

entitled to extra budgetary support. In tune with the ob-

jective of quality and relevance of higher education in-

cluded in the EU’s Higher Education modernisation 

agenda, the Ukrainian government has planned to re-

duce the number of higher education institutions (HEI). 

For this aim, hundreds of technical schools and colleges 

were supposed to be re-labelled as vocational education 

institutions (a reform that former governments had al-

ready unsuccessfully tried to carry out). This met with 

widespread opposition from technical HEI. The idea of 

reducing the number of universities through ‘mergers, 

consolidation, clustering and specialisation’ reflects the 

priorities of the European Commission, formulated in 

the Education and Training 2020 strategy. In Ukraine, 

internationalisation appears as an important criterion to 

claim the status of ‘Research university’, as the latter 

considers the HEI’s ‘level of integration in the global 

education and research space’, the ‘place in the na-

tional, industry and/or international rankings’ as well as 

the ‘number of publications by indexes of recognized 

international scientometric databases and international 

peer reviewed journals’ [21, p. 35].  

Nevertheless the implementation of these provi-

sions remains unclear, not only because few Ukrainian 

scientists are active in international publication chan-

nels but also due to the dire budgetary situation in the 

Ukrainian state. As the available funds are prioritised 

for the conflict that is tearing the Eastern territories 

apart, the educational sector is struggling to maintain 

its level of funding. As far as the Bologna Process is 

concerned, the Ukrainian 2014 Higher Education Law 

refers to the European Higher Education Area with pro-

visions on the ECTS, learning outcomes, a National 

Quality Assurance Agency for Higher Education, 

“alignment of the National Qualifications Framework 

with the Qualifications Framework of the European 

Higher Education Area” (art. 74) [21, p. 35].  

Currently, several structural problems hinder the 

implementation of these processes. The problem of cor-

ruption persists even though the government intends to 

address it by setting up more transparent mechanisms 

of student and staff recruitment. On the domestic level, 

the principle of an independent quality assurance 

agency is new. However this agency could not launch 

its activities by the time of the legal deadline because 

elected members did not meet the required anti-corrup-

tion standards. This shows that the pro-European orien-

tation of the central government is not a sufficient pre-

requisite for the successful implementation of the de-

signed reforms as more path-dependent institutional 

coalitions may postpone or block the new measures. 

The entry into force of the EU-Ukraine Association 

Agreement and Ukraine’s inclusion in the Horizon 

2020 research and innovation funding programme open 

new perspectives for cooperation [4, p. 588-604].  

Consequently, the European Commission has de-

veloped its own higher education strategy, building 

upon the Lisbon process but bringing elements of the 

Bologna Process. The European Commission supports 

most of the Bologna Action lines, through initiatives 

from the European Credit Transfer and Accumulation 
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System (ECTS) label (promoting transparency of qual-

ifications) to the lifelong learning programme (LLP): 

TEMPUS, PHARE, Erasmus Mundus, etc. (fostering 

the attractiveness of European higher education on a 

global scale) [4, p. 588-604].  

Europeanization and internationalization, espe-

cially in cases where their government’s attitude to-

wards the the European Union (EU) was influenced by 

internal political struggles. EU programmes already 

played an overarching structuring role during the first 

phase of restoration of university autonomy in the early 

1990s.  

Development of national system of higher educa-

tion in the global dimension depends on the strategic 

objectives of the educational programmes, especially 

the European lifelong learning programmes (LLP). The 

lifelong learning programme (LLP) is the successor to 

the Socrates, Leonardo da Vinci, Erasmus, Comenius, 

Iris, PHARE, Lingua, Кomett and ICT / Open & Dis-

tance Learning. It supports learning opportunities from 

childhood to old age in every single life situation [1, p. 

334-335; 18; 22, p. 29-35]. 

The implementation of the first European educa-

tional (lifelong learning) programme Tempus influ-

ences on enlargement opportunities and development 

of higher education in the countries of the European re-

gion.  

The EU programme TEMPUS (Trans-European 

Mobility Programme for University Studies) financed 

by PHARE funds helped in developing links and ex-

panding knowledge transfers between universities from 

Eastern and Western Europe. 

Tempus launched substantial changes in the 

Higher Education Area as it helped restructure existing 

institutions, launched new curricula and study pro-

grammes, and promoted cooperation with industry. In 

addition to providing structural support, Tempus en-

couraged socialisation and the dissemination of expert 

knowledge. It facilitated the emergence and consolida-

tion of groups of Higher Education experts who fos-

tered reforms within their home universities and later 

contributed to the domestic dissemination of the Bolo-

gna Process. The Tempus initiatives have enhanced 

transnational links between Eastern and Western scien-

tists and academic managers. In Ukraine, the Tempus 

IV focused on the implementation of Bologna princi-

ples such as the three cycle system and curricula re-

forms connected to the labour market as well [4, p. 588-

604].  

This programme encourages higher education in-

stitutions in the EU Member States and Partner Coun-

tries to engage in structured cooperation through the es-

tablishment of “consortia”. The “consortia” implement 

Joint European Projects (JEPs) with a clear set of ob-

jectives. Such projects may receive financial aid for two 

or three years. Tempus also provides Individual Mobil-

ity Grants (IMGs) to individuals working in Higher Ed-

ucation sector to help them work on certain specified 

activities in other countries [20].  

Tempus is the European Union’s programme 

which supports the modernization of higher education 

in the Partner Countries of Eastern Europe, Central 

Asia, the Western Balkans and the Mediterranean re-

gion, mainly through university cooperation projects 

[14].  

Tempus was established in 1990, shortly after the 

fall of the Berlin wall, to help the countries of Central 

and Eastern Europe to become modern and prosperous 

democracies. In the mid-1990s after the Soviet Union 

ceased to exist, the Tempus Programme was extended 

to the New Independent States and the countries of the 

former Yugoslavia [14].  

In 2000, the Programme celebrated its tenth anni-

versary.  

Since that time, the programme has been extended 

further to the 10 Partner Countries in the MEDA region. 

In addition, 10 of the former Tempus Partner countries, 

partly due to the success of their reform efforts, have 

now acceded to become members of the EU them-

selves. 

The following time-line gives a brief overview of 

the Tempus programme throughout its 20 years. 

- 1 July 1990 - the trans-European mobility 

scheme for university studies (in the future referred to 

as Tempus) was adopted by the Council, ‘within a per-

spective of five years, for an initial pilot period of three 

years.’ This first period of the Tempus programme was 

launched to respond to the modernization needs of the 

higher education sector in Central and Eastern Euro-

pean countries, following the fall of the Berlin Wall in 

1989.  

- 29 April 1993 - the second period of the Trans-

European Cooperation Scheme for Higher Education, 

Tempus II, was adopted by the European Council for a 

phase of 4 years as of 1 July 1994 [20].  

Partner Country included during 1993 was 

Ukraine.  

40% of Ukrainian universities participate in EU 

Tempus programme within 20 years [9; 20].  

- 1 July 1994 - Tempus II started.  

- In 1996 - Tempus II was extended in 1996 so 

that activities could continue until 2000.  

- 29 April 1999 - the Council adopted the third 

period of the Trans-European cooperation scheme for 

higher education (Tempus III) for the phase from 2000-

2006. 

- 1 July 2000 - Tempus III was initiated. 

- 5 December 2000 - the Cards Regulation of 5 

December 2000 amends the Tempus III Decision to in-

clude the participation of Croatia and the Federal Re-

public of Yugoslavia and sets out the framework for 

Community assistance to the Western Balkans. 

- 27 June 2002 - on the basis of its proven 

strengths, the geographic scope of the Tempus Pro-

gramme was formally enlarged by the Council to in-

clude the Mediterranean region. In addition, the dura-

tion of the Programme was extended until 31 December 

2006 to bring it into line with other Community pro-

grammes in the sphere of education and training.  

- 31 December 2006 - Tempus III comes to an 

end. 

- January 2008: launching of Tempus IV (2007-

2013). Tempus IV was initiated to cover the 2007 – 

2013 period and results from a positive impact study 

which recognised that Tempus was an important and 
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significant instrument for supporting higher education 

reforms in the Partner Countries. 

- April 2009 - Management of the programme is 

transferred from the European Commission's Direc-

torate-General for Education and Culture to the Execu-

tive Agency for Education, Culture and Audiovisual 

(EACEA) in Brussels [16].  

As of 1 January 2014 - Tempus-like activities, 

namely capacity building activities, have become part 

of a new cooperation programme called Erasmus+. 

These activities involve existing Tempus countries, in 

addition to countries from Latin America, Asia and Af-

rica, the Caribbean and the Pacific [20].  

Tempus promotes institutional cooperation that 

involves the European Union and Partner Countries and 

focuses on the reform and modernisation of higher ed-

ucation systems in the Partner Countries of Eastern Eu-

rope, Central Asia, the Western Balkans and the Medi-

terranean region. 

It also aims to promote voluntary convergence of 

the higher education systems in the Partner Countries 

with EU developments in the sphere of higher educa-

tion. With regards to the Western Balkans, Tempus 

contributes to preparing the candidate and potential 

candidate countries for a participation in the integrated 

Life Long Learning Programme and in the Bologna 

Process [17; 23].  

Tempus promotes cooperation between institu-

tions, and it also encourages a people-to-people ap-

proach. This programme provides support to consortia 

of institutions composed mainly of universities or uni-

versity associations. Non-academic partners can also be 

part of a consortium [17; 23].  

The Tempus programme is implemented in coor-

dination with the Erasmus Mundus programme which 

provides scholarships to third country students allow-

ing them to participate in top-level Master courses and 

Doctorate programmes outside the EU [17; 23].  

The European Commission considers higher edu-

cation as an important priority for its cooperation activ-

ities with the neighbouring countries and the countries 

within its wider locality. The Tempus programme, 

which is the longest-standing EU programme in this 

sector and which has a strong focus on cooperation be-

tween higher education institutions, has entered a new 

period from 2007 to 2013. Since its inception in 1990, 

university cooperation under the Tempus programme 

has contributed successfully to institution building in 

higher education in the Partner Countries and to sus-

tainable university partnerships, as well as to increasing 

mutual understanding between the academic worlds of 

the European Union and the Partner Countries [17].  

However in the Partner Countries, higher educa-

tion institutions are currently facing substantial chal-

lenges linked to:  

- increasing global competition, leading to a 

considerable shift in the distribution of the economic 

power at world level;  

- challenges of societies in transition (social co-

hesion, human rights, etc.). 

- considerable demographic changes (number 

of people potentially having 

access to higher education, age structure, migra-

tion flows);  

- changes in science and technology but partic-

ularly, the growing importance of organisational and 

societal innovation rather than purely technological in-

novation.  

Nevertheless higher education institutions are key 

players in the successful transition to a knowledge-

based economy and society and they provide the train-

ing for a new generation of leaders. They are important 

for the development of human resources. Higher edu-

cation institutions are also considerable factors in 

growth and competitiveness, and play a decisive role in 

the reform agenda of EU Member States and the Tem-

pus Partner Countries [17].  

The main objective of Tempus is to contribute to 

the creation of an area of cooperation in the field of 

higher education between the European Union and the 

Tempus Partner Countries. 

The strategic and specific objectives of Tempus 

are as follows: 

- to promote the reform and modernisation of 

higher education in the Partner Countries; 

- to improve the quality and relevance of 

higher education to the world of work and society in 

the Partner Countries; 

- to enhance the capacity of higher education 

institutions in the Partner Countries and the EU, in 

particular their ability to cooperate internationally and 

to continually modernise; 

- to maintain them in opening up to the world 

of work and the society at large in order to: 

 improve inter-disciplinary thinking and work-

ing within and between faculties and universitiesarity 

and trans-disciplinarity between university faculties; 

 increase the employability of university grad-

uates; 

 overcome inter-country fragmentation in the 

area of higher education and inter-institutional frag-

mentation in the countries themselves; 

 make the European Higher Education Area 

more visible and attractive to the world; 

- to foster the reciprocal development of hu-

man resources; 

- to enhance mutual understanding between the 

peoples and cultures of the EU and the Partner Coun-

tries [17].  

Priority themes under Tempus are defined around 

the main components of the EU's higher education 

modernisation agenda and are therefore structured in 

the following three building blocks: 

 Curricular Reform Modernisation of curric-

ula in academic disciplines identified as priorities by 

the Partner Countries, using the European Credit Trans-

fer System (ECTS), the three cycle system and the 

recognition of degrees. 

 Governance Reform: 
- equal and transparent access to higher educa-

tion; 

- university management and services for stu-

dents; 

- introduction of quality assurance; 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
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- institutional and financial autonomy and ac-

countability; 

- development of international relations. 

 Higher Education and Society: 
- knowledge triangle education-research-inno-

vation; 

- training of non-university teachers; 

- training courses for public services (minis-

tries, regional/local authorities); 

- development of lifelong learning in society at 

large; 

- qualifications frameworks; 

- development of partnerships with enterprises 

[17].  

National and regional priorities are defined based 

on these themes [17].  

The Education, Audiovisual and Culture Execu-

tive Agency (EACEA) is responsible for the manage-

ment of Tempus IV (2007 – 2013), under the supervi-

sion of EuropeAid (DEVCO) and Directorate-General 

for Enlargement (DG ELARG of the European Com-

mission). The Tempus Programme 2007-2013 is com-

posed of 3 different actions, all managed by the Execu-

tive Agency [17].  

The programme is funded on an annual basis by 

the following financial instruments: 

 Instrument for Pre-accession Assistance - 

IPA (for proposals involving Tempus Partner Coun-

tries in the Western Balkans). The IPA is the European 

Union's financial instrument for the pre-accession pro-

cess. Assistance is provided on the basis of the Euro-

pean Partnerships of the potential candidate countries 

and the Accession Partnerships of the candidate coun-

tries, namely the Western Balkans and Turkey. The IPA 

is an instrument that provides assistance which is linked 

to the progress made by the beneficiary countries and 

their needs.  

 European Neighbourhood and Partnership 

Instrument - ENPI (for proposals involving Tempus 

Partner Countries in the Southern and Eastern EU 

neighbouring area). The ENPI organizes financial sup-

port for the European Neighbourhood Policy and ENP 

countries plus Russia. The principal objective of the 

ENP is the mutual interest of the EU and its neighbours 

in promoting reform (the Bologna Process), the rule of 

law, stable democracies and prosperity – prosperity, se-

curity and stability - throughout the neighbourhood of 

the enlarged European Union. The ENPI is a “policy 

driven” instrument that operates in the framework of 

the existing bilateral agreements between the European 

Union and the neighbouring countries. 

 Development Cooperation Instrument (for 

proposals involving Tempus Partner Countries in Cen-

tral Asia). Under this instrument, the European Union 

finances measures aimed at supporting geographic co-

operation with the developing countries included in the 

list of aid recipients of the Development Assistance 

Committee of the Organisation for Economic Coopera-

tion and Development (OECD/DAC). Its purpose is to 

improve development cooperation whose objectives 

are poverty reduction, sustainable economic and social 

development and the smooth and gradual integration of 

developing countries into the world economy [6; 17; 

18].  

Ukraine joined the Tempus programme on April 

29, 1993 at the second stage. At that time, the Tempus 

programme was aimed at improving the management 

of educational institutions, updating or developing new 

curricula and improving the skills of teachers, espe-

cially in such disciplines as economics, foreign lan-

guages, social sciences, European studio and law [5].  

At the third stage of the Tempus programme 

(2000-2006), a transition to new priorities and a new 

subject area took place. Participation of Ukraine in the 

Tempus III programme coincided with joining the Bo-

logna Process and joining the European Higher Educa-

tion Area, which respectively marked the targeting of 

projects. In addition to economics and business man-

agement, agriculture, information and communication 

technologies and ecology were included in the priority 

directions [5].  

Since 2000, other partners (other than universi-

ties): companies, non-governmental organizations, 

government bodies joined Tempus projects. Therefore, 

the Tempus project partners in Ukraine are the Secre-

tariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Min-

istry of Education and Science, the environmental pro-

tection, agrarian policy, oblast state administrations and 

city councils, unions of industrialists, agrarian enter-

prises, ports, listening councils of universities and re-

search institutes [5].  

The programme helps in the acquisition of new 

modern equipment for universities - computers and 

special laboratory equipment, scientific researches, etc. 

Priorities and directions of the implementation of the 

Tempus fourth phase in Ukraine relate, first of all, to 

the development of the Bologna Process [5].  

The priorities of the first, second, third and fourth 

contests were broadly aimed at: modernizing the initial 

plans, taking into account the introduction of a three-

tier structure, in line with the European Credit Transfer 

and Accumulation System (ECTS) and the recognition 

of diplomas; development of disciplines: pedagogy, en-

gineering and technology, law, education, materials 

science, social sciences, natural sciences, agriculture, 

environment, tourism and services, urban and regional 

planning; university administration and student ser-

vices; introduction of quality assurance mechanisms; 

institutional and financial autonomy; equal and trans-

parent access to higher education; development of in-

ternational relations, as well as higher education and 

society: development of partnership of higher educa-

tion with business, equal access to higher education, 

trainings for government officials, knowledge triangle: 

education - innovation - research, qualification frame-

work [5].  

As a result of implementation of Tempus projects, 

new training courses and programmes that meet the 

modern needs of the labor market have been developed 

in Ukraine. Teachers from universities confirm that co-

operation with European colleagues provided an oppor-

tunity to acquire new knowledge, introduce new meth-

ods of teaching and evaluation, which ultimately in-

creased the competition at the universities - participants 

of the Tempus programme. 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/source_of_funding_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/source_of_funding_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/source_of_funding_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/source_of_funding_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/source_of_funding_en.php
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Projects, in particular, relate to: 

 quality assurance, including improvement of 

licensing, accreditation and certification procedures; 

the introduction of a European system for the accumu-

lation and transfer of cedits (European Credit Transfer 

System – ECTS), the appropriate training of experts 

and teachers; 

 transition to a three-cycle higher education 

system, including the development of the necessary 

regulatory framework, the preparation and implemen-

tation of courses and programmes of the third cycle; 

 enhancement of management and governance 

systems in higher educational institutions, including 

student self-government, optimization of the processes 

of management of a higher educational institution, en-

largement of the circle of persons involved in the pro-

cesses of making administrative decisions [5].  

Results. The Tempus programme contributes to 

the internationalization of universities, the creation of a 

long-term partnership between Ukrainian and Euro-

pean higher education institutions, which does not stop 

after the completion of projects, the launch of new re-

search projects or exchange projects. In many cases, the 

Tempus programme has helped to establish and de-

velop a dialogue between higher education institutions 

and the Ministry of Education and Science of Ukraine, 

its regional units, between the scientific and pedagogi-

cal staff and the administration of the institution, be-

tween employers, teachers and students. 

Participation in the projects helped the university's 

leadership and the scientific and pedagogical staff to 

identify and increase, foster and enhance strategic di-

rections for modernization, such as improving libraries, 

using multimedia, attracting additional financial re-

sources and strengthening industry relationship, espe-

cially in such areas as food quality control. Courses and 

programmes were revised to meet the needs of the ped-

agogical sphere, and so on. Cooperation between the 

academic and non-academic staff of the universities 

participating in the internships has had a positive im-

pact on management procedures and teaching methods. 

Furthermore, as a result of the internship, new courses, 

programmes, new teaching methods and more practical 

training were developed. Students noted that assign-

ments to teaching methods and concepts, and familiar-

ity with the culture of European universities promoted 

communicative skills, intercultural dialogue and the de-

velopment of a more independent approach to learning, 

and their teachers became open and innovative. Conse-

quently, the Tempus programme contributes to the 

preparation of a new generation [5].  

Ukrainian universities, where the reform of the 

curriculum and the educational process is successfully 

implemented in accordance with the provisions of the 

Bologna process, connect their progress with participa-

tion in Tempus programme projects. Within the frame-

work of the Tempus I, II, III Programme, from 1994 to 

2006, around 300 projects with a total budget of around 

50 million euro were funded in Ukraine, including joint 

projects, structural measures and individual mobility 

grants [5].  

Taking into account the results of the first, second 

and third competitions of the Tempus IV programme 

involving partners from Ukraine, 29 projects (12 in the 

first, 12 in the second, 5 in the third competition) are 

implemented, with a total budget of about 25 million 

euros, of which: 26 - joint projects - Joint Projects (of 

which 5 are national projects), 3 projects for structural 

measures - Structural Measures. Tempus IV projects 

are aimed at development and implementation of train-

ing programmes on social work, space technology, in-

tellectual property, environmental management in ac-

cordance with the provisions of the Bologna Process, 

creation of educational centers for modern technolo-

gies, pedagogical network, wide range of moderniza-

tion of higher education, in particular, development of 

education in the sphere of tourism, enhancement and 

improvement of education in social partnership, land 

management, ecology, university and business cooper-

ation, quality assurance of university management [5].  

Conclusion. The strategic objective of the Bolo-

gna process is the European Higher Education Area, 

competitive and attractive for European citizens as well 

as students and youth from all over the world. The Eu-

ropean Higher Education Area is rooted in international 

cooperation; it is expected to remove all obstacles and 

ensure a broad access to high-quality higher education 

built on the principles of democratic governance, uni-

versity independence, their academic and research au-

tonomy; to foster and facilitate mobility of students, ac-

ademic and pedagogical staff of the universities; to pre-

pare young people to be active citizens; to lay the 

foundation for their personal development and profes-

sional growth.  

The process of European unification, its spread to 

the East and the Baltic countries is accompanied by the 

formation of a joint educational and scientific space and 

develop uniform criteria and standards in this area 

across the entire continent. The basic principles of the 

Bologna process and higher education in Ukraine com-

pliance with its requirements due to the prospect of in-

tegration into the European education and research 

area. 

Development of national system of higher educa-

tion in the global dimension depends on the strategic 

targets of the educational programmes, especially the 

European lifelong learning programmes (LLP). The 

implementation of the first and the longest-standing 

European Union’s programme Tempus in the sector of 

cooperation between higher education institutions in-

fluences on enlargement opportunities and develop-

ment of higher education in the countries of the Euro-

pean region. Tempus promotes and supports institu-

tional cooperation that involves the European Union 

and the Partner Countries and focuses on the reform and 

modernization of higher education systems in the EU's 

surrounding area. University cooperation under the 

Tempus programme successfully contributes to univer-

sity partnerships, as well as to enhancing mutual under-

standing between the academic worlds of the European 

Union, the Partner Countries and Ukraine. In addition 

to promoting cooperation between institutions, Tempus 

also assists a people-to-people approach.  

Taking into account the principles, main objec-

tives of the Bologna process, the important reforms 

foreseen by the Bologna process, we have defined key 
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priorities for implementation the Bologna Process in 

Ukrainian higher education. The Bologna process is a 

process of recognizing a different educational system 

in Europe. If Ukraine's future lies with Europe, we can-

not continue to argue that the Bologna Process has for 

us only educational and informative value.  

The participation of Ukrainian higher education in 

Bologna transformations should focus only on its de-

velopment and acquisition of new qualitative features, 

not on the loss of the best traditions of national stand-

ards, reduces its quality. Focusing on the Bologna Pro-

cess does not result in excessive adjustment of national 

education systems. On the contrary, its condition must 

deeply understand, comparing with European criteria 

and standards, and identify opportunities for improve-

ment in the new stage. This evolution of the education 

system should not be separated from other areas of so-

ciety. It has developed in a harmonious relationship 

with society as a whole.  

The modernization of higher education in Ukraine 

(Law "On Higher Education" and a number of regula-

tions of the Ministry of Education) has some common 

features with the Bologna process (input stage of the 

education system), but in most areas it does not match. 

This is due to the fact that the original concepts of this 

modernization were not focused on the integration of 

the national education system in the European space. 

They have more "internal" in nature and largely con-

fined to "attach" the higher education system to the new 

domestic realities. At present the concept of reform, 

should radically revise and create a coherent pro-

gramme of rapprochement with the European Educa-

tion and Research Area. 

According to the results of the analysis of imple-

mentation the Bologna Process standarts in Ukraine we 

determined what Ukrainian Government has already 

done and what should be changed in Ukrainian higher 

education system, and initiate appropriate reforms. 

The Government of Ukraine should take a con-

scious political decision, which would be based on the 

needs of these reforms and would be the basis for strong 

foreign policy, oriented to integration of the national 

higher education system in the European dimension. 

 

References 

1. Analytical Data. Access mode : 

https://www.tempus.org.ua/.../vyshha-osvita-ta-bolon-

skyj-p. 

2. Bologna process in Ukraine | Study in 

Ukraine! Access mode : 

https://toget.education/bologna-process-in-ukraine/. 

3.  Bologna Process - Wikipedia. Access mode : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bologna_Process. 

4. Dakowska D. (2017). Competitive Universi-

ties? The Impact of International and European Trends 

on Academic Institutions in the ’New Europe’. Euro-

pean Educational Research Journal, Symposium Jour-

nals (with European Educational Research Associa-

tion). Central and Eastern European Higher Education, 

16 (5), 588-604.  

5. East Europe Journal.  Access mode : 

http://jet.com.ua/ru/tempus/tempus-v-ukra-n.  

6. Enlargement of the European Union - Euro-

pean Parliament. Access mode : 

http://www.europarl.europa.eu/enlargement/default_n

oscript_en.htm.  

7. European Higher Education Area and Bologna 

Process. Access mode : http://www.ehea.info/. 

8. Information Department of the Verkhovna 

Rada of Ukraine Secretariat 

http://iportal.rada.gov.ua/en/news/News/News/page/e

n/news/News/News/95159.html. 

9. Interfax. Access mode : http://www.inter-

fax.co.uk/ukraine-news/14 April 2013.  

10. Lepesant G. (2005-2006). Elargissement de 

l’UE. Paris. L’Etat de la France. pp. 334-335.  

11. MASTIS: The way of Bologna Process imple-

mentation in high ... Access mode : 

https://mastis.pro/the-way-of-bologna-process-

implementatio... 

12. New Law "On Higher Education" Adopted! | 

Igor Sikorsky Kyiv ... Access mode : 

kpi.ua/en/node/8759.  

13. Observatory Magna Charta Universitatum. 

Access mode : http://www.magna-charta.org/ . 

14. Programmes 2017-2013 | EACEA. Access 

mode : http://eacea.ec.europa.eu/2007-2013_en.php.  

15. Tempus country fiches - EACEA - Europa 

EU. Access mode : 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countri

es/reviews/ukraine_review_of_higher_education.pdf.  

16. Tempus @ 20 | EACEA Access mode : 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/events/2010/ministe-

rial_20birthday.php.]. 

17. Tempus IV (2007-2013): Overview of the Pro-

gramme - EACEA. Access mode 

:http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_te

mpus_en.php#info.  

18. Tempus Programme 2007-2013 | EACEA. 

Access mode : 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php.  

19. Tempus - Publications | EACEA. Access 

mode : http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publica-

tions_en.p.  

20. TEMPUS - Wikipedia. Access mode : 

https://en.wikipedia.org/wiki/TEMPUS.  

21. The Law of Ukraine "On Higher Education". 

The Verkhovna Rada of Ukraine; Law of 01.07.2014 

№ 1556-VII. Available at: http://za-

kon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  

22. Tost M. (2000). La dimension européenne. 

Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, pp. 29-

35.  

23. What is Tempus Programme ? - Erasmus+ - 

Erasmus+ Tunisia. Access mode : 

https://www.erasmusplus.tn/en/article/0008-tempus-

programme. 

24.  Zgurovsky, M. (2016). ECTS – the structural 

reform of higher education in the European space. 

[Electronic resource]. Bologna Process, № 1-150.Ac-

cess mode : kpi.ua/en/node/7340. 

 

https://www.tempus.org.ua/en/vyshha-osvita-ta-bolonskyj-proces/informacijno-analitychni-materialy.html?start=20
https://www.tempus.org.ua/.../vyshha-osvita-ta-bolonskyj-p
https://www.tempus.org.ua/.../vyshha-osvita-ta-bolonskyj-p
https://toget.education/bologna-process-in-ukraine/
https://toget.education/bologna-process-in-ukraine/
https://toget.education/bologna-process-in-ukraine/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bologna_Process
https://en.wikipedia.org/wiki/Bologna_Process
file://Cat/d/Типография/!Верстка/Heritage_январь/Heritage_январь_2_часть/East%20Europe%20Journal
http://jet.com.ua/ru/tempus/tempus-v-ukra-n
http://jet.com.ua/ru/tempus/tempus-v-ukra-n
http://www.europarl.europa.eu/enlargement/default_noscript_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/enlargement/default_noscript_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/enlargement/default_noscript_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/enlargement/default_noscript_en.htm
file:///C:/Users/hp250g2/Desktop/European%20Higher%20Education%20Area%20and%20Bologna%20Process
file:///C:/Users/hp250g2/Desktop/European%20Higher%20Education%20Area%20and%20Bologna%20Process
http://www.ehea.info/
http://iportal.rada.gov.ua/en/news/News/News/page/en/news/News/News/95159.html
http://iportal.rada.gov.ua/en/news/News/News/page/en/news/News/News/95159.html
http://www.interfax.co.uk/ukraine-news/14%20April%202013
http://www.interfax.co.uk/ukraine-news/14%20April%202013
https://mastis.pro/the-way-of-bologna-process-implementation-in-the-ukraine-high-technical-school/
https://mastis.pro/the-way-of-bologna-process-implementation-in-the-ukraine-high-technical-school/
https://mastis.pro/the-way-of-bologna-process-implementatio
https://mastis.pro/the-way-of-bologna-process-implementatio
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0wYrn4ujYAhVLmbQKHXYBDp4QFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fkpi.ua%2Fen%2Fnode%2F8759&usg=AOvVaw3P_X0LwMtC3IC8weIJEN1G
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0wYrn4ujYAhVLmbQKHXYBDp4QFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fkpi.ua%2Fen%2Fnode%2F8759&usg=AOvVaw3P_X0LwMtC3IC8weIJEN1G
http://www.magna-charta.org/
http://www.magna-charta.org 
http://eacea.ec.europa.eu/2007-2013_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/reviews/ukraine_review_of_higher_education.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/reviews/ukraine_review_of_higher_education.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/reviews/ukraine_review_of_higher_education.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/reviews/ukraine_review_of_higher_education.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/events/2010/ministerial_20birthday.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/events/2010/ministerial_20birthday.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/events/2010/ministerial_20birthday.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php#info
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php#info
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en.p
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en.p
https://en.wikipedia.org/wiki/TEMPUS
https://en.wikipedia.org/wiki/TEMPUS
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://www.erasmusplus.tn/en/article/0008-tempus-programme
http://www.erasmusplus.tn/en/article/0008-tempus-programme
https://www.erasmusplus.tn/en/article/0008-tempus-programme
https://www.erasmusplus.tn/en/article/0008-tempus-programme
http://kpi.ua/en/charta


The scientific heritage No 31 (2019)  43 

THE ROLE OF EDUCATION IN SOCIETY (REVIVAL OF THE COSSACK TRADITIONS)  

 

Maltseva L.V., 

doctor of pedagogical sciences, professor 

Kuban State University 

Snaksaryov P.B., 

undergraduate 

Kuban State University 

Matter K.N. 

undergraduate 

Kuban State University 

 

Abstract 
The current changes in the world impose new demands on the education system. To solve all these problems, 

one needs to have an idea about the general theory of knowledge and modernization in education, to have general 

and special methods of knowledge. One of the directions of modernization of Russian education is the creation of 

a system for assessing the quality of education, which is understood as the integral characteristic of the education 

system as a whole. In the conditions of the formation and revival of national self-awareness, the upbringing of 

young people in the traditions, culture and customs of their people acquires particular urgency. 

Keywords: education, upbringing, culture, traditions, customs, personality, national identity, society, history. 

 

The change in the role of education in society has 

led a large part in the implementation of innovative pro-

cesses. Previously, the unconditional reference points 

of education were the formation of knowledge, skills, 

skills, information and social skills (qualities) that en-

sure “readiness for life”, in turn, understood as the abil-

ity of an individual to adapt to social circumstances. 

At present, traditional education is gradually being 

supplanted by other types of education, since deter-

mined by the other requirements of society to the indi-

vidual and the process of its development. Their es-

sence is that the former educational system, based on 

the opinion that it is possible to determine a stock of 

knowledge that is sufficient for successful life and 

transfer it to a student, has now exhausted itself. 

The educational process gives knowledge to the 

younger generation, because it activates the motivation 

of self-development, which, in turn, turns the learning 

process into a source to meet the needs of the develop-

ing personality. 

For education it becomes a period of intensive 

search for new ideas of development. The quality of ed-

ucation is a certain level of mastering the content of ed-

ucation; physical, mental, moral development, which a 

person learns, reaches in accordance with individual ca-

pabilities and aspirations. The new millennium needs a 

new modern education system that would satisfy the re-

quirements of the state and society. 

In the conditions of the formation and revival of 

national self-awareness, the upbringing of young peo-

ple in the traditions, culture and customs of their people 

acquires particular urgency. Traditions are always a 

new discovery for the current generation, bearing in it-

self the volume of knowledge and experience tested 

over the centuries, the culture and way of life of the eth-

nicity of the Kuban Cossacks. 

The culture of the Kuban Cossacks exists in the 

system of a holistic culture of humanity, but this is a 

global internally dialectically contradictory, and the in-

teraction between the individual elements demonstrates 

how the universal connection of phenomena. Culture 

cannot be considered fully formed independently, and 

the moments of tension associated with the differences 

between individual cultural norms, values, religions of 

each people. 

In our Krasnodar Territory Cossack classes are 

created. In these classes will be studied history, culture, 

customs, the way of the Kuban Cossacks. At the lessons 

of fine art it is possible to conduct integrated lessons - 

this is history and art [3]. 

Continuing to travel around the Kuban land, we 

remember what the Cossacks wore. How the Kuban 

Cossacks were formed, how Cossack uniforms and Ku-

ban Cossacks looked. 

What the Cossacks wore in 1705, Savta Kochet, 

ataman of the Don winter stanitsa, said in the Posolsky 

order: ... de, they wear dresses according to ancient cus-

tom, like some of them who like them: some like the 

dress and shoes in Circassian and Kalmyk, and others 

are used to walking in Russian, the old custom in a 

dress, and what he desires lutche, he also creates. And 

then, as if warning Peter that Petrovsky innovations did 

not take root among the Cossacks, he said: “But none 

of them don’t wear any of the Cossacks on Don, and 

the masters, that is, the tailors, who could use a German 

dress, in the cities of their Cossacks do not live. " 

Peter I did not distort the traditional Cossack 

clothing. Maybe they just didn’t reach their hands, but 

maybe they understood that Cossack clothing and the 

appearance in general are something more than fashion, 

and the Cossacks will not have bloodless shaving of 

beards and the introduction of a “German dress”. But, 

most likely, the tsar - reformer, in joint campaigns with 

the Cossacks, was convinced how Cossack clothing 

was adapted to combat life in the steppe. 

Cossack clothing is very old. The costume of the 

Cossacks evolved over the centuries, long before the 

steppe people were called Cossacks. First of all, this re-

fers to the invention of the Scythians - the pants of a 

nomad-cavalry. Over the centuries, cut them un-

changed: they are wide trousers - you don’t sit on a 

horse in narrow pants, and they will erase their legs and 

hold down the rider’s movements. So those trousers 

that were found in the ancient kurgans were the same 
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as the Cossacks wore in the 18th and 19th centuries. 

Shirts were of two types - Russian and beshmet. Rus-

sian dressed in trousers, beshmet wore navypusk. They 

were made from canvas or silk. Stepnyaks generally 

preferred silk to other fabrics - the louse does not live 

on silk. Top - cloth, and silk on the body. In winter, they 

wore naked fur coats that were worn on their naked 

bodies – that is how the peoples of the North wear 

kuhlyanka. 

The energy field arises from the friction of the 

wool on the body - so much warmer, and if a person 

sweats up - the wool will wipe the sweat, it will not be 

absorbed into clothing and will not turn into ice. 

From outerwear, the Cossacks have long preferred 

arkhaluk (Türk. Arch - back, Türk. Lyk - heat) - “spin-

heater” - something between a quilted Tatar robe and a 

caftan. In addition, over a sheepskin coat in winter and 

in bad weather, a hoodie was worn - a cloak with a hood 

made of sheep or camel wool. Water rolled down on it, 

in severe frosts it did not burst like leather things. In the 

Caucasus, the hoodie replaced the burka, and the hood 

has long existed as an independent headdress - hood. 

There was a great many boots - horse riding is im-

possible without boots, and you will not walk barefoot 

on a dry steppe. Soft boots without heels – ichini and 

“chiriki” — galoshes shoes, which were worn on either 

over the shoulders and in which the trousers were 

tucked in, were especially loved. Worn and "shoes" - 

leather shoes with belts, so called because it was made 

from calfskin (Turk. Shoe - calf). 

But the Cossack most of all appreciated the clothes 

not for its cost and not even for the comforts for which 

the Cossack was famous “on the right”, but for that in-

ner spiritual meaning, which filled every internship, 

every detail of the costume. According to the beliefs of 

the ancients, clothing - the second skin, so the indige-

nous Cossacks never wore other people's clothes, with-

out performing cleansing rituals over it, and even more 

so the clothes of those killed. To put on “alien covers” 

meant to enter the “will” of the donor and lose one’s 

own. Therefore, the Cossack would never put on a "fur 

coat with the king's shoulder." 

By awarding the Cossacks, the atamans gave them 

material "on the right," but they never gave the ataman 

caftan. The most valued clothes sewn mother or wife. 

The first baptismal shirt was sewed and bestowed by 

the godmother, she was put on once, and remained un-

broken all her life, wiped off with the strands of her first 

hair. Of particular importance were the Cossack lam-

pasy. It was believed that they were introduced for the 

first time. Lamps are found on Cossack clothes, on 

Polovtsian clothes and even earlier - Scythians. So un-

der Platov, the wearing of stripes was only legalized, 

and they existed before, marking the belonging of their 

master to the free army. It is not by chance that the Cos-

sacks were so proud and proud of them [5]. 

Unlike all nations and classes of the world, the 

Cossacks, who lived in the strict framework of the mil-

itary class, were obliged to wear a standard uniform. 

The smallest details: buttons on his uniform, an earring 

in his ear, a specially knitted hood or a put on hat — for 

the Cossack were an open book, a passport by which he 

learned everything about the illegal fellow. 

Cossack forelock - the same tradition as the stripes 

and papakha. According to one legend, the cap knocked 

on his ear just covered his absence, and the chub was 

shaved by the convicts. But this version is from there, 

from the legend of the "fluent" origin of the Cossacks. 

In fact, part of the Savirs (Sevruk) were worn by the 

Chuba even in the time of the Huns. So they are de-

picted on ancient frescoes. The same antiquity was 

fanned and Zaporozhian oseledets, probably borrowed 

by the Turks and Slavs from the Goths, for whom it 

meant dedication to the god Odin. The Khokhol (khokh 

- ool) among the Altaians and now is translated as “the 

son of heaven”. Interestingly, the Persians (Iranians) 

have the word "Cossack" and translates as "Ukrainian." 

So hairstyle, especially in the past, is a mystical, sacred 

phenomenon. The Don Cossacks explain the forelock 

on the left side of the cap this way: the angel on the 

right is there, the order is there, the devil is on the left 

– this is the Cossack. By tradition, in Russia, mustache 

was an integral part of a military uniform. By the way, 

during the Patriotic War, the mustache was worn by the 

guards. 

Cap - the continuation of the head. Cossacks had a 

hat or cap that played a huge role in customs and sym-

bolism. A hat with a colored top or a kaza-whose cap 

with a band symbolized a full membership of a stanitsa 

society. The Cossacks were in caps in a circle. Actually, 

they voted. Before the elected chieftain they took off 

their hats, and he put on his hat. He took off his hat and 

speaker. If the Esaulets put it back on, it means that 

those who spoke would lose their words. When return-

ing from war or service, the Cossacks brought caps as 

a gift to tribal rivers, throwing them into the waves. The 

Cossack, who married a widow, brought the cap of the 

dead Cossack to Don or Kuban and let her by the water. 

Icons and protective prayers written by a child’s hand 

were sewn into a hat. The Cossacks placed especially 

securities and orders for the top of the papakhi. There 

was no safer place - the Cossack could only lose his hat. 

Earrings (for men) meant the role and place of the 

Cossack in the family. Thus, the only son of the mother 

wore one earring in the left ear. The last child in the 

family, where there is no, besides him, male heirs, wore 

an earring in his right ear. Two earrings - the only child 

of the parents. Cossacks traditionally watched their 

own appearance. It proceeded primarily from statutory 

requirements for tidiness. 

The Kuban Cossack army began to take shape at 

the end of the eighteenth century, and it was based on 

the Cossacks and Donians. In the initial period of set-

tlement of the region, the Black Sea people retained the 

clothes and weapons inherent in the Cossacks. Horse 

Cossacks wore blue trousers, blue Kountush, under 

which a red caftan was worn. In 1810, the uniform of 

the Black Sea Cossack uniforms was approved: harem 

pants and a jacket made of coarse cloth. Linear Cos-

sacks wore Circassian-style clothing. At the beginning 

of 1840, a uniform form was established for the Black 

Sea Cossacks, following the example of the linear ones. 

This form became uniform for the Kuban Cossack 

troops formed in 1860. The complex of men's clothing 

consisted of: Circassian stitched from black factory 
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cloth, dark-colored trousers, beshmet, turret, in winter 

- burkas, hats, boots or leggings [5]. 

Cover Circassian entirely borrowed from the 

mountain peoples. They sewed it below the knee 

length, with a low cut on the chest that opened the besh-

met; sleeves were made with wide cuffs. A lining for 

gasshoes was sewn on the chest; it served along with 

the Caucasian belt, often a silver nabob, an ornament of 

the Circassian. The beauty and wealth of the Cossack 

costume was that it contained more silver. Winter coats 

were fur coats - shells, with a deep smell, with a small 

collar of tanned white and black sheepskins and quilted 

cotton wool beshmet. 

Women's costume is the whole world. Not only 

every army, every village and even every Cossack clan 

had a special outfit that differed from the others, if not 

perfect, then in details. The farther back in the centu-

ries, the more clearly visible is the purpose of clothing: 

not only to protect people from heat and cold, from the 

weather, but also from evil forces; be a passport and a 

business card at the same time. A special feature of the 

Cossack female costume was the head capes. Women 

are not supposed to go to the temple with their heads 

uncovered. In Russia, married women wore a "warrior" 

- to seem "bare-headed" was a sign of ignorance, sav-

agery. Cossacks wore lace shawls, and in the XIX cen-

tury - "caps", "fashonki" (from him. The word "fayn" - 

beautiful). They were worn in full accordance with the 

marital status - a married woman would never have ap-

peared in public without a fashonka. The girl covered 

her head and always braided one braid with a ribbon. 

All wore lace shawls. Without him, the appearance of a 

woman in public was just as unthinkable as the appear-

ance of a front Cossack without a cap or cap. 

Cossacks, as a rule, were not worn by men. This 

custom is military. It was believed that the Cossacks 

were married to the service. So the rings are mostly fe-

male symbols. The silver ring on the left hand is a girl 

for a vydanie, a “praise”. The silver ring on the right 

hand is made. Silver ring with turquoise (a stone of mel-

ancholy and memory) on the right hand means that they 

are narrowed in service. The golden ring on the right 

hand - is married, on the left - divorced. Two gold rings 

on one finger of the left hand is a widow. The second 

ring - the dead or dead husband. And the Cossack, who 

received the ring during the wedding ceremony, did not 

wear it on his hand - he wore it in a small bottle (leather 

or cloth bag, worn on his chest along with a crust). The 

ring was brought home with a cap or a fur cap when the 

Cossack died in foreign lands. There were other sym-

bols that were not particularly shown in the female cos-

tume, but were present. Such a symbol, for example, 

were the keys. The one who owned the keys to the cel-

lars was the sovereign in the house. 

And from that moment on, everyone submitted to 

her, including men, when it came to household chores. 

Traditional female costume was formed in the sec-

ond half of the nineteenth century. It consisted of a skirt 

and a jacket, the so-called “couple”. It was sewn from 

factory fabrics - silk, wool, velvet, chintz. Sweatshirts, 

or “blouses”, were of various styles: fitted on the thighs, 

with a frill - “bass”, long sleeve, smooth or heavily 

gathered at the shoulder with “chubby”, high or narrow 

cuffs, “stand” collar or cut out by volume neck. Elegant 

blouses decorated with braid, lace, stitching, beading. 

Worn and loose-fitting blouses - "maten". The cut of 

such blouses was straight and free. They liked to sew 

skirts fluffy, finely gathered at the belt of four, seven 

shelves, each up to a meter wide. The skirts below were 

decorated with lace, ruffles, cord, small folds. 

Petticoat - “speed” - an obligatory accessory of 

women's costume. It was sewn of thin white light fabric 

with lace, often decorated with embroidery. Contempo-

raries describe the Cossack costume like this: “... on a 

holiday, Cossacks like to be naughty: chintsev, woolen 

and silk suits, beautiful shawls on their heads, half 

boots on their legs; on the hands of gold and silver 

rings; on the neck of many amber monists; there are 

gold and silver earrings in their ears. Girls in braids in-

terweave expensive silk ribbons. All women braid their 

hair round their heads. ” 

 The top winter clothing was a quilted "Kohta" 

without a collar with wide slanting oblique stripes 

forming a deep smell. This clothing was considered to 

be comfortable, as it made it possible to carry the child 

outside without wrapping it in a blanket. It should be 

noted age differences in clothing. The costume of girls 

- brides and young women was the most colorful and 

best in quality material. By the age of 35, women pre-

ferred to dress in darker monophonic clothes of simpli-

fied cut. Children's clothes are similar to adult clothes. 

Children received a minimum of clothes, often wearing 

old clothes. There was no special form for the wedding 

dress; ordinary clothes were sewn, but from the best 

fabrics. The Cossacks for the wedding wore a Cossack 

uniform [5]. 

Of particular interest from the point of view of art 

and historical is the traditional form of women's cloth-

ing - a shirt. It preserved the foundations of the Russian 

women's costume; a long shirt of tunic-like cut with 

long full sleeves on the cuff; the collar is round, gath-

ered, with a deep cut on the chest. The sleeve was con-

nected to the camp squarely affection. The shirt was 

considered the outerwear of the house. In poor families, 

a shirt with a skirt could be a wedding suit. Sewed shirt 

from homespun hemp canvas. The sleeves, the collar, 

and sometimes the hem were decorated with embroi-

dery [5]. 

All this can be seen if you visit the ethnographic 

village of Ata-man. Today it is a village with its inhab-

itants, their way of life, songs, with old Cossack huts. 

Folklore festivals are held in the ethnographic village 

of Ataman, where participants perform in national cos-

tumes, Kuban Cossacks [4]. 

The ethnographic complex of the village of Ata-

man is the largest and unique museum of its kind in 

Russia under the open sky. It is located in Temryuk dis-

trict, on Taman. This is not a museum exhibit, where 

nothing can be touched, but a real Cossack village, hav-

ing been in which you can fully plunge into the life of 

the Cossacks, as well as learn about the history of this 

land. The village of Ataman will take its guests hun-

dreds of years into the past and allow them to feel the 

spirit of the Cossacks, inflexible will and endless free-

dom [3]. 



46 The scientific heritage No 31 (2019) 

This Cossack village spread widely on the shore 

of the bay. As it should be, at the highest place is the 

chapel, at the entrance of the Maidan. Four streets run 

to the sea. Each compound is unique, it carries its own 

meaning. 

The blacksmiths had never been without work, be-

cause the Cossack could not imagine himself without a 

weapon and a horse. At any compound it was possible 

to see objects that passed through the hands of a black-

smith. First of all - horseshoes. Potter's hut. In the Ku-

ban potters enjoyed great honor and respect, they were 

composed of songs, fairy tales, proverbs. The shapes of 

Kuban ceramics are simple, the ornament is bright, flo-

ral. 

The Cossacks loved to dress up, so they knew how 

to sew and knit clothes, they always sewed clothes for 

the holiday from velvet or silk. The casual clothes of 

the Cossacks of those times consisted of a long shirt, 

blouse and chintz skirt. They wore a few skirts: first, 

calico, then canvas, and another one above, or how 

much the calico, satin or silk would want. Visiting the 

unique ethnographic complex Ataman, all this can be 

seen. Going into any hut in the village you will meet 

the hostess in national costume and offer Kuban 

raznozolstvie. The exhibits in the huts can not only be 

touched, but also learn some Cossack craft. How the 

Kuban Cossacks lived, how they walked, sang, cele-

brated holidays, to learn the life and customs of any of 

the sources could not better convey the atmosphere than 

the village of Ataman on the Taman Peninsula. 

1.The study of history, culture, traditions (experi-

mental groups). 

2. The study of history, culture, traditions (control 

groups) 

 
 

Preservation, revival, and also reasonable devel-

opment of regional forms of folk culture of the Kuban 

is one of the urgent tasks of modern society. In such 

conditions, the study of the processes of formation and 

development of folk decorative and applied art, which 

was widespread in the Kuban region, becomes even 

more necessary. 

Thus, it can be concluded that it is necessary to 

educate young people to the artistic and aesthetic values 

of their region (Krasnodar Territory) by educating them 

by means of visual, decorative and folk art, studying 

history, culture, traditions and customs that contribute 

to the effective and harmonious development of the 

young generation. To help the children in this is the task 

of the teacher and the parents, who tactfully, intelli-

gently, empathizing with him, build this process con-

sciously from lesson to lesson. Writing an art culture is 

available today to a competent and willing teacher. [3] 

 

1. After visiting the village Ataman 

2. Before visiting the village Ataman 

 
 

Art, culture, traditions for each of us, this commu-

nication with life in its most specific and even everyday 

manifestations. At the same time, a source of aesthetic 

joy, a source of interesting thoughts, is never ex-

hausted, since understanding the structure of an image, 

the ability to trace the process of its formation, educate 

an active observer and objective connoisseur of the cre-

ative process in a person. 
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The study of art, history is carried out on a nation-

wide scale, and therefore it can create a two-fold pro-

cess that organically combines education and innova-

tive teaching of art. And in order to accomplish this, it 

is necessary to give an opportunity to express them-

selves in active activities from the wounded age itself, 

and love for one’s native land, for one’s people, and 

without this, it’s impossible to look to the future [4]. 

Modern education is carried out on the basis of the 

principles of state policy, the priority of universal hu-

man values, free development of personality, which al-

lows the society to develop harmoniously. One of the 

main goals of the general education school in training 

and educating young people is to prepare them for later 

life, taking into account the current level of science and 

technology. 
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Анотація 

У статті досліджується питання дослідницьких умінь фахівців соціально-педагогічної сфери. Здійс-

нено їхню класифікацію. Відзначено, що дослідницькі вміння передбачають здатність ефективно викону-

вати дії, адекватні вирішенню певних дослідницьких завдань відповідно до логіки наукового пізнання та 

специфіки фахової діяльності.  

Abstract 

The article deals with the issue of research skills of specialists of the social-pedagogical sphere. Their classi-

fication is carried out. It is noted that research skills include the ability to effectively carry out the actions, which 

are adequate for solving certain research tasks in accordance with the logic of scientific knowledge and the spe-

cifics of professional activity. 
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умінь, фахівці соціально-педагогічної сфери. 

Keywords: scientific research activity, research skills, classification of research skills, specialists of social-

pedagogical sphere. 

 

Однією з визначальних тенденцій розвитку си-

стеми вищої освіти, яка функціонує в умовах кар-

динальних змін у соціальні-економічній і політич-

ній сферах нашої країни, є підвищення уваги до під-

готовки фахівців якісно нового типу – дослідників, 

аналітиків, професіоналів, готових до здійснення 

науково-дослідницької діяльності (НДД). Сучас-

ним професіоналам недостатньо мати глибокі пре-

дметні знання і володіти практичними вміннями і 
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навичками. Реалізація професійних функцій вима-

гає творчого підходу до роботи, виконання дослі-

джень, використання наукових знань з метою пере-

творення соціальної дійсності в інтересах людей. 

Таким чином, одним із актуальних напрямів розви-

тку освітнього процесу у ЗВО є формування дослі-

дницьких умінь майбутніх фахівців.  

Різні аспекти досліджуваного питання висвіт-

лювалися в працях вітчизняних і зарубіжних уче-

них (В. Базелюка, Р. Барнета, М. Букача, Р. Грін-

нела, Н. Калугіної, І. Козубовської, Т. Мишковсь-

кої, І. Попович, К. Марлоу, Г. Роджерса, Д. Фрімана 

та ін.). Проте проблема формування дослідницьких 

умінь фахівців соціально-педагогічної сфери поки 

що не була предметом глибокого дослідження, що 

зумовило вибір теми наукового пошуку. 

Перш ніж розглянути сутність дослідницьких 

умінь, відзначимо, що уміння – це заснована на 

знаннях і навичках готовність людини виконувати 

певну діяльність у мінливих умовах її перебігу [1; 

2, с. 371]. Володіючи вміннями, людина здатна оп-

тимально вибудувати стратегію діяльності, підби-

раючи раціональні прийоми виконання дій, відпо-

відно до поставленої мети. 

Підкреслимо, що вміння характеризуються пе-

вними властивостями, параметрами, до яких зазви-

чай відносять: усвідомлення, узагальнення, проду-

ктивність і динамізм. Усвідомленість є основною 

характеристикою уміння, а показником усвідомле-

ності засвоєння дій може служити уміння прави-

льно аргументувати і обґрунтувати свої дії, визна-

чити їх чітку послідовність. Узагальненість прояв-

ляється у виборі способів виконання дії відповідно 

до змін умов діяльності, іншими словами – це є гну-

чкість, самостійність дій. Правда, варто зауважити, 

що вибір способів реалізації дії може вирізнятися 

гнучкістю, самостійністю, але не завжди бути опти-

мальним. Продуктивність уміння дозволяє не про-

сто відтворювати засвоєні дії, а й знаходити більш 

ефективні рішення застосування сформованих 

умінь і навичок. Динамізм забезпечує можливість 

удосконалення вміння, перехід його на більш висо-

кий рівень розвитку. 

Щодо тлумачення поняття «дослідницькі 

вміння», то воно найбільш розвинуте у сфері дослі-

дницької педагогічної діяльності. Так, поняття «до-

слідницькі вміння» тлумачиться, з одного боку, як 

властивість індивіда, яка характеризує його здат-

ність до пошуково-перетворюючої діяльності в 

освітньому процесі, а з іншого, як його здатність 

здобувати нові знання, уміння і навички, які сприя-

ють його професійному розвитку і саморозвитку 

[3]. 

Розглядаючи формування дослідницько-педа-

гогічних умінь студентів в умовах модульної орга-

нізації процесу навчання, Т. Мишковська розуміє їх 

як володіння системою спеціальних знань та нави-

чок використання методiв педагогічного дослі-

дження для виконання дослідницьких дій у процесі 

педагогічної діяльності вчителя [4, с. 7]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з 

проблеми дослідницьких умінь дозволяє зробити 

певні висновки: загальні компоненти дослідницької 

діяльності в будь-якій науковій галузі однакові, рі-

зниця тільки в конкретному матеріалі, яким оперує 

дослідник. Більшість учених не фіксує якої-небудь 

професійної специфіки, а називає ті спільні аспе-

кти, які характерні для наукових досліджень чи то 

в природничих, технічних чи гуманітарних науках. 

Ми вважаємо, що належність до певної профе-

сії диктує певні вимоги до дослідницьких умінь фа-

хівців, що зумовлює їхній зміст та структуру.  

Узагальнюючи наведені твердження, під до-

слідницькими вміннями фахівця соціально-педаго-

гічної сфери будемо розуміти здатність ефективно 

виконувати дії, адекватні вирішенню певних дослі-

дницьких завдань відповідно до логіки наукового 

пізнання та специфіки фахової діяльності.  

Дослідницькі вміння можна класифікувати за 

різними критеріями, в тому числі за етапами здійс-

нення НДД; за функціональною ознакою; за харак-

тером науково-дослідницької діяльності; за науко-

вими принципами, які лежать в основі діяльності; 

за ступенем складності. 

Так, дослідник Ч. Худжамбердієв, вивчаючи 

проблему вдосконалення підготовки майбутніх пе-

дагогів до НДД, виділяє дослідницькі вміння відпо-

відно до етапів наукового дослідження: обґрунто-

вувати тему наукового дослідження; визначати 

мету і завдання дослідницької роботи; здійснювати 

пошук, накопичувати і обробляти наукову інформа-

цію; формулювати гіпотезу дослідження; розроб-

ляти методику і програму наукового дослідження; 

здійснювати дослідно-експериментальну роботу; 

обробляти і аналізувати результати експеримента-

льного дослідження; апробувати результати ро-

боти; складати наукові звіти про проведене дослі-

дження; впроваджувати результати в практику ро-

боти навчально-виховних закладів [5]. 

Подібний підхід щодо класифікації за крите-

рієм етапності застосовує Н. Калугіна, яка подає 

більш деталізований опис дослідницьких умінь сту-

дентів, зокрема: 1) вміння визначати і формулю-

вати мету дослідження (вибирати об’єкт дослі-

дження; фіксувати і формулювати проблему, яку 

потрібно вирішити під час дослідження; конкрети-

зувати кінцеву мету дослідження; виділяти за-

вдання, які необхідно вирішити для досягнення кі-

нцевої мети); 2) вміння діагностувати і аналізувати 

теоретичний стан проблеми дослідження (вести по-

шук необхідної інформації, використовуючи нау-

кові джерела, довідкову літературу, словники, біб-

ліографічні та електронні каталоги; обробити, збе-

рігати, узагальнювати і систематизувати отриману 

інформацію; порівняти точки зору різних авторів на 

одну і ту ж проблему; скласти конспект (тези) з про-

читаного; 3) вміння планувати експериментальну 

частину дослідження; 4) вміння проводити вимірю-

вання (реєструвати результати експерименту; обчи-

слювати значення величин, вимірюваних опосеред-

ковано; контролювати отримані результати); 5) 

вміння обробити результати експерименту (оформ-

ляти результати вимірювань у вигляді таблиць і 

графіків; оцінити похибки виміряних величин і по-

казників, обчислених опосередковано); 6) вміння 
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узагальнити і оцінити результати проведеного екс-

перименту (вибрати і застосувати критерії ефекти-

вності проведеної роботи; оцінити її успішність; 

визначити шляхи усунення виявлених недоліків, 

перспективи дальших досліджень у цьому напря-

мку; скласти звіт про проведене дослідження) [6]. 

Вчена С. Буднік класифікує дослідницькі 

вміння за ступенем їхньої значущості та достатно-

сті для проведення НДД: 1) операційні дослідни-

цькі вміння (розумові прийоми й операції, що за-

стосовуються в дослідницькій діяльності: порів-

няння, аналіз і синтез, абстрагування й 

узагальнення, висунення гіпотези, зіставлення); 2) 

організаційні дослідницькі вміння (застосування 

прийомів організації в науково-дослідницькій дія-

льності, планування дослідницької роботи, прове-

дення самоаналізу, регуляція власних дій у процесі 

дослідницької діяльності); 3) практичні дослідни-

цькі вміння (опрацювання літературних джерел, 

проведення експериментальних досліджень, спо-

стереження фактів, подій, обробка даних спостере-

жень, впровадження результатів у практичну діяль-

ність); 4) комунікативні дослідницькі вміння (за-

стосування прийомів співробітництва в процесі 

дослідницької діяльності для взаємодопомоги, вза-

ємоконтролю) [7]. 

Такої ж думки щодо класифікації дослідниць-

ких умінь дотримується і В. Лозова, яка виокрем-

лює такі вміння майбутніх учителів математики: 

аналіз наукової літератури; систематизація матері-

алів опрацювання літературних джерел; добір нау-

кової літератури; складання бібліографій з визначе-

них тем; підготовка наукових повідомлень, рефера-

тів; наукові доповіді, тези; наукові статті; 

методичні розробки з актуальних питань діяльності 

вчителя математики; наукові звіти про виконання 

елементів досліджень під час практики; курсові ро-

боти; дипломні роботи; магістерські роботи [8, с. 

352]. 

Більш деталізовано подає класифікацію дослі-

дницьких умінь педагогів І. Попович: 

 гностичні вміння – пізнавальні вміння у 

сфері оволодіння загальнопрофесійними і психо-

лого-педагогічними знаннями, що передбачають 

одержання нової інформації, виділення в ній голов-

ного, істотного, узагальнення й систематизація вла-

сного педагогічного досвіду, досвіду новаторів і ра-

ціоналізаторів; 

 дидактичні вміння – уміння визначення 

конкретних цілей навчання, вибору адекватних 

форм, методів і засобів навчання, конструювання 

педагогічних ситуацій, доступне пояснення навча-

льного матеріалу, демонстрація технічних об'єктів; 

 організаційно-методичні вміння – уміння 

реалізації завдань навчально-виховного процесу, 

формування мотивації навчання, організації пізна-

вально-навчальної діяльності учнів, установлення 

педагогічно виправданих взаємин, формування ко-

лективу, організації самоврядування; 

 комунікативні вміння – здатність до аргу-

ментації, обґрунтування основних положень дослі-

дження, презентації результатів; 

 прогностичні вміння – уміння прогнозу-

вання ефективність навчально-виховного процесу, 

що включає діагностику особистості й колективу 

учнів, аналіз педагогічних ситуацій, побудову аль-

тернативних моделей педагогічної діяльності, про-

ектування розвитку особистості й колективу, конт-

роль над процесом і результатом; 

 рефлексивні вміння – здатність до самопіз-

нання, самооцінка професійної діяльності і профе-

сійної поведінки, самоактуалізація; 

 конструктивні вміння – інтегративні 

вміння розробки навчальної й технологічної доку-

ментації, виконання конструкторських робіт, скла-

дання завдань, тестів [1].  

Вітчизняна дослідниця Н. Москалюк виокрем-

лює вміння: операційні (порівнювати, аналізувати 

та корегувати твердження, класифікувати, встанов-

лювати причиново-наслідкові зв’язки, визначати 

зв’язок будови і функцій, доводити й аргументу-

вати); тактичні (відбирати, аналізувати, представ-

ляти наукову інформацію, висувати гіпотези, пра-

цювати з графічним організатором, використову-

вати й вибудовувати моделі, окреслювати напрямок 

експерименту, визначати предмет і об’єкт дослі-

дження, проводити статистичну обробку результа-

тів, формувати висновок за результатами експери-

менту); стратегічні (здійснювати цілісний аналіз 

дослідження за його описом, планувати дослі-

дження, проводити теоретичне та експеримента-

льне дослідження) [9, с. 5].  

Нам імпонує позиція І. Зимньої та Є. Шашен-

кової, які визначають три групи дослідницьких 

умінь відповідно до науково-дослідницьких дій, які 

виконуються в процесі НДД. У першу групу вона 

включає інтелектуальні, розумові дії, які передба-

чають здійснення таких операцій: 

 аналіз і синтез – «розчленування об’єкта 

або відповідно виділення частин з предмета ...», при 

якому відокремлюються несуттєві зв’язки і «... 

складання таких частин в єдине ціле», коли віднов-

люється цілісність структури і визначаються істо-

тні зв’язки і відношення в ній; 

 порівняння – зіставлення речей, явищ і їх 

властивостей, виявлення подібності та відмінності; 

 класифікація – віднесення об’єкта пізнання 

до того чи іншого класу; 

 систематизація – «розрізнення об’єктів по 

висхідному або низхідному ряду щодо одного або 

декількох класифікаційних ознак»; 

 абстрагування – виділення одної або кіль-

кох значущих для дослідження ознак і відсторо-

нення уваги від інших; 

 узагальнення (генералізація) – визначення 

загальних для декількох об’єктів або явищ ознак з 

розкриттям істотних зв’язків; 

 конкретизація – процес переходу від зага-

льних видових ознак до часткових, властивих дос-

ліджуваній структурі [10]. 

Через використання цих дій і вмінь конструю-

ється, проектується дослідження, здійснюється ці-

леспрямоване дослідження, що вимагає проявів ін-

телектуальної активності, вирішення проблемних 
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ситуацій на основі самостійного перенесення знань 

і умінь у нову ситуацію. Цей бік інтелектуальної ді-

яльності називають інтелектуально-дослідниць-

ким.  

До інформаційно-рецептивного аспекту дослі-

дницької діяльності автори вважають за можливе 

віднести дії, які співвідносяться з прийомом інфор-

мації, її смисловою інтерпретацією (спостере-

ження, смислове сприйняття інформації, оглядове, 

аналітичне, пошукове читання) і наступні уміння: 

вміння спостерігати, збирати і обробляти дані, 

вміння логічно осмислювати матеріал, вміння пра-

цювати з науковою літературою та ін. Сукупність 

означених дій і вмінь допомагає розкрити об’єкти-

вно зміст і сутність досліджуваного предмета. 

Мета використання дій і вмінь продуктивного 

аспекту діяльності полягає в отриманні, обґрунту-

ванні, описі, оформленні результатів дослідження, 

отриманих у ході повного здійснення дослідження, 

кількісний і якісний аналіз даних, складання плану, 

виділення фактів, підготовка тексту курсової, дип-

ломної роботи і такі вміння – збирати і обробляти 

дані, проводити експеримент, складати бібліогра-

фію, викладати хід і результати роботи та ін. 

Дещо іншу класифікацію дослідницьких умінь 

пропонує С. Тутарищева. Вчена зауважує, що до-

слідницькі вміння застосування і творчого перетво-

рення інформації належать до способів розумової 

діяльності – операцій, за допомогою яких здійсню-

ється мислення. Оскільки науково-дослідницька ді-

яльність має теоретичний (ідеальний, внутрішній) 

характер, її процесуальний аспект становлять саме 

способи розумових дій. 

Дослідницькі вміння передбачають певну сис-

тему інтелектуальних і практичних умінь, необхід-

них для самостійного виконання наукового дослі-

дження. Проявляючись у НДД, інтелектуальні 

уміння становлять її ядро, а практичні передбача-

ють оволодіння певними способами дослідницької 

діяльності, спрямованими на отримання практич-

них результатів: нових знань, фактів, умінь. При 

цьому сформованість інтелектуальних умінь є ви-

значальною умовою творчої діяльності. 

Зауважимо, що інтелектуальними вміннями 

можна вважати здатність успішно здійснювати опе-

рації мислення в момент вирішення проблемних си-

туацій. Вони лежать в основі конкретних дослідни-

цьких умінь. Зокрема, для соціального працівника 

необхідними є дослідницькі вміння, до яких нале-

жать: уміння працювати з науковими джерелами, 

здійснювати практичне експериментальне дослі-

дження, спостерігати, збирати і обробляти статис-

тичні дані, знаково оформляти результати дослі-

джень, впроваджувати отримані результати в прак-

тику та ін. 

Дуже важливою в процесі НДД є організація 

власної науково-дослідницької діяльності (органі-

заторські вміння). Організаторські вміння проявля-

ються в самостійній організації діяльності щодо ці-

лепокладання, планування, організації власної ро-

боти, реалізації та коригуванні плану.  

Отже, до складу дослідницьких умінь входять:  

 уміння здійснювати розумові прийоми і 

операції, що застосовуються в дослідницькій діяль-

ності;  

 уміння застосовувати на практиці способи 

науково-дослідницької діяльності;  

 уміння організовувати свою дослідницьку 

діяльність. 

Ми вважаємо, що перша група зазначених 

умінь є складовою другої і третьої груп, оскільки 

останні неможливо здійснити без активізації пев-

них розумових прийомів і операцій.  

Уміння застосовувати на практиці способи 

НДД передбачає виокремлення дослідницьких 

умінь фахівців соціально-педагогічної сфери адек-

ватно професійним функціям, у процесі яких засто-

совується певний дослідницький інструментарій. 

Зокрема, це діагностична, прогностична, проекти-

вна, перетворювальна, комунікативна, які вимага-

ють сформованості таких науково-дослідницьких 

компетенцій: 

 володіти здатністю аналізу специфіки соці-

окультурного простору, інфраструктури забезпе-

чення соціального благополуччя представників різ-

них груп населення; 

 бути готовим досліджувати особливості 

соціального життя, благополуччя, поведінки різно-

манітних національно-етичних, статево-вікових, 

соціально-класових груп; 

 бути здатним виявляти, формулювати і ви-

рішувати проблеми у сфері соціально-педагогічної 

діяльності; 

 бути здатним визначати наукову і практи-

чну цінність дослідницьких завдань у процесі реа-

лізації професійних функцій; 

 бути готовим до систематичного викорис-

тання результатів наукових досліджень для забез-

печення ефективності діяльності фахівців соціа-

льно-педагогічної сфери, професійної підтримки 

благополуччя людей, забезпечення їхнього фізич-

ного, психічного і соціального здоров’я;  

 бути здатним надавати практичні рекомен-

дації щодо застосування результатів наукових дос-

ліджень; 

 бути готовим представляти результати 

НДД у формі звітів, рефератів, статей [10; 11].  

Відповідно до зазначеного, ми вважаємо, що 

основними дослідницькими вміннями фахівців со-

ціально-педагогічної сфери є такі: методологічні 

(постановка проблеми, виявлення і розв’язання су-

перечностей, висування гіпотези, визначення мето-

дів та дослідницького інструментарію вирішення 

проблеми), інформаційно-аналітичні (пошук інфо-

рмації з різних джерел, узагальнення, аналіз, син-

тез, презентація інформації у відповідному фор-

маті, оцінювання інформаційного продукту), діаг-

ностичні (вміння застосовувати різні методи 

досліджень з метою вивчення особистості, групи 

(спостереження, анкетування, біографічного ме-

тоду, соціометрії, кейсів та ін.)); системно-інформа-

ційні (вміння застосовувати ІКТ загального призна-

чення, спеціалізовані програмні засоби матема-

тико-статистичної обробки і аналізу результатів 
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досліджень, програмні засоби соціальних закладів і 

служб), технічні (вміння структурувати матеріал і 

фактичні дані, оформляти результати дослідження 

згідно вимог, презентувати їх); проективні (вміння 

розробляти соціальний проект, впроваджувати його 

в практику, оцінювати наслідки реалізації), прогно-

стичні (вміння прогнозувати і моделювати розви-

ток подій, процесів, які відбуваються в суспільстві; 

оцінювати наслідки НДД за допомогою екстрапо-

ляції досягнутого стану на перспективу), організа-

ційні (вміння планувати дослідження, організову-

вати його, аналізувати і контролювати результати), 

комунікативні (вміння вести дискусію, відстоювати 

власну позицію, встановлювати ділові взаємовідно-

сини з колегами в процесі НДД). 

Таким чином, у сучасних умовах простежу-

ється необхідність переорієнтації освітньої полі-

тики на підготовку фахівця з високим рівнем сфор-

мованості дослідницьких умінь. Важливою умовою 

реалізації цього завдання є залучення студентів до 

науково-дослідницької діяльності, починаючи з пе-

рших днів навчання у закладі вищої освіти. 
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Анотація 

У статті науково обґрунтовано широкий гуманітарний підхід до навчальної дисципліни «Поліфонія», 

пов’язаний з професіограмою сучасного вчителя музичного мистецтва. Описаний на прикладі фуги зразок 

діалогічності поліфонічних творів проектується на усвідомлення майбутніми вчителями філософських аспектів 

мистецтва. Доведено, що потужним педагогічним потенціалом володіє засвоєння поліфонії для голографі-

чного розуміння стильової еволюції власне поліфонічного мислення композиторів та музичного мистецтва 

взагалі. Поліфонію розглянуто як творчий метод, що впливає на формування художнього світогляду май-

бутніх учителів музичного мистецтва. 
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Abstract 
The article has scientifically substantiated the broad humanitarian approach to the discipline "Polyphony", 

which is connected with professiogram future teachers of musical art. The example of the dialogism of polyphonic 

works which is described on the example of the fugue is projected to the perception of future teachers of the 

philosophical aspects of art. It has been proved that mastering polyphony has a strong educational potential for the 

holographic understanding of the style evolution of the actual polyphonic thinking of composers and musical art 

in general. Polyphony is considered as a creative method that influences the formation of the artistic outlook of 

future teachers of musical art. 

Ключові слова: поліфонія, майбутні вчителі музичного мистецтва, діалогічне мислення, філософські 

аспекти мистецтва, стильова еволюція, художній світогляд. 

Keywords: polyphony, future teachers of musical art, dialogical thinking, philosophical aspects of art, sty-
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В умовах процесу сучасного покращення яко-

сті мистецької освіти посилюється роль людського 

фактора, підвищуються вимоги до рівня компетен-

тності випускників закладів вищої педагогічної 

освіти, зокрема, до фахової підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва. З одного боку, ін-

струментальна підготовка майбутніх вчителів му-

зичного мистецтва обов’язково містить процес опа-

нування поліфонічними творами доби бароко та ін-

ших історико-стильових періодів, що опирається на 

розвинений поліфонічний слух, знання з теорії та 

історії музики, особливі технічно-виконавські 

уміння гри на музичному інструменті, відтворення 

поліфонічної фактури, отже, сформованість музич-

ної компетентності. З іншого боку, професіограма 

майбутнього фахівця-музиканта передбачає розви-

нений інтелект у сфері історії музичної культури 

людства, дискурсивне та діалогічне мислення, усві-

домлення філософських аспектів мистецтва, голог-

рафічне розуміння стильової еволюції, сформова-

ний художній світогляд та ін., що дозволяє свідчити 

про актуальність широкого сучасного наукового 

трактування феномену поліфонії та його потужний 

педагогічний потенціал. В масиві сучасних науко-

вих досліджень проаналізуємо роботи, в яких тлу-

мачення поліфонії у вузько мистецтвознавчому та 

широкому гуманітарному контекстах є активними 

у вирішенні проблеми фахової підготовки майбут-

ніх учителів музичного мистецтва.  

У музичній підготовці майбутнього вчителя ви-

вчення поліфонічних творів, як і взагалі поліфонічних 

жанрів, вважається складним. Зокрема, фуга, як ета-

лонний жанр поліфонічної музики, є важливою скла-

довою морфологічної системи музики як виду мисте-

цтва взагалі. На думку О. Соколова, жанр найбільш 

красномовно виражає ідею діалогу, притаманному се-

ред усіх мистецтв тільки музиці. Імітаційною відпо-

віддю є миттєва реакція на висловлену думку, і підтве-

рджує її ніби з іншої точки зору, а імітаційне розгор-

тання – це мирна співбесіда, обговорення теми [9, с. 

42]. Зазначимо важливі для засвоєння тенденції істо-

ричного вдосконалення поліфонічного діалогу через 

стадіальність рельєфу тканини, фіксованість специ-

фіки жанрового змісту (теза з подальшим доказом), 

відповідний склад теми, пластичний бік жанру і поте-

нційна тектонічна стрункість – процес руху особли-

вого роду, що долучає до себе все більшу кількість 

учасників тощо. Зазначені автором широчінь спектру 

художніх можливостей фуги, її безмежна перспектива 

розвитку [9, с. 43] виправдовуються історико-стильо-

вим і видовим контекстами існування жанру. Цю ду-

мку підтримує М. Сибірякова-Хіхловська, вказу-

ючи, що поліфонічність характеризує творчі методи 

живописців М. Чюрльоніса, Ф. Купки, Р. Фалька, пи-

сьменників та поетів Ф. Достоєвського, В. Набокова, 

М. Цвєтаєвої, В. Хлєбнікова, П. Тичини, Лесі Украї-

нки, а також використовується як метафора М. Бахті-

ним, В. Біблером, Е. Левінасом, З. Ліссою, О. Крівцу-

ном у філософії та культурології, С. Ейзенштейном, 

І. Іоффе, Б. Балажем, В. Мейєрхольдом – у кінематог-

рафі та театральній драматургії, М. Корешковою, 

Б. Юсовим – у педагогіці [7, с. 12]. Отже, розуміння 

майбутніми вчителями музичного мистецтва жанру 

фуги, зокрема, в історико-стильовому і видовому кон-

текстах потенціює розвиток виконавського діалогіч-

ного мислення студентів-музикантів. 

Описаний нами на прикладі фуги зразок діалогіч-

ності поліфонічних творів проектується на усвідом-

лення майбутніми вчителями філософських аспектів 

мистецтва. Про діалогічне мислення як метакатего-

рію сучасного наукового дискурсу заявляють дос-

лідники різних галузей науки. Зокрема, музику та 

людину в створенні художніх каналів духовної кому-

нікації як концепцію художньо-естетичного діалогу 

досліджує Г. Щербакова. Пафос її дискурсу зводиться 

до позиції, що музичне мистецтво, музична освіта і 

просвітництво відходять сьогодні від зверненості до 

внутрішнього світу особистості до нових глобальних 

завдань, отже, музичний термін «ансамбль» трансфор-

мується до філософського категоріального рівня, вмі-

щує в собі концепцію універсального діалогу: уяв-

лення про духовне співзвуччя людини і навколиш-

нього світу, різних культур, традицій, світоглядних 

установок, уявлень про цінності буття. «Залучення 

особистості в процесі здійснення художньо-естетич-

ного діалогу до семіосфери (світ музичних смислів) і 

аксіосфери (світ музичних цінностей) різних музичних 

культур, створення можливості для досягнення твор-

чого ансамблю, міжкультурного діалогу, що відпові-

дає заклику «Обніміться, мільйони!», відкриває реа-

льні шляхи для взаєморозуміння, взаємозацікавлено-

сті, емпатії, сприяє розквіту людства, розгортанню 

спіралі його розвитку до саморозвитку та самовдоско-

налення» [11]. Духовний діалог (ансамбль) є спрямо-

ваним на пошук діалогічної істини, гармонічного спі-

віснування в єдиному просторі, визначає цілісність 

світовідчуття та духовного здоров’я людини [11]. 
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Діалогічність, як музично-культурологічний 

феномен, розглядає мистецтвознавець О. Самойле-

нко. Вчення про діалог, як основний інструмент ти-

пології музики, дослідниця розгортає на семи рів-

нях, отже, отримує наступне: відношення ноетич-

них джерел діалогу за допомогою понять 

«Пам’ять», «Гра» і «Любов»; «великий» семантич-

ний діалог музики або діалог жанрової семантики і 

стильової символіки; «малий» семантичний діалог 

– внутрішньожанровий, між-жанрова внутрішньо-

стильова, між-стильова внутрішньостилістична, 

внутрішньотекстова; діалог між структурними і се-

мантичними властивостями тексту; чотири типи іс-

торичної еволюції музичного діалогу; характерис-

тика композиційних форм і прийомів як катартич-

них умов музики; феномен катарсису в загальній 

структурі музичного діалогу [6, с. 27-28]. «Умов-

ність діалогу розкривається, з одного боку, як діа-

лог «останніх» – граничних – смислових інтенцій 

культури, а з іншого – як самодіалог свідомості, 

особистісного становлення. Ці форми діалогу – но-

етична і психологічна – також вступають у складно-

опосередковані діалогічні відношення. Останні ре-

алізуються в музичній творчості як діалог естетич-

них домінант, з одного боку і як відповідність («від-

повідальність» у Бахтіна) стилістичного «самодіа-

логу» музики, з іншого» [6, с. 29]. Отже, вивчення 

поліфонічних творів у класі фортепіано, а також ци-

клі історико-теоретичних дисциплін створює тео-

ретичне підґрунтя філософсько-культурологічного 

поринання до глибинних рівнів музики як виду ми-

стецтва та складової художньої культури людства. 

Потужним педагогічним потенціалом володіє 

засвоєння поліфонії для голографічного розуміння 

стильової еволюції власне поліфонічного мислення 

композиторів та музичного мистецтва взагалі. Ін-

формативним і цікавим у цьому відношенні, з на-

шої точки зору, є масив історичних періодизацій, 

що апелюють до поліфонічної музики (І. Лисенко, 

М. Сибірякова-Хіхловська, В. Файнер), з їх виснов-

ками про епоху, стиль, мислення, фактуру, критерії 

періодизації тощо, а також досліди окремих поліфоні-

чних феноменів - барокової фактури (С. Карась [3]), 

фуги ХХ ст. (І. Васирук [1]), контрапункт ХХ ст. 

(Ю. Ніколаєва [5]).  

Для розробки ідеї формування досвіду сприй-

няття поліфонії у студентів-музикантів, М. Сибіря-

кова-Хіхловська звертається до використання істо-

ричного принципу в дослідженнях з музичної педаго-

гіки та мистецтвознавства. Авторка вибудовує власну 

періодизацію розвитку поліфонії з метою визначення 

етапів, що найповніше відображають характерні особ-

ливості поліфонічного стилю в конкретні історичні пе-

ріоди. Такими обрано: хорове поліфонічне багатого-

лосся Середньовіччя від початку IX - X ст., поліфоні-

чне мистецтво Відродження – хоровий етап; Нового 

Часу та Просвітництва XVII - XVIIІ ст. – інструмента-

льний та фактурно-драматургічний етап; XІХ - XX ст. 

– неополіфонічний період розвитку поліфонічного 

стилю. Розглянуто жанрову палітру кожного з періо-

дів, поліфонічне мислення видатних композиторів ми-

нулого і сучасності; його принципи, викладені у сере-

дньовічних трактатах, інсталяцію поліфонії до стилю 

віденського класицизму, посилення ролі поліфонічних 

принципів розвитку к ХІХ ст., нову епоху поліфоніч-

ного стилю сучасності. Отже, поліфонія інтерпрету-

ється дослідницею як стиль, поліфонічна тканина і по-

ліфонічне мислення [7, с. 13-18].  

Як мову духовно-музичного мислення розгля-

дає поліфонію В. Файнер, охоплюючи історичний 

період від давнини до І.-С. Баха у західноєвропей-

ській традиції та від знаменного розспіву до музики 

ХХ ст. – у слов’янській. Еволюція західноєвропей-

ської поліфонії осмислена науковцем через по-

няття: елементарного принципу поліфонічної сві-

домості (ранній етап – розподіл уваги між голосом, 

що активно рухається, та його тимчасово «застиг-

лим сусідом»); принципу перегукування голосів 

(пізнє Середньовіччя – внутрішній контраст голосів 

у їх одночасному звучанні); функційного багатого-

лосся (ранній Ренесанс – перетворення барвистого 

орнаменту в пружний еластичний зв’язок); компле-

ментарності, хорового діалогу, оновленої поліфоні-

чної тканини (Нідерландська школа XV ст. – безпе-

рервна плинність і рельєфність фактури, співбесіда 

чоловічих та дитячих голосів, техніка приготова-

них затримань відповідно).  

Європейську школу XVI ст. та характеризують 

тенденція зростання інтенсивності й пружності го-

лосоведіння, загострення інтонаційного тяжіння за 

рахунок хроматизмів, цілісність та безперервність 

розвитку (Палестрина), примхливі хроматичні гос-

троти (Джезуальдо), діалогізм повноскладених хо-

рових груп монолітної хорової маси, релятивізм то-

нального мислення (Дж. Габріелі, Лассо), «контур-

ний» тип імітування (де Моралес), принцип 

фрактальності (Гуерреро, де Вікторія). Результатом 

творчої діяльності європейської школи XVIІ ст. є 

кристалізація форми на основі почергового вступу 

нових голосів з темою та протискладанням (Лобо); 

поліфонічної теми, протискладання, загальних 

форм рухання, прийомів «плетення» ланцюгової 

структури (Фробергер, Дилецький, Фрескобальді), 

подальша хроматизація і розробка тонального 

плану (Хасслер, Фрескобальді). Вказані стилістичні 

нашарування трансформували барокову тканину до 

«складної, але логічно послідовної та ясно читаної 

(при відповідних навичках) структури багаторівне-

вої організації» [10, с. 41]. 

Фуга, як вершинний жанр епохи бароко, мала 

тривалу еволюцію і стала виразником барокового по-

ліфонічного стилю. У творчості композиторів ран-

нього бароко (Монтеверді, Шютц) удосконалюється 

гомофонно-гармонічна фактура, відбувається дифере-

нціація мес та мотетів, кристалізуються норми «суво-

рого» багатоголосся, поряд з католицькою культиву-

ється протестантська традиція. Майстри високого ба-

роко (Перселл, Куперен, Вівальді, Букстехуде, Торрес) 

розвивають поліфонічну «архітектуру», стихію хрома-

тизму, витонченість, глибину і пластику мислення 

тощо. Однак «остаточно нові принципи звукоскла-

дання будуть відточені Бахом» [10, с. 64]. Отже, ви-

вчення поліфонії в контексті змісту періодизації, наве-

деної В. Файнером, надає можливість майбутнім учи-

телям музичного мистецтва відкрити для себе 

еволюційний рух добахівської поліфонії, усвідомити 
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тривалість становлення «суворого» стилю та множин-

ність його принципів, впливає на осмислення складо-

вих поліфонічної тканини та появу градацій у виконав-

ському процесі. 

Оригінальною, на наш погляд, видається пері-

одизація музичної історії, запропонована І. Лисе-

нко. Науковець, з метою виявлення в хронотопічній 

організації звукової тканини символічного змісту, 

що інформує про емоційно-психічний стан інди-

віда, епоху та тип культурної цілісності, виокрем-

лює три великих періоди – досинтаксичний, синта-

ксичний і постсинтаксичний. Долаючи досвід сло-

варизації музичних явищ за композиторськими 

стилями (по персоналіях), авторка наголошує на ти-

повості внутрішніх особливостей кожного історич-

ного періоду, характеру переходу від одного типу 

культури до іншого, що полягає в циклічному чер-

гуванні космогенних й хаосогенних початків в при-

роді та «другій природі», отже, підтверджує синер-

гійність процесу розвитку загальноєвропейської 

культури [4]. 

Описання культури досинтаксического пері-

оду (V-XVI ст.) призводить до ідеї коментаря, в 

якому культурологічна цілісність міфологічного 

світосприйняття визначається концепцією розмі-

щення світу горішнього над системою земного 

життя. Отже, знаковою моделлю культури стає ду-

ховна вертикаль, а панівними символами культури 

– імпровізація і модальність мислення [4]. 

Наступний період – синтаксичний (XVII-XIX 

ст.), як музична культура ratio, характеризується за-

переченням релігійних догматів, цінності канону як 

культурного архетипу музики попереднього пері-

оду. Відбувається емансипація музичного мистец-

тва, з’являються феномени композитора, музич-

ного твору, формується нова система естетичних 

цінностей. Отже, знаковою моделлю культури стає 

земна горизонталь, а культурними символами – го-

мофонна модель музичної тканини, тональна сис-

тема мислення, масштабно-синтаксична періодич-

ність та драматургічна спрямованість логіки музи-

чного цілого [4]. 

Характеристиками музичного мистецтва тре-

тього, постсинтаксичного, періоду (ХХ – ХХІ ст.) є 

культурна зустріч епох, зашифрована в музичному 

тексті, а також парадоксальне поєднання різних ку-

льтурологічних моделей. На основі переосмис-

лення хронотопічності організації музичної тка-

нини відбувається актуалізація сенсорного рівня 

сприйняття тексту, а музичний час трансформу-

ється в аналізатор сенсу людської історії і культури. 

Отже, знаковою моделлю культури стає культур-

ний симбіоз, а культурними символами, на основі 

єдності в різноманітті, – міфологіка, полістиліс-

тика, синестетика, естетика простоти і наївності, 

математизація творчості, фактурно-жанровий сим-

біоз [4].  

Як бачимо, подані уявлення в наведеній періо-

дизації про поліфонію, як історичний стиль, відпо-

відають в інструментальній та історико-теоретич-

ній підготовці майбутніх учителів музичного мис-

тецтва в аспекті усвідомлення студентами 

найсуттєвіших рис історичного стилю поліфоніч-

ного твору і сприяють розвитку виконавського ком-

плексу, відповідного відображуваній епосі. Наші 

уявлення про зв’язок стильового змісту виконува-

них поліфонічних творів з відповідними до нього 

виконавськими уміннями корелюють з висновками 

дисертації О. Щербініної. Досліджуючи форму-

вання музично-стильових уявлень майбутніх учи-

телів музичного мистецтва у процесі інструмента-

льно-виконавської підготовки, авторка наголошує 

на важливості досвіду інтерпретації музики різних 

епох, визнанні стильової домінанти в музично-інте-

рпретаторських процесах. «Музично-стильові уяв-

лення розглядаються як невід’ємний компонент ху-

дожньої свідомості, який сприяє активізації проце-

сів осягнення та відтворення сутності музичних 

явищ. Пріоритетними напрямами формування му-

зично-стильових уявлень студентів визначаються 

організація навчального матеріалу на засадах полі-

стилістики та порівняння, розширення досвіду 

сприймання в єдності з аналітичним осмисленням 

різностильової музики. Творче втілення музично-

стильових уявлень у виконавській та педагогічній 

діяльності виступає фактором, що інтенсифікує 

процес їх подальшого розвитку» [12, с. 3]. Однак 

питання специфіки виконання різностильових полі-

фонічних творів дослідниця не розглядала. 

Поліфонію можна розглянути і як художній 

метод, що впливає на формування світогляду май-

бутніх учителів музичного мистецтва, художнього, 

зокрема. Важливість у професіограмі майбутнього 

учителя світоглядного параметру відзначається до-

слідниками К. Васильковською, В. Смікал.  

Так, В. Смікал вважає, що формування світо-

глядної культури пов’язане з системою духовних 

відносин, в якій важлива роль належить мистецтву 

як феномену культури з фіксацією й концентрацією 

досвіду світоглядного самовизначення. Художні 

образи відтворюють естетичні ідеї з високим інте-

лектуальним та гуманістичним змістом загально-

людського звучання. У дискурсі науковця важли-

вими видаються виведені взаємозв’язки світогляду 

і мистецтва, фактори світоглядного змісту мистец-

тва, зокрема: спільність у способі освоєння світу, 

універсальний і ціннісний підхід до людини і світу, 

функціонування в усіх без винятку типах суспільс-

тва. Оскільки світоглядний зміст мистецтва відоб-

ражений в узагальнених ідеях філософії, етики, ес-

тетики, релігії, образах міфології, то його метою 

стає формування особистісних смисложиттєвих 

орієнтирів світоглядної культури, яку можна розг-

лядати через категорії художної картини світу, ху-

дожньої концепції особистості, світовідчуття ми-

тця, світорозуміння, гуманістичності мистецтва [8, 

с. 10]. 

Беручи за основу думку авторки про реаліза-

цію світоглядного змісту мистецтва у процесі худо-

жнього сприйняття як найважливішої проблеми пе-

дагогіки [8, с. 10], зауважимо її актуальність для ви-

вчення поліфонічної музики майбутніми вчителями 

музичного мистецтва. Отже, світоглядний зміст по-

ліфонії виявляється в навчальному процесі через 
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здатність переживання музичних творів; когнітив-

ний багаж знань про поліфонічне мислення в різні 

історичні періоди, навички адаптації поліфонічних 

знань та умінь до сприймання світу, життя; оцінки 

останнього на основі досвіду діалогічного мис-

лення. 

Ідею формування художнього світогляду май-

бутнього вчителя музичного мистецтва в процесі 
вивчення музично-історичних дисциплін втілено у 

дослідженні К. Васильковської. На жаль, авторка не 

торкнулася площини музично-теоретичних дисци-

плін, зокрема, поліфонії, однак, висловлені нею ду-

мки є актуальними для постановки проблеми полі-
фонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 

музичного мистецтва.  

Інтерпретуючи художній світогляд особис-

тості як один з важливих аспектів її загальної світо-

глядної культури [2, с. 8], авторка наполягає на вті-

ленні в організаційно-методичному забезпеченні 

навчання майбутніх учителів музичного мистецтва 

принципів культурологічного підходу, і, відпо-

відно, комплексний розвиток гностичних, аксіоло-

гічних та праксичних складових професійної куль-

тури педагога-музиканта. Зокрема, культурологі-

чна спрямованість підготовки майбутніх фахівців 

спрямована на становлення у них цілісної худож-

ньої картини світу, актуалізацію художньо-смисло-

вої рефлексії та концептуалізацію їх емоційно-цін-

нісного ставлення до творів мистецтва, усвідом-

лення провідних принципів подальшої професійної 

діяльності [2, с. 4]. Зазначимо, що викреслена дос-

лідницею актуалізація поліхудожнього та культу-

рологічного контексту музично-історичної освіти 

студентів на основі оптимального розвитку у них 

методичних навичок педагогічної проекції мистец-

твознавчої інформації відповідно до завдань їх по-

дальшої професійної діяльності [2, с. 9] абсолютно 

відповідає сучасним трансформаційним процесам у 

змісті навчання НУШ, а також є прийнятною для 

осмислення педагогічного потенціалу поліфонії, 

зокрема, в описаному раніше історико-стильовому 

аспекті.  

Зазначимо, що у світоглядному зрізі педагогі-

чного потенціалу поліфонічної музики ми розгля-

даємо ідею Абсолюту, розглянуту на прикладі по-

ліфонії В. Файнером, І. Лисенко; різновиди творчого 

методу, в яких відбилося загострення психологізму су-

часного мистецтва (фігуративний, фактурний, діалог), 

подані М. Сибіряковою-Хіхловською); індивідуа-

льні системи контрапункту в музиці ХХ ст. у по-

данні Ю. Ніколаєвою та ін.  

Таким чином, на підставі вище викладеного 

можемо констатувати дієвість вивчення поліфонії у 

вирішенні проблеми якості фахової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва. Професі-

ограма майбутнього фахівця-музиканта сьогодні 

орієнтована на інтелект у сфері історії музичної ку-

льтури людства, дискурсивне та діалогічне мис-

лення, усвідомлення філософських аспектів мисте-

цтва, голографічне розуміння стильової еволюції, 

сформований художній світогляд та ін., що свід-

чить про актуальність широкого сучасного науко-

вого трактування феномену поліфонії та його поту-

жний педагогічний потенціал. Описані нами відпо-

відні проекції вивчення поліфонічних творів в про-

цесі інструментальної та історико-теоретичної 

підготовки підкріплені аналізом філософсько-куль-

турологічної, музично-педагогічної та мистецтвоз-

навчої літератури. 
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Анотація 
В статті розглядаються питання соціально-педагогічної роботи з дітьми і молоддю в США, які мають 

відхилення у поведінці. Проаналізовано різні форми роботи з молоддю, яка вживає наркотики, а також з 

дітьми-мігрантами, які мають порушення в адаптації. Підкреслюється важливість зарубіжного досвіду для 

України. 

Abstract 
This article deals with the questions of social pedagogical work with vulnerable children and youth in USA. 

Different kinds of work with young drug users and migrant children with the problems of adaptation are analyzed. 

The importance of foreign experience for Ukraine is underlined.  

Ключові слова: молодь, діти-мігранти, наркотики, відхилення у поведінці, соціально-педагогічна ро-

бота, США. 

Keywords: youth, migrant children, drug, deviations, social and pedagogical work, USA. 

 

Впродовж останніх років в Україні все більш 

актуальною стає проблема відхилень у поведінці 

неповнолітніх (вживання наркотиків, насильство, 

правопорушення та ін), що зумовлює пошук ефек-

тивних методів роботи з молоддю. Оскільки ця про-

блема сьогодні є актуальною для багатьох країн 

світу, доцільним вважаємо вивчення зарубіжного 

досвіду соціально-педагогічної роботи з молоддю, 

зокрема, США. 

Отже, метою статті є аналіз організації соціа-

льно-педагогічної роботи з дітьми і молоддю, які 

мають відхилення у поведінці, в США. 

Проблема зловживання молодими людьми на-

ркотиками надзвичайно актуальна в США. Тому 

вивченню різних аспектів наркотизації та її профі-

лактиці присвячено багато досліджень. Так, добре 

відомі праці вчених А.Айчхорна, Р.Бека, Д.Довнерса, 

Д.Каррена, М.Кірса, Р.Крейга, Е.Лемерта, Дж.Ло-

оса, Р.Мертона, Н.Моуслі, Д.Поттера, Т.Таннера, 

Г.Штеллера та ін., які презентують різні підходи до 

вивчення явища наркотизації: медичний (Д.Поттер), 

психологічний (Р.Крейг), педагогічний (М.Год-

штадт), соціологічний (Р.Мертон). Зауважимо, що пе-

дагогічний підхід в основному має місце в практичній 

роботі (в процесі реалізації різноманітних програм ро-

боти з наркозалежними. 
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Аналіз літератури свідчить, що в зарубіжній 

науці наркозалежність зв’язана, перш за все, з соці-

ально-педагогічною, психотерапевтичною роботою 

з особистістю, корекцією її внутрішніх якостей, а 

також з профілактичною роботою. Ця робота здійс-

нюється широкою мережею соціальних служб, які 

надають підтримку молоді [1; 2].  

Особливе місце належить профілактиці нарко-

манії, яка передбачає первинну, вторинну і тре-

тинну форми.  

Первинна профілактика – це робота з популя-

цією умовно здорових людей, у якій існує визна-

чена кількість осіб, що належать до групи ризику. 

У цей контингент можуть входити молоді люди, які 

вже пробували наркотики чи мають друзів, що вжи-

вають наркотики; особи з генетичною схильністю 

до психічних захворювань або особи, що знахо-

дяться в несприятливих сімейних чи соціальних 

умовах і т.п. Первинна профілактика – це система 

дій, спрямована на формування позитивних стресо-

стійких форм поведінки з одночасною зміною вже 

сформованих порушених форм.  

Вторинна профілактика спрямована на попу-

ляцію осіб, у яких поведінка ризику вже сформо-

вана. До цієї групи відносяться особи, що вживають 

наркотики, але без сформованої фізичної залежно-

сті. Вторинна профілактика – це система дій, спря-

мована на зміну вже сформованих негативних форм 

поведінки і позитивний розвиток особистісних ре-

сурсів і особистісних стратегій.  

Третинна профілактика – це профілактика ре-

цидивів. Вона спрямована на групу осіб, що мають 

залежність від наркотиків чи інших психоактивних 

речовин і бажають припинити їхнє вживання. Тре-

тинна профілактика – це система дій, які мають за 

мету зменшення ризику поновлення вживання нар-

котиків і активізацію особистісних ресурсів, що 

сприяють адаптації до умов середовища і форму-

ванню соціально-ефективних стратегій поведінки. 

Загальними цілями первинної, вторинної і третин-

ної профілактики є: допомога в усвідомленні форм 

власної поведінки; розвиток особистісних ресурсів 

і стратегій з метою адаптації до вимог середовища 

чи зміни дезадаптивних форм поведінки на адапти-

вні. Мета первинної профілактики – зниження по-

питу на наркотики й інші психоактивні речовини 

серед молоді, зменшення числа осіб, що входять у 

групу підвищеного ризику. Мета вторинної профі-

лактики – зниження захворюваності наркоманією. 

Мета третинної профілактики – зменшення важких 

негативних медико-соціальних наслідків зловжи-

вання психоактивними речовинами.  

Профілактична робота зосереджена в різнома-

нітних програмах, які представлені в 3 моделях [3]: 

1. Інформаційна модель. В основі цієї моделі – по-

відомлення про шкоду наркотиків. Передбачається, 

що у випадку надання достатньо серйозної і пере-

конливої інформації стосовно потенційного ризику 

вживання наркотиків, зростають можливості фор-

мування негативного ставлення молоді до цього 

явища. Інформаційна модель має причинну зумов-

леність: від знання (про наркотики та їх шкоду) до 

зміни ставлення (на негативне) і до зміни поведінки 

(утримання від вживання наркотиків). 2. Емоційна 

модель. В цій моделі відбувається зміщення акцентів з 

освітніх на почуттєві і, відповідно, здійснення впливу 

на саму особистість. Модель передбачає, що значна 

частина неповнолітніх і молоді вживають наркотики 

через особисті проблеми (низька самооцінка, низький 

статус в групі, невміння спілкуватися). Впливаючи на 

почуття, формуючи усвідомлення молодою людиною 

власної цінності і значимості, в багатьох випадках вда-

ється досягти позитивних результатів – сформувати 

критичне ставлення до наркотичних речовин. 3. Мо-

дель соціального впливу. Ця модель зосереджується 

на вивченні зовнішніх і внутрішніх впливів на особис-

тість і навчає молодь способам протистояти негатив-

ним впливам.  

Державна система профілактики в США пе-

редбачає: а) міжнародне співробітництво з попере-

дження поширення і вживання наркотиків; б) пра-

вове забезпечення профілактики наркозалежності 

(закони, які гарантують пільги для працевлашту-

вання, каральні, спеціальні закони, спрямовані на 

роботу з наркозалежними неповнолітніми; в) фор-

мування громадської думки щодо здорового спо-

собу життя, громадський осуд зловживання нарко-

тиками; г) кадрова політика (підготовка фахівців рі-

зного рівня для медичної, реабілітаційної роботи з 

наркозалежними; д) створення інститутів профіла-

ктики наркозалежності, наукові дослідження різ-

них аспектів проблеми і їх впровадження в прак-

тику. 

Профілактична робота здійснюється через пе-

дагогічну, соціально-педагогічну, соціальну діяль-

ність. Педагогічна профілактична діяльність – це 

робота в освітніх закладах, яка проводиться з уч-

нями, батьками на основі комплексного підходу, в 

єдності досягнення антинаркотичних цілей і вирі-

шення завдань навчання і виховання. При цьому 

значна увага звертається на самопочуття учня в ро-

дині, школі. Соціально-педагогічна профілактична 

діяльність здійснюється в соціумі і реалізується че-

рез цілеспрямовані впливи в межах існуючих про-

грам в терапевтичних установах, медичних закла-

дах. Соціальна діяльність розглядається через взає-

модію соціальних структур і є частиною державної 

політики. 

Чільне місце в профілактичній роботі з мо-

лоддю посідає консультування. 

Відзначимо, що консультування як особливий 

вид діяльності виник і здобув поширення в 60-х ро-

ках ХХ століття, коли почали створюватися перші 

асоціації професійних консультантів як відповідь 

на потреби людей, яким не властиві якісь клінічні 

порушення, але ті чи інші проблеми змушують їх 

шукати допомоги і підтримки фахівців. 

Консультування найчастіше зв’язують з пси-

хологією. Проте роль консультанта можуть викону-

вати й лікарі, психіатри, педагоги, соціальні праці-

вники, менеджери, працівники правоохоронних ор-

ганів, чітко усвідомлюючи при цьому межі своєї 

компетенції. 

Консультування – це сукупність процедур, 

спрямованих на допомогу людині у вирішенні про-
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блем і прийнятті важливих рішень стосовно нав-

чання, професійної кар’єри, шлюбу, сім’ї, здоров’я, 

вдосконалення особистості і міжособистісних взає-

мовідносин. 

Аналіз наукової літератури (Г.Бурменська, 

І.Дубровіна, Р.Кочюнас, К.Роджерс та ін.) дає мож-

ливість узагальнити основні цілі і завдання консу-

льтування: 

1. Консультування допомагає людині зро-

бити правильний вибір і діяти у відповідності з її 

власними поглядами. 

2. Консультування допомагає оволодіти но-

вими способами поведінки. 

3. Консультування сприяє розвиткові особис-

тості. 

4. При консультуванні наголошується на від-

повідальності клієнта, тобто визнається, що незале-

жний індивід здатний при відповідних обставинах 

приймати самостійні рішення, а консультант тільки 

створює умови, які допомагають це краще зробити. 

5. Серцевиною консультування є консульта-

тивна взаємодія між клієнтом і консультантом. 

Отже, консультування має на меті: сприяти 

змінам у поведінці індивіда, щоб він міг жити про-

дуктивніше, відчувати вдоволеність від життя, не-

зважаючи на всі життєві труднощі і перешкоди; ро-

звивати вміння подолання труднощів, пристосу-

вання до нових життєвих умов і обставин; 

забезпечити ефективне прийняття життєво важли-

вих рішень; розвивати вміння вступати і підтриму-

вати на належному рівні міжособистісні контакти; 

полегшити реалізацію особистісного потенціалу ін-

дивіда. 

Консультативна допомога може здійснюва-

тися в різних формах і видах [4, с.95]. Так, за кри-

терієм об’єкта допомоги консультування може 

бути індивідуальним і груповим. За віком – консу-

льтування дітей і дорослих. Просторовий критерій 

передбачає консультування контактне і дистантне, 

яке може здійснюватися в межах телефонного чи 

письмового консультування. За критерієм тривало-

сті розрізняють екстрене, короткотривале, довго-

тривале, одноразове, багаторазове консультування.  

Досить ефективною є соціально-педагогічна 

профілактика, яка проводиться в спеціальних тера-

певтичних і медичних закладах спільно медиками, 

соціальними працівниками, волонтерами. Ліку-

вання осіб, схильних до зловживання наркотиками, 

розглядається як комплексна проблема, яка вклю-

чає як медичну, так і соціально-компенсаторну до-

помогу, а також сприяє профілактиці рецидивів. В 

США створено багато програм роботи з наркозале-

жними, які розрізняються інтенсивністю, викорис-

танням різноманітних методик. Зокрема, широкою 

популярністю користується програма 12 кроків, 

або, так звана, Мінесотська модель. В межах цієї 

програми наркозалежність розглядається як невилі-

ковне, але контрольоване захворювання. Метою 

програми є забезпечення максимального утри-

мання від вживання наркотиків і покращення 

«стилю життя». В роботі з наркозалежними беруть 

участь медики, соціальні працівники, психологи, 

духовенство, а також наркозалежні в минулому 

особи-волонтери. Програма починається з детокси-

кації і триває від 6 до 8 тижнів. Передбачається про-

ведення лекцій, терапевтичних сеансів, бесід, дис-

кусій, спільне читання і обговорення відповідної лі-

тератури, перегляд і обговорення відео.  

Популярною в США є програма тренування 

життєвих навичок (LST - Life Skills Training). Вона 

формує пізнавально-поведінкові навички, які допо-

магають протистояти негативній рекламі, захищати 

права особистості, розвиває здатність до продуктив-

ної комунікації [5, с. 513-521]. 

Програма використовує такі форми роботи, як 

групове обговорення, моделювання, проектування, 

вправляння, психологічну підтримку, домашні за-

вдання. Вчені відзначають значну ефективність про-

грами впродовж багатьох років, оскільки після завер-

шення програми суттєво зменшується рівень нарко-

тизації серед молоді (обох статей, білих та 

афроамериканців) як в містах, так і в сільській місце-

вості  

Інша проблемна група неповнолітніх – це діти-

мігранти, яких у США дуже багато. Вивченню цієї 

проблеми присвячені праці Л.Картер, С.Нієто, 

Л.Олсен та інших учених. Міграційні процеси при-

зводять до виникнення цілого комплексу проблем у 

дітей, які характеризуються певною специфікою і 

вимагають детального та невідкладного вирішення. 

Найважливішими серед них є: психологічні стреси, 

пов'язані з вимушеною зміною місця проживання 

(підлітки, в силу своєї залежності від дорослих, зав-

жди є вимушеними мігрантами) і порушенням 

структури звичних культурно-комунікативних, ро-

динно-сімейних, природно-територіальних та ін-

ших зв'язків; криза ідентичності, неузгодженість в 

системі цінностей і соціальних норм; загальна неза-

доволеність різними сторонами життєдіяльності і 

самим собою; труднощі пристосування до вимог 

системи середньої, середньої спеціальної або вищої 

освіти; труднощі адаптації до нового середовища 

спілкування, і як наслідок нерідко виникнення 

стану відчуженості, тривожності, психічної на-

пруги й агресивності, підвищеної конфліктності та 

інші. 

Особливо відчутними є освітні проблеми. Зок-

рема, діти з родин мігрантів мають значно нижчі 

показники в навчанні у порівнянні з дітьми, які на-

родилися в США, а їх батьки вже багато років про-

живають в цій країні. Дуже мало з них продовжу-

ють навчання у вищих навчальних закладах. 

Існує декілька груп освітніх проблем для дітей 

із сімей мігрантів, які проживають в США. Перша 

група проблем – лінгвістична, яка полягає в не-

знанні або недостатньому знанні англійської мови, 

що породжує інші когнітивні проблеми учнів (тру-

днощі у вивченні інших предметів), а також соціа-

льні проблеми (труднощі спілкування). Друга група 

нерозривно зв’язана з першою. Це – психолого-пе-

дагогічні проблеми, властиві сучасній організації 

процесу навчання дітей мігрантів в американських 

школах. Третя група проблем – це соціально-педа-

гогічні проблеми (відхилення в поведінці, пору-
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шення у спілкуванні). Всі ці проблеми значною мі-

рою є наслідком недостатньої адаптації мігрантів 

до нових умов. 

Згідно з результатами досліджень американсь-

ких учених (Л.Картер, А.Колмен, С.Нієто, Л.Олсен 

та ін.), найважливішою умовою ефективності адап-

таційного процесу дітей мігрантів є максимальне 

задоволення актуальних потреб, серед яких найбі-

льше значення набувають потреби в: почутті спіль-

ності, спілкуванні, хороших взаєминах, приналеж-

ності до певної групи, отриманні знань, самореалі-

зації, можливості бути самим собою, соціально-

психологічної захищеності, впевненості в майбут-

ньому, матеріальному благополуччі, сприятливих 

умовах навчання і проживання [6]. 

Серед багатьох об'єктивних факторів, що впли-

вають на процес соціально-психологічної адаптації 

підлітків-мігрантів в нове соціокультурну середо-

вище, особливе значення має школа як інститут со-

ціалізації.  

Саме в школі, що є вирішальним полікультур-

ним освітнім середовищем, існує можливість ство-

рити всі умови для забезпечення ефективності про-

цесу соціально-психологічної адаптації підлітків-

мігрантів при організації відповідної допомоги та 

психологічної підтримки, яка може мати особисті-

сну орієнтацію (робота психолога з дітьми), а може 

відноситися до умов, в яких здійснюється життєді-

яльність (навчально-виховна діяльність), і перш за 

все, до вдосконалення тієї спільноти і того середо-

вища, де здійснюється безпосередня взаємодія суб'-

єктів освіти. 

Як свідчать результати досліджень, ефектив-

ним інструментом сприяння соціально-психологіч-

ній адаптації підлітків-мігрантів є спеціально орга-

нізоване освітнє середовище, толерантна соціа-

льно-педагогічна робота, яка забезпечується з 

урахуванням специфіки соціальних проблем і пси-

хологічного стану підлітків-мігрантів і сприяє ніве-

люванню виникаючих проблем соціокультурної 

адаптації, інтеграції підлітків-мігрантів до прийма-

ючого співтовариства, проблем, пов'язаних з фор-

муванням ідентичності та інтеграції в інший соціо-

культурний соціум [7; 8]. 

Доведена продуктивність побудови блочних 

програм. Створені державні і громадські програми 

підготовки дітей мігрантів. Програми містять два 

блоки: перший блок – лінгвістичний (вивчення ан-

глійської мови і використання рідної мови дітей в 

шкільній освіті); другий блок – соціально-культур-

ний (історія США, знайомство з регіональною ку-

льтурою, соціально-побутова адаптація). 

Дослідники рекомендують розвиток білінгва-

льної освіти, основний принцип якої полягає у дво-

мовності, двокультурності навчання. Цей принцип 

заснований на тому, що всі учні школи (як мігра-

нти, так і представники більшості) можуть навча-

тися за двомовними програмами. Програма, засно-

вана на принципі двомовності, була розроблена Ра-

дою з Національної Освіти для початкової і 

середньої школи. Вона передбачає не тільки ви-

вчення другої мови, але й навчання здатності спіл-

куватися, функціонувати в двох культурах [9;10].  

Існують різні варіанти програм навчання: 

Варіант 1. ТВЕ (Transitional Bilingual Education) – 

можливість навчатися рідною мовою з паралельним ін-

тенсивним курсом англійської мови, після цього пере-

хід до навчання англійською мовою. 

Варіант 2. Bilingual Maintenance programs – про-

грами з додатковим акцентом на збереження і розвиток 

рідної мови.  

Варіант 3. Bilingual/Bicultural maintenance – 

програми з орієнтацією на викладання мови і куль-

тури для представників національних меншин з ви-

кладанням історії мови і культури конкретної мов-

ної групи учнів. 

Варіант 4. Bilingual/Bicultural Restorations – 

двомовні, двокультурні відновлювальні програми 

для учнів, які втратили знання рідної мови в процесі 

асиміляції, але бажають знати мову і культуру своїх 

предків. 

Варіант 5. Bilingual/Bicultural Culturally 

Pluralistic – програми, в яких учні згідно з їх етнолі-

нгвістичною приналежністю вчаться функціону-

вати в двох культурах і поважати існування інших 

культур. 

Слід відзначити, що в американських школах є 

спеціальна посада радника (adviser) або консульта-

нта (counseler), який зазвичай володіє як мінімум 

двома мовами : англійською і мовою однієї з нац-

меншин, яка компактно проживає в конкретному 

регіоні, знає культуру, традиції і звичаї етнічної спі-

льноти, до якої належать учні. Його основне за-

вдання полягає в складанні індивідуальних навча-

льних планів для кожного учня у відповідності з 

його освітніми цілями і можливостями. Він надає 

психологічну підтримку і допомогу у випадках ви-

никнення конфліктних ситуацій в школі і поза шко-

лою. 

Отже, в США проводиться значна соціально-

педагогічна робота з неповнолітніми, які мають 

проблеми у поведінці. Вважаємо, що американсь-

кий досвід може бути використаний в Україні. 
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Worldwide training of foreign students in the univer-

sities preceded by training in preparatory courses. During 

6 – 12 months foreigners are not only learning the lan-

guage and also getting acquainted with the special features 

of studying in a new country. In Russia pre-university 

stage is an obligatory component in system higher educa-

tion for foreign students. At this stage, foreign students re-

ceive required level of language skills, prepare for number 

of general subjects and also adapt to training in educa-

tional and professional environment of Russian university 

[1].  

The specificity of the adaptation period of foreign 

students is that one faculty, hostel and educational 

groups have people with variety of national cultures, 

ethnic and cultural traditions. Considering international 

structure of foreign groups, Russian teachers have the 

purpose to give in them some certain skills of intercul-

tural communication. 

Intercultural communication is purpose and way 

of social adaptation of foreign students. In addition, it 

is the form and the way of personal development of for-

eign students in new socio-cultural environment. If we 

consider cross-cultural communication as part of peda-

gogical communication, it is intercultural dialogue be-

tween its subjects. Training of foreign students should 

have a cross-cultural focus. 

When organizing intercultural dialogue, non-ver-

bal means of communication plays an important role. 

Nonverbal dialogue can essentially expand communi-

cative possibilities of the foreign student who badly 

knows Russian, and to facilitate to him interpersonal 

contacts in an educational and not educational situation. 

Researchers (Kendon A., Morris D., Cradlin G., 

etc.) consider the importance of nonverbal communica-

tions. Ones of them write, that it only supplements dia-

logue while others speak about autonomy of nonverbal 

communications from the text. From our point of view, 

nonverbal dialogue can serve as means of addition of 

the sign maintenance and strengthen it, and can - on the 

contrary - to deny it. Unlike the verbal dialogue result-

ing in any time piece, nonverbal dialogue is limited by 

the present. It badly shares on components, unlike strict 

hierarchy of signs. It involuntarily while verbal dia-

logue is strictly regulated [2].  

Through nonverbal means the person can express 

the feelings and emotions. With their help the teacher 

can support the weak student and encourage it, having 

smiled or approvingly having nodded it.  

It is possible to result many examples of distinc-

tion of nonverbal means in different cultures. For ex-

ample, consent gesture - a nod a head in Russian culture 

and its opposite value, negation gesture - in Bulgarian 

and Indian. Or: the big finger of a hand lifted upwards 

means in Russia a praise, "perfectly", and to Bangla-

desh - desire to take a fun with the woman [3, с.5]. 

Therefore the mimicry and gestures of the teacher 

should be clear to students and be perceived by them 

unequivocally. 

Even silence can be the important extra linguistic 

communication medium. Americans hardly transfer 

pauses, Italians in general speak not closing a mouth, 

and in the east the pause is the main weapon of dia-

logue, let alone Finns and Indians, whose reticence was 

included into sayings! In Russian proverb «Silence is 

gold» also is reflected the relation of Russian people to 

silence. 

Intonation is the most "difficult" nonverbal means 

for the foreigner studying the other language. Unfortu-

nately, even at long residing at other country of the for-

eigner it is possible to learn on intonation though lexi-

cally and grammatically its speech is absolutely correct.  

In teaching practice there are many examples of 

importance of nonverbal means of intercultural dia-

logue. S. G.Ter-Minasova tells, how students from 

Thailand have refused to attend lectures on the Russian 

literature because it seemed to them, that the teacher 
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shouts at them. Meanwhile, she spoke loudly, accu-

rately and clearly, in full conformity with Russian and 

European pedagogical tradition [4, 22]. Thus, phonetic 

parameters of speech of the teacher (intonation, tone, a 

voice timbre) can be strange and unacceptable for stu-

dents from the other country. 

The important element of nonverbal communica-

tions is the sight of the person. And though during all 

dialogue people look against each other only from 30 

to 60 % of time, the sight helps to support conversation. 

In their monograph the authors of given article pay at-

tention that a sight we underline interest dialogue, ap-

proval, admiration and on the contrary - doubt, mis-

trust, contempt, the superiority. A sight of the teacher 

is capable to express that he does not wish to put into 

words. And at the same time, if its sight expresses noth-

ing, approval words loose any sense for the student. 

«As the expert the teacher, undoubtedly, should be 

competent» in all aspects of the work [5, 77]. Emotional 

expressiveness of his speech can be reached by means 

of intonation, rate, diction, force of a voice, a pause. 

The great value for the teacher has quality of a voice: 

its timbre, a range, a tonality, loudness, a rhythm, sound 

height. Tone of a voice should be quiet, not loud and 

not silent: if students from the Asian region as it has 

already been noted, negatively perceive a loud voice, 

accepting it for shout, Latin Americans or Arabs with 

their vivacity of character will not listen to a silent and 

measured voice of the teacher. The illegibility or mo-

notony of speech are absolutely inadmissible. Intona-

tion gives speeches various emotional colouring. To 

support attention of foreign listeners, speech of the 

teacher should be various интонационно. The teacher 

should be able to underline the important thought or to 

allocate a text part. Certain intonation is necessary and 

at expression of negative or positive reaction of the 

teacher on certain acts of the pupil. But all should be 

rather. Diction of the teacher in an audience and during 

out-of-class time can be as much as possible accurate, 

but not exaggerated.  

The foreign students can gradually get used to a 

natural Russian pronunciation. It concerns also tempo 

of speech. If in the first month of employment it slow, 

measured in a month it needs to be increased because it 

is necessary for pupil to perceive speech in different sit-

uations, from purchases in shop before medical board 

passage to a polyclinic. 

In different cultures there are certain restrictions 

on use of those or other nonverbal means, in particular, 

gestures and touches of the person to other person. Such 

unusual nonverbal means, as a touch can be a charac-

teristic example. Its use in dialogue only with small 

children and schoolboys of younger age is possible. 

The teacher not to each pupil will dare to put a palm in 

audiences of senior pupils on a hand or especially - on 

a head, the teenager can sharply react. Touches between 

the teacher of high school and students because there is 

a certain distance which is felt usually by both partici-

pants of dialogue are not accepted. It is necessary to be 

especially attentive in a foreign student's audience. It is 

known, that in different cultures to gestures and touches 

huge significance is attached. For example, the teacher 

who actively gesticulates in the course of dialogue, the 

Vietnamese students will consider as badly brought up 

and impolite person. Also is absolutely inadmissible to 

concern heads of the Vietnamese or its hair: according 

to east traditions, the head of the person is sacred, and 

any attempt of a touch to it can be understood as the 

insult. In a Muslim audience even casual touches also 

are impossible on religious canons.  

Thus, the knowledge of features of each separate 

culture can help with formation of intercultural com-

munications, and it is necessary for skilled teacher to 

remember it in the process of intercultural dialogue. 

Possession of nonverbal means concerns communica-

tive abilities of the teacher and influences efficiency of 

its dialogue with the foreign students studying Russian. 
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Проблема развития творческого потенциала 

личности всегда была актуальной. Современные 

условия жизни требуют от каждого субъекта вовле-

ченности, мотивации в процессе создания нового, 

умения актуализировать свой творческий потен-

циал, продуктивно взаимодействовать.  

Творческие возможности проявляются в 

стремлении обновлять традиционные решения, ре-

ализовывать неординарные идеи. Творчество дает 

возможность самореализовываться, обеспечивать 

интеллектуальную активность. 

Воспитание творческого потенциала у до-

школьников требует от учителя-логопеда использо-

вания творческого подхода к проведению занятий и 

систематического целенаправленного упражнения 

детей в выполнении творческих заданий на логопе-

дических занятиях. Такие задания направлены на 

развивитие творческих способностей ребенка, его 

инициативы, выработки умения решать самостоя-

тельно возникшие задачи. Творческие задания по-

могают развивать восприятие, память, мышление, 

инициативность и другие важные качества. 

Дети, обучающиеся в логопедических группах 

и на логопедических пунктах, не умеют правильно 

произносить звуки родного языка (заменяют, иска-

жают и т.д.), не умеют четко формулировать свои 

мысли, выражать чувства. Все эти недостатки в 

дальнейшем перерастают в различные комплексы и 

фобии, мешающие челевеку развивать свой потен-

циал. 

Коррекционная направленность логопедиче-

ских занятий помогает исправить речевые недо-

статки, но поскольку каждый ребенок с речевыми 

нарушениями уже имеет определенные характеро-

логические особенности и психологические про-

блемы, необходимо коррекционные занятия сде-

лать интересными и позитивными. В процессе спе-

циально организованных занятий, содержащих 

творческие задания, оказывается влияние на разви-

тие положительных эмоций дошкольника, яркие 

образы позволяют надолго запомнить изучаемый 

материал занятия. Атмосфера таких занятий вызы-

вает у детей уверенность в своих силах, позволяет 

почувствовать состояние успешности, повышает 

мативацию, осуществляется тренировка привычек 

и навыков механизма творчества.  

Игровая деятельность – ведущая деятельность 

ребенка дошкольного возрастя. Все обучение до-

школьников проходит в более доступной игровой 

форме. Игровая деятельность успешно использу-

ется и в коррекционно-логопедической работе, 

каждое занятие учителя – логопеда содержит игро-

вые приемы и игровые упражнения. 

Так как у ребенка мало творческого опыта, то 

учителю – логопеду необходимо расширять не-

большой опыт ребенка. Еще Л. С. Выготский отме-

чал, что творческая деятельность находится в зави-

симости от богатства и разнообразия прежнего 

опыта [5]. Проводя логопедические занятия, с це-

лью развития творческого опыта ребенка с рече-

выми нарушениями, учитель – логопед подбирает 

познавательные задания, которые расширят объем 

представлений об окружающей действительности и 

кругозор дошкольника.  

Форма занятий должна быть нетрадиционной, 

чтобы интерес у детей сохранялся на протяжении 

всего занятия. Например, при изучении темы «Жи-

вотные Севера», учитель – логопед создает на лого-
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педическом занятии атмосферу путешествия на Се-

вер. На экране проектора изображен салон само-

лета, дети занимают места, садясь на стулья, кото-

рые стоят как в салоне самолета. Далее на экране 

появляются виды местности, животные Севера, с 

которыми надо познакомить детей. По ходу занятия 

дети выполняют задания, связанные с темой. Это 

может быть упражнение по формированию у детей 

операции реконструкции, позволяющие вариа-

тивно использовать один и тот же элемент для со-

здания различных образов. Например, складывание 

из фигур белого цвета («осколков льдин») различ-

ных узоров, с последующим их рассматриванием и 

обсуждением того, кто какой узор выполнил.  

На таком логопедическом занятии могут быть 

задействованы все сенсорные каналы, чтобы акти-

визировать деятельность детей. Например, дети 

рассматривают кубики льда, заранее приготовлен-

ные учителем – логопедом. Трогают их руками, 

чтобы почувствовать, какой лед холодный и 

скользкий. При этом подбирают прилагательные, 

характеризующие данное явление: лед холодный, 

скользкий, блестящий, искрящийся и т.д. Затем со-

ставляют предложения с подобранными словами. 

Цель занятий – выполнение всех заданий, их 

вариативность и оригинальность, умение описать 

свои действия и выполненную работу. При этом на 

всех занятиях осуществляется и коррекция рече-

вого недоразвития: расширяется словарь, дети зна-

комятся со значением новых слов, учатся пра-

вильно произносить звуки, строить предложения, 

употреблять предлоги, составлять небольшие рас-

сказы. 

Чтобы осуществлять все вышесказанное учи-

телю – логопеду необходимо и в себе воспитывать 

творческое начало, проявлять творчество во всем, 

тогда и самому работать будет интереснее. Творче-

ство в работе учителя – логопеда выступает как 

процесс создания нового знания, как способность 

принимать решения при выполнении различных за-

дач, нестандартно решать профессиональные за-

дачи, актуализировать свой творческий потенциал.  

Я.А. Пономарев отмечал, что творчество это 

«механизм продуктивного развития личности» [3]. 

Он также подробно рассматривал механизм творче-

ства, определяя его как «механизм в приобретении 

нового преобразующего знания» [5].  

Творческий подход при проведении логопеди-

ческих занятий направлен на внешний объект, на 

ребенка с речевыми нарушениями. При проведении 

артикуляционной гимнастики, постановки звуков, 

развитии речевого дыхания, в работе над словарем 

и грамматическим строем необходимо обыгрывать 

все приемы коррекции, чтоб ребенку было инте-

ресно воспринимать новый материал, и вместе с 

тем, чтобы ребенок понял, как нужно выполнять 

предлагаемые логопедом упражнения.  

Детям всегда интересно воспринимать нестан-

дартно поданный учебный материал. Педагог, рас-

сматривая варианты выполненных детьми заданий, 

может предложить им свои оригинальные вари-

анты решения задания, что позволяет стимулиро-

вать детское воображение и вызывать интерес и же-

лание к творческой деятельности [1]. 

Постоянное наличие заданий творческого ха-

рактера, в дальнейшем дает ребёнку возможность 

самостоятельно проявлять инициативу и творче-

скую активность. Она проявляется в том, что дети 

иногда сами придумывают загадки, стишки, сказки. 

Конечно, без творческого взаимодействия ребенка 

и педагога это невозможно. Еще А. Маслоу утвер-

ждал, что «обучение через творчество, может быть 

черезвычайно полезным» [2]. У детей сречевыми 

нарушениями активно развивается мышление, ко-

торое неразрывно связано с речью. Это способ-

ствует достижению более быстрых результатов 

коррекционной работы.  
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Аннотация  

Статья посвящена не антиклинальным залежам, своим происхождениям обязанным мало амплитуд-

ным тектоническим нарушениям. Здесь дается краткое описание характера залежей Абшеронского нефте-

газоносного региона, в юго-восточной части которого расположена площадь исследования. Особо отмеча-

ется, что очень высокая разрешающая способность сейсморазведки 3D позволяет решать такие геологиче-

ские задачи, которые раньше не были под силу сейсморазведке 2D. Выделение и прослеживание мало 

амплитудных нарушений относится именно к таким задачам. 

Благодаря применению трехмерных сейсмических исследований удалось построить куб, охватываю-

щий интервал времен 0-6 сек и провести однозначную интерпретацию полученных данных. По характеру 

сейсмической записи весь интервал условно разделен на два сейсмостратиграфических мегакомплекса 

(ССМК): миоценовый и плиоценовый. Сейсмические горизонты, приуроченные к низам нижнего плио-

цена и верхам миоцена осложнены мало амплитудными нарушениями. Для выделения и трассирования 

тектонических нарушений применялись разные способы. В пакете Opend Tect сейсмический куб, получен-

ный по данным сейсморазведки 3D, был трансформирован в куб когерентности. Полученные горизонталь-

ные срезы по этому кубу не позволили однозначно трассировать разрывные нарушения. Для трассирова-

ния нарушений были привлечены амплитудные характеристики соответствующих отражений, по сниже-

нию которых и были выявлены зоны разуплотнения. Субширотный разлом в куполе палеоподнятия в 

центре отмечается разрывом осей синфазности и представляет, несомненно, наибольший интерес для 

определения путей миграции углеводородов. 

Анализ волновой картины показывает, что на своде палеоподнятия, а также на его присводовых и 

крыльевых участках, между мало амплитудными нарушениями можно наблюдать локальные «просадки» 

во временной области. Такие локальные «просадки» наблюдаются вдоль разных линий куба 3D на разных 

участках изучаемой территории и их можно связать со скоплениями УВ. 

Abstract 

The article is devoted to non-anticlinal deposits, their origins owing to low amplitude tectonic disturbances. 

Here is a brief description of the nature of the deposits of the Absheron oil and gas region, in the south-eastern 

part of which the study area is located. It is especially noted that the very high resolution of 3D seismic exploration 

allows solving such geological problems that were not previously under the power of 2D seismic exploration. 

Isolation and tracing of a few amplitude violations refers specifically to such tasks. 

Through the use of three-dimensional seismic surveys, it was possible to construct a cube covering the time 

interval of 0–6 s and to make an unambiguous interpretation of the data obtained. By the nature of the seismic 

record, the entire interval is conventionally divided into two seismic stratigraphic mega-complexes (SGMC): Mi-

ocene and Pliocene. Seismic horizons confined to the bottoms of the lower Pliocene and the tops of the myonen 

are complicated with few amplitude disturbances. Different methods were used to isolate and trace tectonic dis-

turbances. In the Oren Tect package, the seismic cube obtained from 3D seismic data was transformed into a 

coherence cube. The obtained horizontal sections along this cube did not allow unambiguously to trace the faults. 

For the tracing of violations, the amplitude characteristics of the corresponding reflections were used, by reducing 

which the decompression zones were identified. The sublatitudinal fault in the dome of the paleo-uplift in the 
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center is marked by a discontinuity of the axes of synchronization and is undoubtedly of the greatest interest for 

determining the migration routes of hydrocarbons. 

Analysis of the wave pattern shows that on the arch of paleo-uplifts, as well as on its wing and wing portions, 

between little amplitude disturbances, one can observe local “drawdowns” in the time domain. Such local “draw-

downs” is observed along different lines of the 3D cube in different parts of the study area and can be associated 

with hydrocarbon accumulations. 

Ключевые слова: неструктурные, не антиклинальные ловушки, сейсморазведка 3D, сейсмострати-

графическое расчленение, куб когерентности.  

Keywords: non-structural, non-anticline traps, 3D seismic survey, seismic stratigraphic dismemberment, co-

herence cube. 

 

Введение 

Абшеронский полуостров, входящий в Южно 

Каспийскую впадину (ЮКВ) является одним из са-

мых крупных нефтегазоносных регионов. Не-

смотря на долгую эксплуатацию выявленных здесь 

месторождений, их потенциал ещё не исчерпан [2]. 

На полуострове разработанные месторождения свя-

заны, в основном, антиклинальными ловушками 

нижнего плиоцена, т.е. продуктивной толщи (ПТ). 

Подробно рассматривается роль современных 

методических приемов сейсмической разведки при 

поисках и разведке неструктурных ловушек, кон-

тролируемых мало амплитудными нарушениями 

[4]. 

Известно, что дизъюнктивная дислокация иг-

рает большую роль в формировании и разрушении 

ловушек углеводородов и их изучение представ-

ляет практический интерес. Рассмотрим здесь мате-

риалы сейсморазведки 3D, которая проведена на од-

ном из площадей Абшеронского полуострова, т.е. 

месторождении Говсан в 2011-12 гг [6]. Роль мало 

амплитудных нарушений в формировании ловушек 

[1] в нижних отделах плиоцена и в отложениях мио-

цена на этом месторождении, на наш взгляд, оценен 

не достаточно. 

 

Результаты исследования  

На изучаемой территории построен куб сей-

смических данных, охватывающий интервал вре-

мен 0-6 сек. Полученный материал по всему раз-

резу, охватывающему отложения неогена, характе-

ризуется хорошим качеством, что дает 

возможность провести однозначную интерпрета-

цию. Геологическая информация и анализ волно-

вой картины позволили провести сейсмостратигра-

фическое расчленение разреза площади исследова-

ния [8]. По характеру волнового поля весь интервал 

условно разделен на два сейсмостратиграфических 

мегакомплекса (ССМК): миоценовый и плиоцено-

вый. Продуктивная толща (ПТ), разделена на ряд 

сейсмокомплексов: Калинский, Подкирмакинский, 

Кирмакинский,  Надкирмакинский,  Балаханский  и  

Cураханский (рис.1).   

 

 
Рис. 1. Сейсмостратиграфическое расчленение разреза площади исследования 

 

Сводовые, присводовые, а также крыльевые 

части антиклиналей осложнены дизъюнктивными 

дислокациями двух рангов: частичными и вне ран-

говыми нарушениями, характеризующимися ма-

лыми амплитудами. Если антиклиналь левой части 

разреза унаследована и прослеживается с сурахан-

ской свиты до миоцена, то вторая более пологая и 

крупная антиклиналь погребенная и выявлена в от-

ложениях миоцена. К подошве Калинской свиты 

приурочен сейсмический горизонт, который имеет 
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различную амплитуду и интенсивность. Сейсмиче-

ские горизонты, приуроченные к низам нижнего 

Плиоцена и верхам Миоцена осложнены мало ам-

плитудными нарушениями [4]. Для выделения и 

трассирования тектонических нарушений применя-

лись разные способы. В пакете Opend Tect сейсми-

ческий куб, полученный по данным сейсмораз-

ведки 3D 2012 года, был трансформирован в куб ко-

герентности (рис. 2). Полученные горизонтальные 

срезы по этому кубу не позволили однозначно трас-

сировать разрывные нарушения [3, 5]. Это связано  

с  тем,  что  структурные  планы  по  всем сейсми-

ческим горизонтам (СГ)  представляют монокли-

нали с большими углами наклона, что вносит боль-

шой процент неопределенности при выделении раз-

рывных нарушений. В связи с этим, 

местоположение тектонических нарушений опре-

делялось визуально, по изменению динамических 

параметров сейсмической записи, по разрывам кор-

реляции и фазовым сдвигам осей синфазности от-

раженных волн на временных разрезах и по картам 

угловых несогласий (dip) соответствующих гори-

зонтов (рис. 3). 

Калинская свита разбита большим количе-

ством малоамплитудных (вне ранговых) и непротя-

женных по площади тектонических нарушений [7], 

причем большая их часть по характеру сейсмиче-

ской записи на разрезах выделяется и прослежива-

ется в интервале СГ-IIIа – СГ-IV, вверх по  разрезу  

они  «затухают»,  образуя  флексуры и перегибы.  

Для их 

 
Рис. 2.Горизонтальный срез куба когерентности 

 

                          - тектонические нарушения 

Рис. 3. Карты углов наклона сейсмического горизонта CГ-VI, приуроченного к миоценовым отложениям 
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трассирования были привлечены амплитудные 

характеристики соответствующих отражений [3, 5], 

по снижению которых и были выявлены зоны 

разуплотнения (рис. 4). Субширотный разлом в ку-

поле палеоподнятия в центре отмечается разрывом 

осей синфазности и представляет, несомненно, 

наибольший интерес для определения путей мигра-

ции углеводородов (УВ). Тектонические наруше-

ния в восточной части площади исследования в 

районе месторождения Хасилат также имеют невы-

сокую амплитуду и эта часть площади характеризу-

ется сильной раздробленностью. Отражения в этой 

зоне имеют небольшие «провалы» во временной 

области и отличаются понижением своей интенсив-

ности. Для выделения тектонических нарушений на 

поднятии в западной части площади также были 

привлечены карты амплитуд соответствующих от-

раженных волн. 

 

 
Рис. 4.Выделение тектонических нарушений с помощью карт амплитуд 

 

Выводы 

Анализ волновой картины показывает, что на 

своде палеоподнятия, а также на его присводовых и 

крыльевых участках, между мало амплитудными 

нарушениями можно наблюдать локальные «про-

садки» во временной области, увеличение времен-

ных толщин с вышележащими отражениями на 

своде и крыле палеоподнятия Хасилат (рис. 5). Та-

кое увеличение временных толщин наблюдается 

вдоль разных линий куба 3D на разных участках 

изучаемой территории и их можно связать со скоп-

лениями УВ (3). 

Выделенные локальные «просадки» имеют не-

большие размеры как по латерали, так и по верти-

кали, поэтому даже если наши предположения об 

их нефтегазоносности подтвердятся, то необхо-

димо их испытать попутно. 
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Рис. 5. Пример волновой картины в интервале разреза, охватывающего калинскую свиту и подстилаю-

щие его отложения миоцена 
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Аннотация  
В статье рассматривается образ семьи, как исторически конкретного объединения, члены которого 

связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответствен-

ностью, с разных позиций представлен на страницах художественной прозы российских и зарубежных 

писателей. Тема семьи нашла свое отражение в произведениях разных литературных направлений. Однако 

в европейской литературе ХIХ-ХХ веков именно с позиций реализма тема семьи получила наиболее зна-

чимое воплощение. Тема семьи стала одной из главных на рубеже веков, результатом обращения к этой 

теме ведущих писателей стали такие формы художественного слова как роман-эпопея, роман-поток, се-

мейная сага и другие. 

Abstract 

The article discusses the image of a family as a historically specific association, whose members are linked 

by marital or kinship relations, common life and mutual moral responsibility, from different positions presented 

in the pages of artistic prose of Russian and foreign writers. The theme of the family is reflected in the works of 

various literary movements. However, in European literature of the nineteenth and twentieth centuries it was from 

the standpoint of realism that the topic of the family received the most significant embodiment. The theme of the 

family became one of the main ones at the turn of the century, such forms of the artistic word as epic novel, flow 

novel, family saga and others became the result of the leading writers addressing this theme. 

Ключевые слова: лингвистика текста, художественный текст, европейская литература XIX-XX ве-

ков, тема семьи, роман-семейная хроника 

Keywords: text linguistics, literary text, European literature of the XIX-XX centuries, family theme, novel-

family chronicle 

 

Под воздействием информатизации и глобали-

зации, а также вследствие развития информацион-

ных технологий, в средствах массовой информации 

и электронной коммуникации происходят глобаль-

ные изменения. В наши дни человеку необходим 

доступ к информации в сфере политики, культуры, 

экономики. В процессе обучения человек получает 

информацию в виде текстов. Современное инфор-

мационное пространство предстает в различных 

текстовых форматах: печатные СМИ, крупная и 

мелкая реклама, интернет-аналоги ведущих инфор-

мационно-аналитических изданий.  

Текст (лат. textus - ткань; сплетение) – в общем 

плане связная и полная последовательность 

символов - устных и письменных высказываний, 

порождаемых в процессе речевой деятельности, 

осуществляемой в конкретной сфере общения.  

В лингвистике термин текст используется в 

широком значении, включая и образцы устной 

речи. Восприятие текста изучается в рамках линг-

вистики текста и психолингвистики. По мнению 

М. М. Бахтина, текст как знаковый комплекс отно-

сится к высказываниям и имеет те же признаки, что 

и высказывание. Именно эта точка зрения принята 

в лингвистике и психолингвистике, а текст рассмат-

ривается как тематически связное, единое в смыс-

ловом отношении и целостное в отношении за-

мысла речевое произведение [1]. 

И. Р. Гальперин определяет текст как произве-

дение речетворческого процесса, обладающее за-

вершенностью, объективированное в виде пись-

менного документа, произведение, состоящее из 

названия заголовка и ряда особых единиц 

сверхфразовых единств, объединенных разными 

типами лексической, грамматической, логической, 

стилистической связи, имеющей определенную 

направленность и прагматическую установку [4]. 

Лингвистика текста - это направление лингви-

стических исследований, объектом которых явля-

ются правила построения связного текста и его 

смысловые категории, выражаемые по этим прави-

лам. В лингвистике текста выделяют такие характе-

ристики, как связность, целостность, коммуника-

тивная направленность, эмотивностъ, завершен-

ность, информативность, членимостъ.  

В теории текста исследуются признаки и ха-

рактеристики текста как коммуникативной еди-

ницы высшего уровня, как цельного речевого про-

изведения. Коммуникативность текста понимается 
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как степень его обращенности к читателю. В тексте 

заключена речемыслительная деятельность пишу-

щего (говорящего) субъекта, рассчитанная на от-

ветную деятельность читателя (слушателя), на его 

восприятие. Так рождается взаимосвязанная три-

ада: автор (производитель текста) – текст (матери-

альное воплощение речемыслительной деятельно-

сти) – читатель (интерпретатор). Теорией текста 

выявлены его основные характеристики, из кото-

рых первостепенное значение имеют целостность, 

связность, закрепленность в определенной знако-

вой системе, информативность [3]. 

Текст в литературоведении - собственно рече-

вая грань литературного произведения, выделяемая 

в нем наряду с предметно-образным аспектом и 

идейно-смысловой сферой. Ю.М. Лотман считал, 

что следует решительно отказаться от представле-

ния о том, что текст и художественное произведе-

ние - одно и то же. Текст - один из компонентов ху-

дожественного произведения, художественный эф-

фект в целом возникает из сопоставлений текста со 

сложным комплексом жизненных и идейно-эстети-

ческих представлений [5].  

Вектор исследований текста на современном 

этапе обращен в сторону междисциплинарной ин-

теграции, направленной на поиск новых подходов к 

изучению онтологии языка и принципов его описа-

ния. 

Тексты современного информационного про-

странства можно классифицировать по принадлеж-

ности в одному из функциональных стилей речи, 

традиционно выделяемых в лингвистике: офици-

ально-деловому, научному, публицистическому, 

разговорному и художественно-беллетристиче-

скому. 

Художественно-беллетристический стиль 

реализует функцию воздействия и характеризуется 

единством коммуникативной и эстетической функ-

ций языка, широким применением экспрессивных 

и изобразительных средств языка, переносно-мета-

форического и образного свойства слова, богат-

ством синтаксических форм, индивидуализацией 

стиля. Вопрос о включении художественно-белле-

тристического стиля в систему функциональных 

стилей принадлежит к числу спорных вопросов 

стилистики. Одни исследователи (В.П. Мурат) вы-

ступают против подобного включения, указывая на 

то, что языку художественной литературы присущи 

черты, выходящие за пределы понятия «функцио-

нальный стиль» (многостильность). Другие ученые 

(Р.А. Будагов, И. М. Ефимов) настаивают на том, 

чтобы включить художественно-беллетристиче-

ский стиль в систему функциональных стилей, мо-

тивируя это тем, что он участвует в выполнении 

языком социальной функции воздействия. 

В нашем исследовании проводится изучение 

динамики образа семьи на примере художествен-

ных текстов. Художественный текст – это отдель-

ное в высшей степени индивидуальное произведе-

ние художественной речи, написанное на данном 

языке, а также целостная единица в системе подоб-

ных текстов. Художественный текст должен вы-

полнять такие функции, как передача информации, 

вырабатывание новой информации, хранение ин-

формации. Читатель художественного текста нахо-

дится в отношении сотворчества к получаемому со-

общению, он должен понять, что хотел сказать ав-

тор. 

Художественный текст в контексте лингви-

стических классификаций (Л.Г. Бабенко, И.Е. Васи-

льев, Ю.В. Казарин) можно охарактеризовать как 

сложный или комплексный текст (параметр струк-

туры), произведение художественного стиля (пара-

метр функционально-стилевой), текст подготов-

ленный (параметр подготовленности), нефиксиро-

ванный (параметр алгоритмизации), мягкий 

(параметр экспликации замысла), дескриптивный. 

C психолингвистической точки зрения в поня-

тии художественный текст заключен субъектив-

ный аспект. В связи с этим данная категория осмыс-

ливается некоторыми исследователями, в частно-

сти В.П. Беляниным, как личностная авторская 

интерпретация действительности [2]. 

Определяя параметры художественного текста 

с позиции теории коммуникации, исследователи, 

например, В. Г. Адмони, В. А. Маслова, В. А. Пи-

щальникова, выделяют в данном понятии наряду с 

субъективными характеристиками аспект вербали-

зации авторского замысла. Это позволяет опреде-

лить художественный текст как возникающее из 

специфического (эгоцентрического) внутреннего 

состояния художника душевное чувственно-поня-

тийное постижение мира в форме речевого выска-

зывания, коммуникативно-направленное вербаль-

ное произведение [6]. 

В структурном плане художественный текст 

представляет собой иерархию элементов с эстети-

ческой функцией (концептуальных, оценочных, 

эмоционально, экспрессивно синтетических, рит-

мико-интонационных), с лексическим, синтаксиче-

ским, звуковым, метрическим уровнями, тесно свя-

занными между собой. 

Кроме того, с позиции психолингвистики 

(В. А. Маслова, В. А. Пищальникова) эстетическая 

ценность художественного текста выявляется в 

процессе восприятия читателем определенным об-

разом организованной знаковой системы - кода, 

языка художественного произведения, в его худо-

жественно-эстетической функции. Исследователи 

признают, что определяющей характеристикой 

языка художественной литературы является его эс-

тетическая функция. В то же время язык может рас-

сматриваться как орудие культуры и описываться 

через признаки, общие для всех явлений культуры. 

Художественные тексты во всем своем много-

образии представляет собой художественную лите-

ратуру. Литература как значимая часть культуры 

является мощным средством воспитания, в числе 

первых отвечает на вызовы времени, осмысливает 

все происходящее в мире в целом и в душе чело-

века. Охарактеризуем кратко литературные направ-

ления европейской литературы ХIХ-ХХ веков. 

После классицизма и эпохи Просвещения ХVIII 

века в первой половине ХIХ вeкa в Европе распро-

странился романтизм. Важнейшим категориями 

романтической эстетики являлись: воображение, 
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романтическая ирония, гротеск, проблема природы 

и естественного человека. Во второй половине ХIХ 

в. в Англии и во Франции зарождается реализм. - 

Реализму свойственны широкие обобщения, сме-

лые гипотезы, обращение к достижениям науки, ре-

ализм показывает, что обстоятельства жизни чело-

века обусловлены социальной средой. 

Литература на рубеже XIX-XX веков была 

тесно связана со всеми перипетиями своего вре-

мени. Философское идеи этого времени создавали 

основание для обновления литературного про-

цесса: появились новые жанры романа, в числе ко-

торых - роман-эпопея. ХХ век прошел под знаком 

конкуренции множества направлений в искусстве, 

которые объединяются термином «модернизм» и 

составляют оппозицию реалистическому искус-

ству.  

Тема семьи – одна из ключевых в мировой ли-

тературе, была широко представлена в произведе-

ниях европейской литературы ХIХ-ХХ веков. В 

традиции классической литературы семья – это 

нравственная основа человеческого быта и бытия. 

Через тему семья раскрываются и взаимоотноше-

ния поколений вообще, и отношения в семье, и тема 

родового гнезда. Произведения писателей различ-

ных направлений показывают, как в семье происхо-

дит утверждение нравственных устоев, общечело-

веческих ценностей, переходящих из поколения в 

поколение.  

Однако в литературе ХIХ века семьи, как еди-

ной темы, нет. В произведениях авторов XIX века 

развивались темы человека, личности, народа, ча-

сто трагические; демонстрировалась проблема 

«лишнего человека», проблема «бедного чело-

века». Утверждение примата свободной воли над 

необходимостью становится исходной точкой ро-

мантического конфликта романтизма, – и как мы 

видим, семья находилась на втором плане (семья 

Лариных в романе Евгений Онегин), действие ху-

дожественного произведения часто происходит вне 

семьи и дома, среди чужих людей. 

Так, например, Г. Гейне – величайший пред-

ставитель эпохи романизма в Германии - поднял 

путевые заметки до художественной формы Один 

из излюбленных сюжетов у Гейне – путешествия. 

Представитель английского романтизма Дж. Бай-

рон также описывает странствия и размышления 

пресыщенного молодого человека, который разоча-

ровался в жизни, полной удовольствий и веселья, и 

ищет приключений в незнакомых землях. «Палом-

ничество Чайльд-Гаро́льда»  

Из русских писателей назовем М.Ю.Лермон-

това, один из его героев - Печорин - не находит до-

стойного занятия, где можно приложить свои силы, 

а потому он обречен на одиночество, его вторжение 

в семейную жизнь других персонажей выглядит 

нелепо. Можно привести еще ряд примеров, под-

тверждающих, что в европейской литературе пер-

вой половины ХIХ века тема семьи не поднималась.  

Идею - изобразить показать семью в системе 

сложных отношений в течение жизни нескольких 

поколений - реализовали представители реализма, 

расцвет эпохи реализма пришелся на вторую поло-

вину ХIХ века и начало ХХ века. Писатели-реали-

сты стремились прежде всего глубоко познать, изу-

чить действительность и всесторонне отобразить ее 

в полноценных типических образах.  

Для западноевропейской литературы начала 

ХХ века характерен тип романа-эпопеи – роман-се-

мейная хроника. И задача автора - через судьбу од-

ной семьи показать развитие истории, меняющиеся 

процессы общественной жизни страны; показать, 

как изменился человек или семейство с течением 

времени, чем новое поколение в семье отличается 

от предыдущего.  

Одно из первых произведений, написанных в 

жанре романа-эпопеи - «История Тома Джонса, 

найденыша» английского писателя XVIII века 

Генри Филдинга (1707-1754). Автор рисует исто-

рию странствий своего героя, бедняка и скитальца, 

на фоне реалистической картины жизни того вре-

мени. 

На рубеже ХIХ-ХХ веков появляется ярчай-

ший образец западноевропейского семейного ро-

мана-хроники. Роман Томаса Манна «Будденброки. 

История гибели одного семейства», в котором по-

казаны судьбы трех поколений семьи Будденбро-

ков, начиная с середины XIX в. Семейная хроника 

Будденброков представляет собой эпическое по-

вествование о расцвете и деградации некогда могу-

щественной верхушки немецкой торговой буржуа-

зии. 

В английской литературе роман-эпопея, опи-

сывающий семью, получил название семейной саги. 

В 1906 году появляется роман Джона Голсуорси 

«Собственник», первый роман в трилогии «Сага о 

Форсайтах», которая представляет собой хронику 

класса и хронику семьи. Центральная тема романов 

форсайтовского цикла – упадок некогда могуще-

ственной и сильной английской буржуазии, круше-

ние некогда прочного уклада ее жизни.  

Во Франции роман-семейная хроника получил 

название роман-поток. Роман-поток – это последо-

вательность из пяти и более романов, рисующих 

эволюцию одних и тех же персонажей или семейств 

на фоне исторических событий.  

В русской литературе по-разному предстают 

перед нами семьи в «Старосветских помещиках» 

Н.В. Гоголя, в «Асе» и «Дворянском гнезде, «Се-

мейной хронике» С. Аксакова, в «Отцах и детях» 

И.С. Тургенева, в «Анне Карениной» Л.Н. Тол-

стого, в «Вишневом саде» А.П.Чехова, «Жизни 

Клима Самгина» М. Горького.  

ХХ век – век потрясений, войн и революций – 

внес свои коррективы в восприятие этой темы. В 

отечественной литературе ХХ века в эстетике 

соцреализма семья рассматривается как символ ме-

щанства, а не как символ счастья. Советские писа-

тели-реалисты изображали семью «ячейкой» госу-

дарственной машины, семьи представлен в романах 

М. Шолохова «Тихий Дон» и А. Иванова «Вечный 

зов» и «Тени исчезают в полдень». 

В немецкой литературе начала ХХ века зарож-

дается реалистическая позиция, пришедшая на 
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смену экспрессионизму, и получившая название 

новая вещественность.  

После окончания второй мировой войны стало 

принято говорить о литературе каждой немецко-

язычной страны в отдельности, появилась тема 

вины немецкого народа за преступления (Гюнтер 

Айх, «Девушки из Витербо», 1953). Тема семьи рас-

сматривалась вместе с другими проблемами. 

«Письмо незнакомки» (нем. Brief einer Unbekann-

ten) – новелла австрийского писателя Стефана 

Цвейга отходит от темы политической борьбы. В 

своих последних произведениях Анна Зегерс стал-

кивает противоположные жизненные позиции и от-

стаивает мысль о том, что человек сам несет ответ-

ственность за свое счастье («Через океан. История 

одной любви» (1971), «Каменный век» и «И снова 

встреча» (обе опубликованы в 1977 г.)). В ГДР раз-

вивалась литература андеграунда, многие писали 

романы развлекательного, фантастического и доку-

ментального жанра или переносили своих героев в 

другие регионы (Вольфганг Шрайер, действие его 

произведений происходит в Центральной Америке 

и Карибском бассейне)  

Английская литература ХХ века, стремящаяся 

к ясности, ведущей свое происхождение от фран-

цузских традиций, пережила период сильного рус-

ского влияния, главным образом Ф. М. Достоев-

ского. В большинстве случаев в ХХ веке творят пи-

сатели-реалисты, которые, однако, не прочь 

затронуть и оккультные силы души. Этому влия-

нию соответствует аморфность в литературе, реак-

ция против французской пластичности. Для Дей-

вида Лоренса (1887-1930) зрелость и мудрость 

означали отказ рационализма ХIХ века; Хью Уолпол 

(1884-1941), один из наиболее модных романистов, 

сам легко следует за модой; Оливер Онионс приоб-

рел известность трилогией, в которой описывает 

богему, натурщиц, машинисток, бедных художни-

ков. Гилберт Кэннан (1884-1955), Комптон Мак-

кензи (1883-1972) и ряд других молодых писателей, 

привлекающих в настоящее время внимание ан-

глийского читателя, затрагивают самые разнооб-

разные темы, изображают различные классы обще-

ства, критикуют социальные ценности, но их соб-

ственное мировоззрение чаще всего сводится к ту-

манному гуманитаризму. Они сильнее в критике, 

чем в своих положительных идеях, и пока никому 

из них не удалось превзойти величайших англий-

ских писателей, таких как Б. Шоу, Г. Уэллс или 

Т. Гарди. 

Таким образом, мы рассмотрели, как изме-

нялся образ семьи в европейской литературе ХIХ-

ХХ вв. М. М. Бахтин относит семейный роман к 

жанру идиллии, но отмечает, что «семейная идил-

лия в чистом виде почти не встречается, но в соеди-

нении с земледельчески-трудовой идиллией имеет 

очень большое значение». Мы увидели, что особую 

смысловую нагрузку в художественных произведе-

ниях, описывающих семью, имеют взаимодействия 

и взаимовлияния представителей разных поколе-

ний, типичных в своем миропонимании, поисках 

ценностных ориентиров, выборе путей самоопреде-

ления. Поколения отличаются и образом мыслей, и 

духовным опытом.  
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