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В начале освоения Дальнего Востока во второй 

половине XIX века переселившиеся крестьянские 

семьи руководствовались в быту нормами обыч-

ного права, существовавшего в местах их прежнего 

жительства. Большая разбросанность селений и от-

даленность их от административных центров края 

способствовали их закреплению. По мере увеличе-

ния численности сельского населения региона и 

укрепления властных структур все возрастающее 

воздействие стали оказывать государственные пра-

вовые начала. При этом нормы обычного права 

проявляли свою живучесть, тесно переплетаясь с 

юридическими актами государства. 

В общественном сознании преобладали патри-

архальные взгляды на взаимоотношения мужчины 

и женщины, на роль и место последней в семейной 

и общественной жизни. Эти взгляды нашли свое от-

ражение в законодательстве Российской империи и 

в нормах обычного права. 

Общественный статус жены определялся ста-

тусом мужа. Взаимоотношения супругов регламен-

тировались юридическими актами, в соответствии 

с которыми жена находилась в неравном, подчи-

ненном положении. Согласно закону, муж “обязан 

любить жену свою как собственное свое тело, жить 

с нею в согласии, уважать, защищать, извинять ее 

недостатки и облегчать ее немощи. Он обязан до-

ставлять жене пропитание и содержание по состоя-

нию и возможности своей”[1]. Жена “обязана пови-

новаться мужу своему как главе семейства, пребы-

вать к нему в любви, почтении и в неограниченном 

послушании, оказывать ему всяческие угождения и 

привязанность, как хозяйка дома”[10]. 

Подчиненное положение женщины также за-

креплялось законодательными актами государства, 

которые предусматривали обязанность жены сле-

довать за своим мужем, получать паспорт и устраи-

ваться на работу только с его разрешения. 

Патриархальные взгляды крестьянской об-

щины на семейные отношения поддерживались 

православной церковью и государством. Считались 

законными только церковные браки. 

Прочность семей была обусловлена убежден-

ностью сельчан в неразрывности брачных уз. Раз-

вод был почти невозможен и рассматривался как 

тягчайший грех. 

Крестьянская община осуждала мужчин, ули-

ченных в неверности. Если это происходило с жен-

щиной, то она могла понести тяжкое наказание. 

Например, в законодательстве Российской империи 

для неверных жен предусматривалось лишение 

свободы на несколько месяцев. Отсутствие подоб-

ного судебного преследования для мужчин, ули-

ченных в прелюбодеянии, свидетельствует о поли-

тике двойных стандартов в этом вопросе. 

Дискриминационная политика государства в 

отношении женщин наиболее ярко проявилась в во-

просах наследования семейного имущества. 

В России, в том числе и на Дальнем Востоке, 

до 70-х годов XIX века духовные завещания в кре-

стьянской среде были крайне редким явлением [3, 

С. 313]. Семейное имущество наследовалось со-

гласно установленному для данной местности 

обычному праву. Так, в Европейской России при 

разделе имущества вдова получала пай только на 

детей. Сибирские вдовы, даже бездетные, имели на 
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него право. Размер наследства зависел от количе-

ства совместно прожитых лет. Такое послабление 

объяснялось наличием в Восточной Сибири сво-

бодных земельных угодий, отсутствующих в 

остальных российских губерниях. 

С повышением уровня зажиточности дальне-

восточных крестьянских семей, вопрос о наслед-

стве становился актуальным. Постепенно получили 

распространение духовные формы завещания и на 

Дальнем Востоке. 

Согласно им, все имущество – движимое и не-

движимое - могло свободно завещаться [9]. Эта 

форма наследования отличалась от наследования 

по закону, которое накладывало ограничение в от-

ношении лиц женского пола. Жена имела право по-

лучить из наследства только седьмую часть недви-

жимого и четвертую часть движимого имущества 

[4]. Доля матери вдвое превышала долю дочери. По 

сравнению с сыновьями мать получала вдвое 

меньше каждого из них. Между сыновьями имуще-

ство делилось поровну [5]. 

Согласно законам Российской империи, сестра 

при брате получала из всего наследственного не-

движимого имения четырнадцатую, а из движи-

мого – восьмую часть [6]. Этот юридический акт 

был более благосклонен к лицам женского пола, 

чем нормы обычного права, предполагавшие, что 

при разделе имущества семьи действовало правило 

“сестра при братьях не наследница” [2, С. 56.]. 

К наследованию на равных правах с мужчи-

нами женщины были допущены только в 1913 году, 

в соответствии с изменением законодательства. 

Эти изменения нашли отражение в “Полном собра-

нии законов Российской империи”[7]. 

В законодательстве сохранилось положение о 

том, что глава семьи, а им всегда был мужчина, яв-

лялся полноправным хозяином в деле распределе-

ния семейного имущества. 

Сыновья, ранее выделенные, от наследства 

обычно отстранялись как получившие долю из от-

цовского имущества. Иногда лишались наследства 

дети, оказавшие непочтение родителям. 

Возможность остаться без наследства являлась 

причиной беспрекословного подчинения детей 

воле родителя, основой его власти в семье.  

Государственные органы стремились упорядо-

чить процесс крестьянских разделов. В Амурской 

области результаты разделов окончательно утвер-

ждались губернатором, в Приморской – областным 

правлением [8, Л. 54.]. 

Таким образом, в конце XIX – начале XX века 

в быт крестьянской семьи стали входить государ-

ственные нормы права, постепенно вытеснившие 

нормы обычного права. Использование государ-

ственного законодательства способствовало укреп-

лению внутрисемейных правовых отношений в 

крестьянской среде, но при этом сохранились пат-

риархальные взгляды на положение и роль женщин 

в семейной и общественной жизни, осуществлялась 

ее законодательная дискриминация. 
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Одна из величайших заслуг Тито была в том, 

что ему удалось объединить интересы разных наро-

дов, которые проживали в Югославии в послевоен-

ных условиях1. В некотором смысле (официально 

до разрыва отношений с СССР в 1948 г.) Тито сле-

довал примеру политики Сталина. Коммунистиче-

ская партия была центром государственной си-

стемы. Следуя этому курсу, Тито обратил внимание 

на вопрос религии, то есть, антиреигиозность2. Осо-

бенно жестко Тито относился к католикам, так как 

они сотрудничали с усташима в БиГ (Босния и Гер-

цеговина) и Хорватии. Православная церковь была 

в немного лучшем положении, так как помимо со-

трудничества с пронацистким режимом в Сербии, 

имела своих представителей в армии Тито (военные 

священники). Что касаемо ислама, для нового пра-

вительства он виделся как религия, которая влияет 

на обычаи и общество в целом, а также, как несо-

временная азиатская религия. После принятия кон-

ституции правительство предприняло шаги по 

ограничению деятельности мусульманского обще-

ства в целом (закрытье мусульманских школ, ро-

спуск многих организаций). В 1954 г. был принят 

закон, который (повторно) гарантировал свободу 

вероисповедания и подчинял все церкви государ-

ству. За этим последовали работы по реставрации 

православных монастырей, в основном в туристи-

ческих целях, но также из-за улучшения отношений 

между православным духовенством и государ-

ством. Отношение к исламу изменилось к началу 

60-х годов, и это было связано с внешнеполитиче-

скими целями Тито. Прежде всего это было связано 

с политикой «неприсоединения», так как между 

странами участницами этого движения было мно-

жество мусульманских стран. 

Национальный вопрос мусульман остался не 

решен. В первые послевоенные годы правительство 

рассчитывало на то, что мусульмане примкнут либо 

к сербам, либо к хорватам. В боснийской коммуни-

стической партии заявили что БиГ нельзя поделить 

между Сербией и Хорватией, не только потому что 

сербы и хорваты разбросаны по целой территории 

страны, но и из-за проживавших там мусульман, ко-

торые не определились в национальном смысле3. 

                                                           
1 Стоит отметить, что Тито жестко расправился с колла-

борационистами и четниками. Их заключали в тюрмах 

или приговаривали к принудительным работам. 
2 Такое отношение к религии несколько противоречило 

конституции 1946 г., где гарантировалась свобода сове-

сти и вероисповедания, равноправие всех религии. Кон-

ституция ФНРЮ 1946 г. [Электронный ресурс] URL: 

file:///C:/Users/user/Downloads/aj_10_02_10_txt_ustav1946

.pdf. Глава V, стаья 25. (дата обращения 28.04.2019г.) 
3 Важно отметить, что определить принадлежность к хор-

ватам или же сербам очень трудно, из-за постоянных пе-

ремещений и других причин, обусловленных историей 

БиГ. Религия стала определяющим фактором в вопросе 

национальности. Так все католики считали себя хорва-

тами (даже переселенцы из Австро-Венгрии). Разница 

В переписи населения 1948 г. мусульманам 

представлялось 3 варианта определения их нацио-

нальности: сербские мусульмане, хорватские му-

сульмане и «национально неопределенные»4. 

В первых двадцать лет после войны, высокие 

посты занимали сербы в БиГ. Ближе к 60-м улучша-

ется положение мусульман. Причины этому была 

политика «интегрального югославянства» (усиле-

ние республик) и проникновение мусульман в 

элиту коммунистического руководства БиГ. Уже в 

1961 г. в переписи населения появляется этниче-

ское определение «мусульманин», однако офици-

ального признания мусульман как отдельной нации 

еще не было. Это произошло в мае 1968 г. на засе-

дании ЦК БиГ. В переписи населения 1971 г. уже 

была графа «мусульманин»5 как национальность. С 

этого момента начинается возрождение мусульман-

ского национализма и ислама как религии. Как 

следствие политики «неприсоединения» босний-

ские мусульмане тесно сотрудничали с разными 

мусульманскими странами, которые способство-

вали возрождению ислама в БиГ. 

Национальная разъединенность БиГ негативно 

влияла на ее авторитет среди других республик. 

Этому способствовала и экономическая отсталость 

(более низкие показатели были только в Косово) и 

низкий уровень качества жизни (высокая младенче-

ская смертность, неграмотность, преобладание 

сельского населения). Многие боснийские сербы 

мигрировали в Сербию, что привело к тому, что му-

сульмане численно превосходили сербов в сере-

дине 60-х. 

Новая волна экономической деятельности 

(первая была непосредственно после войны) при-

шлась на 70-ые. В 1980 г. были предприняты меры 

по обустройству городов, главным образом из-за 

зимних олимпийских игр 1984 г. в г. Сараево.  

Новой конституцией, принятой в 1974 г., был 

взят курс на децентрализацию Югославии, однако 

это лишь усугубило существующие проблемы. От-

дельная политическая и национальная идентич-

ность только разрывала принцип единства. Полити-

ческую напряженность подогревала стагнация в 

экономике страны. Уже с середины 60-х и до конца 

между боснийскими католиками и православными по-

явилась лишь на рубеже XIX и XX в. Как следствие про-

цесса дифференциации католиков и православных, о 

своей культурной особенности стали заявлять и мусуль-

мане. 
4 Noel Malcom. Povijest Bosne. Bosna I Hercegovina u Ti-

tovoj Jugoslvaijii 1945-1989. [Электронный источник] 

URL: http://www.camo.ch/povijestbih15.htm . По результа-

там переписи 72.000 определиось как сербы, 25.000 хор-

ваты, a 778.000 остались «национально неопределе-

ными». (дата обращения 18.05.2019г.) 
5 Перепись населения СФРЮ 1971 г. [Электронный ре-

сурс] URL: 

http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1971/Pdf/G1

9714001.pdf стр. 26 (дата обращения 18.05.2019г.) 

file:///C:/Users/user/Downloads/aj_10_02_10_txt_ustav1946.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/aj_10_02_10_txt_ustav1946.pdf
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1971/Pdf/G19714001.pdf
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1971/Pdf/G19714001.pdf
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80-х «всплывали» разные национальные разногла-

сия (чаще всего это происходило в Хорватии и Сер-

бии6). 

В 1971 г. одна хорватская газета опубликовала 

анализ национальной принадлежности правитель-

ства БиГ. Выяснилось, что хорватских представите-

лей там намного меньше, чем должно быть в соот-

ветствии с их численностью. В результате анализа 

выяснилось, что все представители судебной си-

стемы – сербы7. Это было лишь одним из проявле-

ний соперничества Хорватии и Сербии на террито-

рии БиГ. Сербские и хорватские националисты тре-

бовали разделить БиГ по национальному принципу 

и присоединить ее территории себе. Это привело к 

фактическому введению квот для представителей 

всех национальностей на высоких постах. Настоя-

щее пробуждение сербского национализма нача-

лось с кризиса в Косово (1981 г.). Это ощущение 

подогревало и православное духовенство, которое 

напоминало сербам про древнейшие православные 

храмы на этой территории. 

Сербские академики возродили идею единой 

Сербии, подобно четникам, и призывали всех сер-

бов объединиться. Однако, республиканское прави-

тельство БиГ, не смотря на очевидную нетерпи-

мость к мусульманам среди сербских национали-

стов, придерживалась коммунистических 

принципов. Правительство БиГ беспокоило любое 

проявление национальных настроений среди му-

сульман и сербов (зная, что эти два элемента свя-

заны друг с другом). Мусульманское духовенство 

все чаще критиковало коммунистический режим 

(особенно после революции в Иране 1979 г.), что 

привело к более недружелюбному отношению вла-

стей. В 1983 г. в г.Сараеве приговорили к тюрем-

ному заключению за контрреволюционную дея-

тельность мусульманских националистов.  

Экономический кризис в коммунистической 

системе не мог быть разрешен даже новым союз-

ным правительством, выбранным 1986 г. Новым 

руководителем, стал Бранко Микулич. Новое пра-

вительство в попытке улучшить ситуацию, ввело 

жесткий режим экономии средств, что в свою оче-

редь вызвало недовольство населения. Инфляция в 

1987 г. составляла 120%, а в 1988 г. 250%. До конца 

этого года государственный долг вырос до 33 мил-

лиардов долларов8. 

В июле 1988 г. тысячи участвовали в демон-

страциях против мер, предпринятых правитель-

ством Микулича. В Воеводине и Черногории насе-

ление протестовало против местных руководителей 

коммунистической партии. Намечался кризис всей 

коммунистической системы государства. Лидер 

сербских коммунистов, Слободан Милошевич, вос-

пользовался недовольством народа и в партийные 

структуры продвигал своих единомышленников, 

однако это ему не удалось сделать в Косово. В 

                                                           
6Вопросы языка, банковского сектора, демографические 

и экономические. 
7Noel Malcom. Povijest Bosne. Bosna I Hercegovina u Ti-

tovoj Jugoslvaijii 1945-1989. [Электронный источник] 

марте 1989 г. сербская скупщина отменила авто-

номный статус Воеводины и Косово. Это в свою 

очередь вызвало демонстрации в Косово. 

Все приведенные выше факторы – экономиче-

ский кризис, кризис политической системы, рост 

националистических настроений, стали почвой для 

развития страшных событий 90-х. Как часть серб-

ской национальной идентичности, боснийские 

сербы следовали тенденциям, которые намечались 

среди сербских националистов. Тито (после его 

смерти 1980 г.) и его политику, которая, по мнению 

сербских националистов, урезала «реальные» тер-

ритории Сербии, стали жестко критиковать и тре-

бовать «справедливости». Это началось как раз с 

отмены автономного статуса сербских окраин. 

Важно отметить, что косовский кризис был отправ-

ной точкой для кризиса, который последует в БиГ 

(и собственно на всей территории Югославии). 

Делая краткий обзор, в новом югославском 

государстве Босния и Герцеговина была в качестве 

одной из шести федеральных единиц, которая была 

в прямом подчинении федеральных органов в Бел-

граде. 

В первых 20 лет после войны в БиГ, высшие 

посты занимали сербы. Политика Тито была 

направлена против национальной вражды, и на про-

тяжении «правления» Тито, национальный вопрос 

был более-менее под контролем. В 1968 г. мусуль-

мане были признаны в качестве нации. В условиях 

общей экономической отсталости БиГ, боснийские 

сербы мигрировали в Сербию, а уже с 1971 г. (пуб-

ликация в газете о численном преимуществе сербов 

во власти в БиГ) этно-конфессиональная вражда 

обостряется, не смотря на коммунистическую по-

литику власти БиГ. По мере развития событий на 

Косово и возрождения сербского национализма, 

накалялась обстановка и в БиГ, что в итоге прояви-

лось в событиях 90-х годов.  
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Аннотация 
В данной статье главной задачей образования является не заученное знание того или иного учебного 

материала, который является здесь лишь основным средством формирования креативной, профессио-

нально грамотной личности с высокой мотивацией познавательной деятельности. И одним из основных ее 

индикаторов является проявление творческие способности, развитые на высоком мыслительном уровне. 

Также, раскрывается активизации познавательной и исследовательской деятельности студентов. Которая 

позволяет эффективно использовать личностные возможности студентов. Являясь одним из видов органи-

зации деятельностного обучения студентов в вузе, самостоятельная работа закрепляет полученные на за-

нятиях новые знания, углубляет и расширяет уже приобретенные знания, формирует познавательные спо-

собности, развивает исследовательские навыки.  

Abstract 
This article the main task of education is not to memorize knowledge of a particular educational material, 

which is only the main means of creating a creative, professionally competent person with a high motivation for 

cognitive activity. And one of its main indicators is the manifestation of creative abilities, developed at a high 

mental level. Also, the activation of cognitive and research activities of students is revealed. Which allows you to 

effectively use the personal capabilities of students. Being one of the types of organization of activity-based learn-

ing for students at the university, independent work reinforces the new knowledge gained in the classroom, deepens 

and expands the knowledge already acquired, forms cognitive abilities, and develops research skills. 

Ключевые слова: системы образования, модернизации, грамотность, обучение, индивидуализация 

обучения, методика преподавания, алгоритм. 

Keywords: education systems, modernization, literacy, training, individualization of instruction, teaching 

methodology, algorithm. 

 

Президент страны Н.А. Назарбаев отмечает 

[1], что одним из ключевых факторов успеха всего 

модернизационного процесса является успешность 

обновления национальной системы образования. В 

связи с этим в Казахстане осуществляется обновле-

ние содержание образования, ориентированной на 

прогрессивный опыт мирового образовательного 

пространства. Этот процесс сопровождается каче-

ственными изменениями всего образовательного 

пространства. В обновленной программе содержа-

ния образования особое внимание уделяется позна-

вательным заданиям, исследовательской деятель-

ности и оцениванию. Кроме того, предложенная 

Программа содержания образования в РК предпо-

лагает, что обучение должно быть деятельностным, 

проводиться в условиях созданной атмосферы де-

лового сотрудничества, будет осуществляться ин-

дивидуализация обучения, реализуются критери-

альное оценивания достижений учащихся, меж-

предметные связи, совершенствуется 

профессиональные компетенции учителей.  

Поэтому перед вузами Казахстана возникает 

задача в условиях компетентностного подхода к 

обучению и критериального оценивания достиже-

ний учащихся формировать у выпускников умения 

работать в рамках современной развивающей си-

стемы образования, обеспечивающей умственную 

активность и самостоятельность в исследовании и 

обучении. 

Все это будет возможным при реализации во-

просов активизации познавательной и исследова-

тельской деятельности студентов. 

С другой стороны, несмотря на положитель-

ный прогресс в преподавании математических дис-

циплин, все еще имеется большая разница между 

компетенцией выпускника вуза и требованиями ра-

ботодателя. Знание, которое содержится в научно-

педагогической литературе, тем более применение 

этих знаний в практической работе, неизбежно 

сталкивает учителя - выпускника с новыми поняти-

ями и методами, которые в вузовских программах 

не находят достаточного отражения. 
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Поскольку вузовские программы весьма насы-

щены, возникает задача отыскания путей для осве-

щения указанных идей и понятий в рамках про-

граммы вуза без заметного увеличения, отведенных 

математике часов. Важно дать хотя бы представле-

ние о подступах к современной математике. Имею-

щиеся резервы заключается в интенсификации 

учебного процесса, активизации учебной деятель-

ности студентов с точки зрения реализации дея-

тельностного подхода и в модернизации самого 

курса математики. 

Идею интенсификации обучения с помощью 

самостоятельного анализа, обобщения, выводов 

осуществляли в начале XIX века такие известные 

педагоги-исследователи, как И.Г. Песталоцци и А. 

Дистервег. 

Сущность своего педагогического метода и 

наблюдения И.Г. Песталоцци изложил в следую-

щих известных работах [2]: «Письма г-на Песта-

лоцци к г-ну Н.Э.Ч. о воспитании бедной сельской 

молодежи» (1777), «Лингард и Гертруда» (1781—

1787), , «Как Гертруда учит своих детей» (1801), 

«Лебединая песня» (1826). 

А. Дистервег [2] писал, что наука и образова-

ние никому не могут быть просто переданы или со-

общены. Так как, всякий личность, который хочет 

заниматься наукой, образованием или самообразо-

ванием, должен достигнуть этого собственной ак-

тивной умственной работой.  

Уже в XVII веке Я.А. Коменский писал [3], что 

только те знания, являются осознанными в полном 

смысле, которые человек может применить в прак-

тической работе. 

Активизируя познавательную деятельность 

студентов, следует стремиться реализовать глав-

ную цель обучения предлагаемого курса: формиро-

вать у студентов образовательную активность и са-

мостоятельность в исследовании средствами дан-

ной дисциплины. 

Р.А. Низамов в своей работе [4] отмечает, что 

«познание не просто восприятие того, что лежит на 

поверхности, а исследование внутренней структуру 

предмета, явлений, оно требует высокой умствен-

ной активности личности».  

Именно поэтому одним из важных факторов 

активизации познавательной и исследовательской 

деятельности студента является метод проблемного 

обучения в рамках предлагаемой дисциплины. 

Обычно, подавая какой-либо новое знание, 

преподаватели преподносят его традиционно в 

виде готовой лекции, подводя студентов к уже из-

вестному результату. Вследствие этого, зачастую, 

ответы студентов выражается в автоматическом 

воспроизведении ранее изученного материала. Зна-

ния, полученные таким образом, студенту не дает 

возможности применить свои знания, полученные 

ранее личным опытом. А знания, добытые студен-

тами осмысленны, обычно всегда прочно запоми-

наются, и если это потребуется, могут быть легко 

восстановлены. Ведь главной задачей образования 

является не заученное знание того или иного учеб-

ного материала, который является здесь лишь ос-

новным средством формирования креативной, про-

фессионально грамотной личности с высокой моти-

вацией познавательной деятельности. И одним из 

основных ее индикаторов является проявление 

творческие способности, развитые на высоком 

мыслительном уровне. 

Психологи утверждают, что источником ак-

тивной познавательной деятельности, является со-

здание проблемной ситуации, которая является 

сложной теоретической, либо практической зада-

чей, и постоянно требует поиска алгоритма реше-

ния и, конечно, конкретного исследования. Можно 

выделить три типа проблемных ситуаций в обуче-

нии математике. Это проблемные ситуации [5], воз-

никающие при введении новых понятий и утвер-

ждений, расширении теоретических знаний, при 

систематизации знаний, при применении знаний в 

новых ситуациях. Поэтому, созданная на занятиях 

проблемная ситуация побуждает студента к прояв-

лению познавательной деятельности и творческой 

инициативы.  

В связи с этим, при изучении какой либо дис-

циплины лекционные, а так же практические заня-

тия должны строятся так, чтобы студент увидел по-

становку задачи, ее проблемность и решаемость. 

Далее преподаватель должен организовывать про-

цесс учебной деятельности студента так, чтобы, он 

самостоятельно решил эту задачу, ощутил радость 

открытия, почувствовал мощь методов познания 

процессов природы. 

В методике преподавания математики про-

блемное обучение подразделяется на четыре 

уровня: 

Создания проблемных ситуаций при изложе-

нии нового учебного материала; постановка про-

блемы по аналогии; решение исследовательских за-

дач и упражнений по предложенному алгоритму. 

На этом уровне преподаватель ставит проблему, 

выделяет те известные знания, которые нужны для 

ее решения, алгоритм решения проблемы. При этом 

студент самостоятельно решает эту проблему, ис-

пользуя для этого приобретенные знания. И послед-

ний: исследовательский. 

В этом случае студентам предлагается решить 

проблему, которая им неизвестна. Студенты фор-

мулируют проблему и решают её самостоятельно, 

опираясь на приобретенные знания. 

Объяснение нового теоретического материала 

целесообразно начать с решения исследователь-

ских задач и упражнений по предложенному алго-

ритму.  

Например, создадим проблемное задание из 

[6]: 

Задание. Начальная функция

 зависит ли 

от выбора фундаментальной системы решений 

уравнения ? Здесь  - опреде-

литель Вронского для фундаментальной системы 

решений  уравнения 

),(),,(),,(  sWstWstK 
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, - определитель - го по-

рядка, получаемый из вронскиана  заме-

ной  - ой строки на фундаментальную систему 

решений .  

Преподавателем предлагается следующий ал-

горитм решения проблемы: 

- Возьмите произвольную другую фундамен-

тальную систему решений 

. 

- Используйте утверждение того, что суще-

ствует постоянная неособенная матрица 

 такая, что преобразова-

ние , пе-

реводит одну фундаментальную систему решений в 

другую.  

- Введите начальную функцию 

. 

- Проверьте равенство: 

).,,(),,(
~

 stKstK    

Следующим из важных условий активизации 

познавательной и исследовательской деятельности 

студентов является интегрирование знаний, полу-

ченные в рамках одной или нескольких дисциплин 

для решения исследовательских задач. 

Например, для доказательства теорем о суще-

ствовании и единственности граничных функций и 

функции Коши [6] необходимо знать:  

- разложимость определителя в суммы, пра-

вилу дифференцирования определителя, теорему 

об умножении определителей, теорему Бине, свой-

ства линейного преобразования из курса высшей 

алгебры; 

- теорему существования и единственности за-

дачи Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений высшего порядка, фундаментальную си-

стему решений обыкновенных дифференциальных 

уравнений из курса обыкновенных дифференци-

альных уравнений;  

- правило нахождения асимптотических оце-

нок, теорему о предельном переходе из курса мате-

матического анализа 

Таким образом, студенты закрепляют получен-

ные ранее знания, получают дополнительное зна-

ние по другим дисциплинам, изучая при этом и 

предлагаемый курс, иначе говоря, изучением од-

ного курса достигаем две важные учебные цели. 

Другим фактором активизации познаватель-

ной и исследовательской деятельности студентов 

является самостоятельность в обучении, которая 

позволяет эффективно использовать личностные 

возможности студентов. Являясь одним из видов 

организации деятельностного обучения студентов в 

вузе, самостоятельная работа закрепляет получен-

ные на занятиях новые знания, углубляет и расши-

ряет уже приобретенные знания, формирует позна-

вательные способности, развивает исследователь-

ские навыки.  

Кроме того, в процессе изучения элективных 

курсов самостоятельная работа студента должна 

целенаправленно формировать, развивать такие 

компетенции, как способность к познанию, обоб-

щению, анализу и выбору алгоритма решения за-

дачи. 

Поэтому, организуя самостоятельную работу 

студентов, необходимо использовать задания соот-

ветствующие их личностным способностям. При 

этом учебные задания должны быть достаточно до-

ступными и одновременно с этим должен носит 

проблемный характер. 

Как известно, в учебном процессе выделяют 

два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная ра-

бота выполняется на учебных занятиях под непо-

средственным руководством преподавателя и по 

его заданию. Внеаудиторная самостоятельная ра-

бота выполняется студентом по заданию препода-

вателя, но без его непосредственного участия.  

Результативность самостоятельной работы в 

основном зависит от того, как преподаватель орга-

низует и направляет учебную деятельность студен-

тов, связанную с выполнением текущих заданий. 

Руководство самостоятельной работой студентов 

преподаватель осуществляет при подготовке и вы-

дачи заданий на дом, а так же и в процессе их теку-

щего контроля. Очевидно, от способов и правиль-

ного оценивания выполнения текущих заданий 

непосредственно зависит и качество их выполне-

ния. 

Познавательная и исследовательская работа 

студентов организуется в вузах с целью обеспече-

ния более осознанного и глубокого усвоения новых 

знаний, формирования навыков научно-исследова-

тельской работы. Исследования могут проводиться 

как по фундаментальным вопросам математики, 

прикладной математики, так и по проблемам мето-

дики преподавания математики. Исследовательская 

деятельность студентов должно быть ориентиро-

ваны на формирование алгоритмической способно-

сти, на развитие профессионального умения, 

направлены на усвоение нового учебного матери-

ала, на формирование навыков проведение само-

стоятельного научного исследования. 

Например, приведем модельный пример урока 

исследования: Исследование асимптотического по-

ведения решения сингулярно возмущенной краевой 

задачи [7].  

Студенты используя раннее накопленные зна-

ния методом аналогии должны самостоятельно 

найти ответы на следующие вопросы: 

 аналитическое представление 

решения возмущенной краевой задачи; 

 определить область равномерности следую-

щих предельных переходов: 
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Не менее важна и другая реальная возмож-

ность активизации познавательной и исследова-

тельской деятельности студентов является решения 

упражнений и задач. Задачи и упражнения высту-

пают как способ организации и управления позна-

вательной деятельности студента. При этом упраж-

нения должны быть содержательными, искусствен-

ные упражнения только снижает эффективность 

учебного процесса. 

В деле развития познавательных и исследова-

тельских способностей студентов немаловажную 

роль играет формирование умений математиче-

ского моделирования реальных процессов. Именно 

это умение можно рассматривать как тот общий 

навык, который учащиеся должны приобрести из 

изучения курса математики в средней школе. В по-

следние годы существенно изменилось и требова-

ния к содержанию математики со стороны работо-

дателей с точки зрения тех потребностей в ней, ко-

торые испытывает современная наука, 

производство, экономика. Поэтому формирование 

у студентов умений и навыков математического 

моделирования в процессе обучения является 

важным обстоятельством. 

Например, рассмотрим одну задачу из теории 

каталитической реакции. Каталитическая реакция 

первого порядка в одномерном неподвижном слое 

катализатора при наличии аксиальной диффузии 

описывается краевой задачей [8] 

 

 

Здесь - концентрация реагента, -безраз-

мерная аксиальная координата, - обратная вели-

чина числа Пекле. Множители  являются ко-

эффициентами массопередачи. Если осевая диффу-

зия мала, то параметр  так же мал, и в этом случае 

исходная задача будет сингулярно возмущенной.  

Пусть , т.е. рассмотрим случай, когда 

поверхность гранулы является равномерно дости-

жимой для основной массы потока. В этом случае 

имеем 

 
 

и, следовательно, возникает явление началь-

ного скачка концентрации  в точке , вслед-

ствие большой скорости реакции в узкой зоне по-

граничного слоя. При этом величина начального 

скачка  позволяет определить область примени-

мости упрощенной модели. 

Если , то в области  исходная 

модель может быть заменена задачей 

.  

Если , т.е. , то в области 

 исходная задача может быть заменена 

упрощенной моделью .  

Заметим, что изучение явления начального 

скачка является важным обстоятельством, учиты-

ваемым при прогнозировании кинетики реакции. 

Тем самым, у студентов формируется 

познавательные навыки с помоью исследования 

математической модели. 

В заключение, отметим, что средствами элек-

тивного курса выше описанным образом можно ак-

тивизировать познавательную и исследователь-

скую деятельность студентов.  
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CHARACTERISTICS OF SECONDARY SCHOOLS CURRICULA IN UKRAINE IN THE 2ND HALF 

OF THE 19TH – THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES 
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Abstract 
The article deals with characteristics of secondary schools curricula in Ukraine in the 2nd half of the 19th – 

the beginning of the 20th centuries. In this period Ukrainian territory was under the rule of two empires. The 

peculiarities of secondary schools curricula on the territories that were subject to both the Austrian Empire and 

Russia have been singled out and compared. 

Keywords: curriculum, gymnasium, regulation.  

 

Introduction 
Nowadays secondary schools curricula in Ukraine 

are subject to constant changes. However, effective 

secondary schools curricula changes are impossible 

without taking into account positive experience of pre-

vious generations. The educational processes of the 

past centuries had direct influence on the development 

of schooling in Ukraine in the second half of the 19th – 

the beginning of the 20th centuries. During this period 

Ukrainian territory was under the rule of two empires. 

East Halychyna, North Bukovyna and Zakarpattia were 

subject to the Austrian empire, other territories of 

Ukraine stepped back to Russia. 

Materials and Methods 

The concept of secondary schools curricula has 

been a matter of considerable attention in research com-

munities of Ukraine. Evolution of secondary schools 

curricula in different regions of Ukraine for different 

periods has been extensively studied. Nevertheless, a 

comparative analysis of secondary schools curricula in 

different regions of Ukraine has not been carried out. 

In the process of research the following methods 

of data collection have been used:  

✓ Bibliographic search (the study of archive and 

library catalogues, library stocks, descriptions of bibli-

ographic editions; reviewing, special purpose analysis 

of Ukrainian historical, pedagogical literature and press 

of the investigated period);  

✓ Chronological, comparative and statistical anal-

yses (curricula, programs, textbooks, school legislation 

data treatment);  

✓ Systematization and theoretical generalization 

(formulation and substantiation of conclusions as a re-

sult of conducted research).  

Results and Discussion 

 Beginning from 1849, the system of schooling 

in Austria and the territories under its control was reg-

ulated by the Draft Organization for Austrian Gymna-

siums and Real Schools (Entwurf der Organization of 

the Gymnasien und Realschulen in Oesterreich). Ac-

cording to I. Kopach, this document focused on one 

subject and other subjects had to be attached to it 

(Kopach, 1909:14). The researcher identified the fol-

lowing shortcomings of this document: the limits of the 

human mind, people have different abilities for every-

thing, any knowledge should be for life, the school can-

not teach everything that is necessary, the emphasis 

should be placed on how to study, not what to study 

(Kopach, 1909: 23-30). 

In Austrian gymnasiums the course of study lasted 

8 years. The number of one-week classes was 25 hours 

in the first grade, 28 hours in the second, 30 hours in 

the third, fourth, eighth and in the fifth, sixth and sev-

enth - 29 hours respectively. 

According to the Draft Organization for Austrian 

Gymnasiums and Real Schools of 1849, new lan-

guages, drawing, chants, and calligraphy were intro-

duced according to the needs and capabilities of the 

separate gymnasiums. (Entwurf der Organisation der 

Gymnasien und Realschulen in Oesterreich, 1849: 20). 

In 1909 a new Austrian curriculum for gymnasi-

ums (Normallehrplan des Gymnasiums) came to re-

place the “Draft Organization for Austrian Gymnasi-

ums and Real Schools”. The new plan did not contain 

drastic changes, so as not to disturb the integrity of gen-

eral education. However, it was meant to "keep up with 

the times", focusing more on real-world subjects, leav-

ing students with ample time for new languages and 

conversations, important non-compulsory subjects, 

physical exercises and for self-formation of their abili-

ties and inclinations (not regulated and controlled by 

school) (Kopach, 1909:14). The curricula time alloca-

tion on the territories that were subject to Austrian Em-

pire in 1849-1910 is presented in Table 1. 

Referring to the abstract of Professor of St. Peters-

burg University F. Zelinsky (1900) the researcher I. 

Kopach noted that all subjects can be divided into three 

groups: subjects for study at school (ancient languages, 

mathematics), subjects for study both at school and out 

of school (new languages, geography, history, physics), 

subjects of private interest of the student (science of na-

ture, the latest works of native literature) (Kopach, 

1909: 20). I. Kopach also pointed out that secondary 

school should have remembered that the best it could 

give was to encourage and direct students to major sci-

entific work, and the rest should be left to the students' 

abilities and preferences (Kopach, 1909: 14). 
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Table 1. 

The Curricula Time Allocation on the Territories That Were Subject to Austrian Empire in 1849-1910 

Subjects 

Draft Organization for Austrian Gym-

nasiums and Real Schools (1849) Curriculum for 

Gymnasiums (1909) 

Curriculum for 

Real Schools 

(1910) 
Gymnasiums (8 

grades) 

Real Schools  

(7 grades) 

Religion 16 14 16 16 

Language of Teaching 24* 32 26 26 

Latin 48 - 46 45 

Greek 26 - 28 - 

German 24* - 33 33 

French or English - - - 15 

History 
25 19 

21 21 

Geography 10 11 

Maths 22 28 23 23 

Descriptive Geometry -  - 4 

Natural Sciences 20 19 9 12 

Physics and Chemistry - - 12 12+4 

Propedeutics of 

Philosophy 
2 - 3 3 

Drawing - 43 8 10 

Calligraphy - 6+(4) 1 1 

Gymnastics - - 16 16 

Second territory lan-

guage (relatively re-

quired) 

- 29 (15) (15) 

Technology - 5 - - 

Commodity Science - 1 - - 

TOTAL 207 196 252 252 

* Language of teaching and other live language together accounted for 6 hours weekly (Entwurf der Organisation 

der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich, 1849: 30) 

Source: Compiled by the author on the basis of Draft Organization for Austrian Gymnasiums and Real Schools 

(1849: 19-38), Plan Nauki dla Gimnazjów Galicyjskich (1909: 38), Plan Nauki dla Galicyjskich Gimnazyów Re-

alnych (1910: 31) 

 

In the secondary schools on the Ukrainian territo-

ries that were subject to Russia schoolchildren were 

taught in Russian according to the curricula that were 

active throughout Russia. From the second half of the 

19th century, Russian government pursued a policy of 

continuous Russification of Ukrainian culture and edu-

cation. The Valuyev Decree (1863) and the Emsky De-

cree (1876) prohibited the publication of Ukrainian sci-

entific, artistic and pedagogical publications, the pro-

duction of Ukrainian theatrical performances, and 

teaching in primary schools in the Ukrainian language 

(Babina, 2000: 5). 

In 1849-52 the dominant importance of ancient 

languages in gymnasiums was struck because of their 

political dangers. Since gymnasiums had a dual pur-

pose - to prepare for admission to universities and the 

civil service, in 1849 starting from the fourth grade bi-

furcation was carried out: classical languages remained 

only for university entrants, and those who went to pub-

lic service took additional courses in Russian, mathe-

matics and law (Stepanov, 1890: 39). 

According to the Charter of gymnasiums and 

progymnasiums (1864) the number of one-hour classes 

was as follows: in the first class - 24 hours, in the sec-

ond and third - 24 hours, for those who learned two new 

languages, the number of hours in the second and third 

classes was greater by 2 hours, in the rest of classes - 

for 3 hours. In 1865 the duration of lessons was reduced 

from one hour 15 minutes to one hour. This led to the 

hasty passing of all subjects, increased homework, and 

prevented the acquisition of thorough knowledge. 

This Charter also reduced the requirements for en-

try to the first class of gymnasiums, which in turn re-

quired an increase in the number of hours for elemen-

tary education. The pedagogical councils of all gymna-

siums formed programs, often of considerable size, 

which contributed to the burdening of the schoolchil-

dren. Introduction of natural history in the elementary 

school and law in senior one further complicated the 

gymnasium course. At the same time, the number of 

daily classes in basic subjects was insufficient for uni-

versity preparation. The curriculum of real gymnasi-

ums consisted of the following subjects: mathematics, 

natural history with the addition of chemistry, physics 

and cosmography, German and French, drawing (Gri-

goryev, 1900: 469). In the course of real gymnasiums 

some subjects were missing that were of great im-

portance for practical activity, which made it impossi-

ble to clearly distinguish their special purpose and gave 

them the character of general educational institutions 

(Grigoryev, 1900: 425-26). In all gymnasiums, students 

of the senior class before graduation were given by the 

director or inspector, or one of the teachers a brief over-

view of the state system, the basic civil and criminal 

javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/M5475PX5XK7E7T6IUCICE2YRLAEQ9SEL6Y5KC9YNMMJLX61MXL-77798?func=service&doc_number=000422102&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/M5475PX5XK7E7T6IUCICE2YRLAEQ9SEL6Y5KC9YNMMJLX61MXL-77798?func=service&doc_number=000422102&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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laws of the empire (Stepanov, 1890: 421). Minister of 

Education D. Tolstoy believed that the curricula of 

1864 were not sufficiently focused on the main sub-

jects: ancient languages and mathematics. In his opin-

ion, the Charter incorrectly associated the concept of 

"general education" with real gymnasiums and brought 

them closer to classical gymnasiums, since only classi-

cal gymnasiums could provide general education (Ste-

panov, 1890: 42-43). 

The distribution of teaching time in the three types 

of gymnasiums is presented in Table 2. Religious edu-

cation, the Russian language with literature, history and 

geography were taught equally. For mathematics, phys-

ics, cosmography, natural history, drawing in real gym-

nasiums much more hours were allocated than in clas-

sical and semiclassical ones. Regarding new languages, 

only one was compulsory in a gymnasiums with two 

ancient languages, and 19 classes were allocated to it, 

while 58 classes were allocated to both ancient lan-

guages. Two new languages were required at the Latin-

language gymnasium with 38 classes, while 39 classes 

were allocated to Latin. In real gymnasiums 46 classes 

were allocated to French and German. 

The charter of 1871 was created on the basis of the 

charter of 1864 and was intended to correct the defi-

ciencies of the latter. This charter applied only to clas-

sical gymnasiums and progymnasiums and defined the 

purpose of gymnasiums as preparation of advanced 

young people to the university. Everything connected 

with real gymnasiums was eliminated. The require-

ments for those who entered the first class increased 

again: retelling of easy-to-read stories by questions, 

ability to write in Russian under dictation, reading in 

Church-Slavonic, knowledge of four arithmetic actions 

over integers. 

The 7th grade course lasted 2 years. In the lower 

two classes schoolchildren stopped studying natural 

history and short course in law. Cosmography was re-

placed with mathematical geography. One hour of logic 

was introduced. The number of classes in calligraphy, 

drawing was reduced from 13 to 5, in history – from 14 

to 10, in religious education – from 14 to 12, since there 

were 4 classes in the preparatory class. The total num-

ber of Russian classes did not change. Gymnasiums 

with no Greek added 8 classes in French and 5 classes 

in German. The teaching of mathematics and ancient 

languages was greatly enhanced: Latin - 43 classes, 

Greek - 30 classes, mathematics with physics, mathe-

matical geography and a short natural science course - 

31 classes a week (Grigoryev, 1900: 427). 

According to the first charter of real colleges in 

1872 the number of one-week classes was 24 hours in 

the first and second grades, 29 hours in the third, fourth 

and seventh classes, and 33 hours in the fifth and sixth 

grades respectively. In the amended charter of the real 

colleges of 1888 in all seven grades there were 30 clas-

ses a week (5 classes per 6 days) (Vessel, 1890: 80). 

Table 2  

Curricula in force on the Ukrainian territories controlled by the Russian Empire in 1864-1871 

Subjects 

Curriculum 1864 

Curriculum 

1871 
Classical gymnasi-

ums with two an-

cient languages 

Classical gymnasi-

ums with one ancient 

language (Latin) 

Real gymnasiums 

without ancient 

language 

Religious Education 14 14 14 13 

Russian with Church- Sla-

vonic and Verbal folklore 
24 24 25 24 

Logic - - - 1 

History 14 14 14 12 

Geography 8 8 8 10 

Latin 34 39 - 49 

Greek 24 - - 36 

French and German 19 38 46 22 

Mathematics with Physics, 

Mathematical geography 

and a short natural science 

course 

34 34 57 37 

Calligraphy and Drawing 13 13 20 13 

TOTAL 184 184 184 217 

Source: Compiled by the author on the basis of Vessel (1890: 83), Grigoryev (1900: 423-424). 

 

From 1872 to 1893 the curricula in Russia were 

twice changed. The first took place in 1877, when the 

main changes concerned history (a separate lecturer of 

a systematic course of World and Russian history and 

an extension of the course of history by introducing 

facts from Slavonic and Byzantine history), the Russian 

language (independent teaching of literature, theory of 

literature, not in the study of model literature works, as 

it was before) and logic (in 7th grade). For the second 

time, in 1890, the main changes touched upon: the an-

cient languages (reduction of the number of classes by 

11 hours, reduction of the grammatical material, reduc-

tion in senior classes of the value of translations from 

Russian into ancient languages, focusing on reading au-

thors, explaining the content); geography (cancellation 

of its repetition in VII and VIII classes); gymnastics ( 

became an obligatory subject for all classes) and the 

Russian language ( the number of lessons were in-

creased in the lower classes). 

https://www.multitran.com/m.exe?s=verbal%20folklore&l1=1&l2=2
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According to Circular No. 17326 of 1889, the du-

ration of the class was shortened to 50 minutes (Ste-

panov, 1890: 46). 

Conclusions 

Comparative analysis of the curricula on the terri-

tories controlled by the Austro-Hungarian and Russian 

empires shows that they were formed under the influ-

ence of cultural, political and socio-economic factors, 

were subject to special educational legislative acts of 

the Austro-Hungarian and Russian Empires, having 

many subjects and being rather overloaded. In the 

course of evolution they underwent certain changes: the 

number of teaching hours was reduced, expanded list of 

subjects, more attention was paid to the study of real-

world subjects.  

The Charter of 1864 allocated the least number of 

daily classes. Since one class lasted 1 hour 15 minutes, 

then 184 such classes were equivalent to 230 hours. 

When, in 1865, the length of one class was reduced to 

1 hour without a corresponding reduction in curricu-

lum, 46 hours of study time or a half of the school year 

were lost. With the shorter duration of the training 

course, teachers had to explain the material in a hurry 

and set larger homework to complete the course in a 

timely manner. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена структура информационно-технологической образовательной среды, методоло-
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В теории и практике профессионального мор-

ского образования сегодня возник ряд противоре-

чий. Стремительный рост технологий в морской от-

расли, с одной стороны, и отставание материально-

технической базы морских учебных заведений, с 

другой. Возникшее усложнение требований к про-

фессиональной квалификации моряков, и вместе с 

тем не достаточная разработка научно-педагогиче-

ских знания о подготовке специалистов в сфере по-

вышенной опасности труда (в том числе, морского) 

требует пересмотра организационно-педагогиче-

ских условий профессиональной подготовки буду-

щих морских специалистов.  

В связи с тем, что большим подспорьем для си-

стемы образование в последние десятилетия стали 

информационно-коммуникационные технологии, 

целесообразным является рассмотрение таких 

условий в информационно-технологической обра-

зовательной среде.  

Информационно-технологическая образова-

тельная среда является проектируемой и создавае-

мой субъектами образования (будущий морской 

специалист и преподаватель морского ВНЗ) систе-

мой, развивающейся и совершенствующейся в со-

ответствии с новыми достижениями морской науки 

и техники, в которой между субъектами и компо-

нентами устанавливаются связи и отношения на ос-

нове информационной деятельности по достиже-

нию образовательных целей. Информационно-тех-

нологическая образовательная среда 

профессиональной подготовки будущих морских 

специалистов насыщенное разнообразными инфор-

мационными ресурсами, информационными техно-

логиями, морскими технологическими и техниче-

скими средствами профессиональной подготовки 

будущих морских специалистов. В ее структуре мы 

выделили: образовательную, информационную и 

технологическую составляющие. 

Образовательная составляющая выступает ба-

зовой в достижении субъектом обучения (будущий 

морской специалист) поставленной образователь-

ной цели (профессиональная компетентность в об-

ласти морского и речного транспорта). Она пред-

ставляет собой совокупность элементов, создаю-

щих условия для целенаправленного воздействия 

на профессиональную подготовку, формирование 

профессиональной компетентности и личных ка-

честв будущего морского специалиста. 

Информационная составляющая связана с воз-

растающей ролью информации и информационный 

технологий в современном обществе. Нарастающее 

применение информационно-коммуникационных, 

компьютерных, виртуальных и мобильных техно-

логий для различных сфер профессиональной дея-

тельности предполагает радикальные изменения в 

содержании и технологиях организации професси-

ональной подготовки будущих морских специали-

стов. Потому среди её элементов мы выделили об-

щие технологии (необходимые для профессиональ-

ной работы каждому современному специалисту) и 

специальные (необходимые для работы в морской 

отрасли).  

Технологическая составляющая является ос-

новой для развития практических навыков буду-

щих морских специалистов, фундаментом которой 

является тренажерный база и современные техни-

ческие средства обучения. 

Для определения организационно-педагогиче-

ский условий профессиональной подготовки буду-

щих морских специалистов нами на основе анализа 

методологический работ [1], [3], [4] были выделены 

методологические основы формирования профес-

сиональной компетентности будущих морских спе-

циалистов, а именно: целевые ориентиры морского 

образования, принципы и подходы формирования 

профессиональной компетентности будущих мор-

ских специалистов. Как целевые ориентиры форми-

рования профессиональной компетентности буду-

щих морских специалистов определены такие: при-

обретение студентами компетентностей, 

необходимых для занятия должностей лиц команд-

ного состава морских и речных судов (по специали-

зациям), работы на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих эксплуатацию 

флота, управления движением судов и обеспече-

нием безопасностью судоходства. В качестве прин-

ципов профессиональной подготовки будущих 

морских специалистов выделены принципы имита-

ции профессионально-производственных ситуа-

ций, тренажерного моделирования, интегративно-

сти и профессиональной направленности, профес-

сиональной мобильности, социальной 

обусловленности, многопрофильной ориентации, 

непрерывности профессионального образования, 

преемственности, диверсификации, качества про-

фессионального образования, личностной направ-

ленности, гуманизации образования, опережаю-

щего характера образования, интеграции образова-

ния, науки и производства, информативности, 

технологичности, субъектности, инновационности, 

самостоятельности, компьютеризации. Обоснован-

ные методологические подходы (системный, це-

лостный, синергетический, компетентностный, 

комплексный, деятельностный) позволили разрабо-

тать методологию структурирования профессио-

нальной компетентности морских специалистов и 

стратегическую направленность процесса форми-

рования профессиональной компетентности буду-

щих морских специалистов. 

В связи с вышеизложенным, основываясь на 

анализе научно-педагогический работ о професси-

ональной подготовке будущих морских специали-

стов [2], [5], [6] нами были предложены такие орга-

низационно-педагогические условия: 

1) цель подготовки морских специалистов 

должна заключаться в формировании профессио-

нальной компетентности, согласованной с запро-

сами рынка труда и современными мировыми стан-

дартами профессии; 

2) профессиональная подготовки будущих спе-

циалистов морской отрасли должна основываться 

на системном, личностно-ориентированном, ком-

петентностном, деятельностном, комплексном под-

ходах и принципах интеграции фундаментальности 

и прикладной направленности процесса обучения, 



18 The scientific heritage No 39 (2019) 

а также усилении мотивации учебно-познаватель-

ной деятельности к получению знаний; 

3) должна осуществляться организация актив-

ного взаимодействия трех субъектов профессио-

нальной подготовки морских специалистов, а 

именно: учебного заведения (преподавателя) – сту-

дента как будущего специалиста – информационно-

технологической образовательной среды; 

4) в морском ВНЗ должно обеспечиваться бла-

гоприятное поле педагогических возможностей для 

формирования профессионального опыта буду-

щего морского специалиста как личностно значи-

мого; 

5) в процессе профессиональной подготовки 

будущих морских специалистов должна быть реа-

лизована интеграция традиционных средств обуче-

ния и новых (информационных, дистанционных) 

как главных факторов повышения интенсивности и 

результативности учебного процесса, а также раз-

нообразие форм, методов и средств профессиональ-

ной подготовки будущих морских специалистов в 

условиях информационно-технологического обра-

зовательной среды. 

Таким образом, реализация выделенных нами 

условий должна обеспечить повышение эффектив-

ности профессиональной подготовки будущих мор-

ских специалистов с использованием избыточной 

информационно-технологического образователь-

ной среды, включающей разнообразные средства 

образовательных технологий, информационно-

коммуникационных средств, тренажеры и совре-

менные технические средства обучения. 
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Problem-based learning (PBL) has been widely 

adopted as a way of integrating knowledge acquisition, 
teamwork, and problem-solving skills using active 
learning techniques within small-group settings [1]. 
However, PBL has remained relatively unchanged 
since it was introduced with paper cases — the princi-
pal medium around which PBL activities are organized. 
Even the use of the Internet has, at least so far, had lim-
ited impact on the design of the PBL case or the activi-
ties that are structured around it [2].  

There are a number of educational technologies 
that share certain characteristics with PBL [2]. E-learn-
ing is the use of Internet technologies to enhance 
knowledge and performance. E-learning technologies 
offer learners control over content, learning sequence, 
pace of learning, time, and often media, allowing them 
to tailor their experiences to meet their personal learn-
ing objectives. In diverse medical education contexts, 

e-learning appears to be at least as effective as tradi-
tional instructor-led methods such as lectures. Students 
do not see e-learning as replacing traditional instructor-
led training but as a complement to it, forming part of 
a blended-learning strategy. A developing infrastruc-
ture to support e-learning within medical education in-
cludes repositories, digital libraries, or virtual environ-
ments. Innovations in e-learning technologies point to-
ward a revolution in education, allowing learning to be 
individualized (adaptive learning), enhancing learners' 
interactions with others (collaborative learning), and 
transforming the role of the teacher. The integration of 
e-learning into medical education can catalyze the shift 
toward applying adult learning theory, where educators 
will no longer serve mainly as the distributors of con-
tent, but will become more involved as facilitators of 
learning and assessors of competency [3].  

Using e-learning to present case studies of PBL 
has been the key to creating virtual patient scenarios as 
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a educational technologies that share PBL. For in-
stance, virtual patients are on-screen learning resources 
that typically present a clinical problem for learners to 
solve or manage, and in doing so involve aspects of 
both PBL and simulation [4]. A key limitation of using 
paper-based cases is that they can only unfold in a sin-
gle direction giving learners little or no opportunity to 
influence the outcome of the case. There are other 
teaching modalities in medical education that employ 
cases, including simulation, case-based learning, and 
virtual patients, reflecting the role of the patient case as 
“the primary, vicarious means of shaping clinical judg-
ment for new learners and experienced practitioners 
alike” [2]. 

Virtual patients are interactive online tools that 
present learners with simulated patient encounters [5]. 
They are used in a range of contemporary medical edu-
cational settings, including small-group learning, lec-
tures, self-directed learning, and assessment [1, 4], as 
well as in other disciplines such as nursing [6] and pri-
mary care [7]. Virtual patients are generally Web-based 
which allows for a wide range of resources, such as 
multimedia or multiple-choice questions, to be in-
cluded in their design. The use of virtual patients has 
been linked to the development of learners’ clinical rea-
soning skills by allowing them to be active participants 
in a clinical situation, interpreting the available infor-
mation, and making decisions based on what they know 
[8].  

Today the concept of virtual patients combines 
science, advanced computer technology and innovative 
game-based learning. Technology of teaching based on 
virtual patients built on the role principle, according to 
which the student feels in the place of the doctor, sees 
the consequences of making their decisions (regarding 
the diagnosis and algorithm of treatment of the patient), 
and is also responsible for the consequences of their ac-
tions. The reality of the professional situation creates a 
special emotional atmosphere that promotes learning 
material and improves the quality of learning [2, 3].  

The design of virtual patients generally follows 1 
of 2 models: linear or branching [9]. Branching virtual 
patients are based on a decision tree that allows learners 
to make decisions at selected option points, thereby 
changing their path through the case. In contrast, 
learner interactions with linear virtual patients do not 
change the narrative of the scenario. Different paths can 
have different consequences, which can help learners to 
develop their clinical reasoning skills in ways that are 
safe, structured, and rich in feedback and instruction. 
Research into the effective use of simulation for learn-
ing has identified the benefits of feedback and repeti-
tive practice [2, 10-11]. Virtual patients are a form of 
simulation and many of these factors have been used to 
guide their design [12]. Low-fidelity simulations, such 
as virtual patients, have a number of advantages over 
high-fidelity mannequin-based simulations. For in-
stance, they are cheaper to produce and deploy and can 
(by being Web-based) be scaled to larger numbers of 
concurrent users. Indeed, Norman et al [13] argue that 
there is little educational advantage in using high-fidel-
ity simulations over lower fidelity solutions, whereas 
Maran and Glavin [14] make a distinction between “en-
gineering fidelity” and “psychological fidelity.” Low-
fidelity simulations, such as virtual patients, arguably 
have a low level of engineering fidelity (ie, the degree 

to which the physical characteristics of the task are rep-
resented) that can reduce their cost without reducing 
their psychological fidelity (ie, the degree to which 
skills of the task are captured by the simulation) [8]. 

The general criteria for selecting problem-oriented 
situations in creating virtual patient scenarios could be 
the following: 

- existence of objective reality problem, which is 
important for students in terms of professional orienta-
tion or their life experience; 

- lack of completeness of information to solve the 
problem presented in the situation, which necessitates 
the search for additional information; 

- contradiction of the problem, which implies dif-
ferent perspectives on its solution, different ap-
proaches; 

- the possibility of its decision taking into account 
the level of students' readiness, their knowledge of the 
subject area, related areas, possessing relevant intellec-
tual skills; 

- the possibility of forecasting the further develop-
ment of the situation [13]. 

Virtual patients have been used for many years. 
Paper-based cases and patients have been used for 
many years and certainly since the explosive growth of 
the web in the ‘90s the use of virtual patients has spread 
into many areas of healthcare delivery and education. 
Performing a web search on ‘virtual patients’ will find 
three distinct forms of virtual patient applications: re-
search, electronic Patient records and education. As an 
educational technology a patient case or presentation is 
used for educational purposes allowing students to 
work with real world problems and scenarios. Virtual 
patients for education are often hypothecated and de-
signed to address particular topics or educational objec-
tives and they are the key component of the PBL ap-
proaches exemplified by Universities such as McMas-
ter or Maastricht.  

A virtual patient therefore is a set of data that de-
scribes an individual as a patient (i.e., the subject of 
some kind of healthcare activity). This may be data 
about a real patient, a hypothecated patient or some 
combination of the two. The concept of virtuality is 
based on the patient being modeled in data rather than 
as an embodied entity. The concept of ‘virtual case’ is 
often interchangeable with that of virtual patient in 
healthcare although a case is in fact a slightly broader 
concept. A case may involve several individuals and 
outside medicine it has a number of domain-specific 
meanings, for instance in law, engineering and sociol-
ogy. One particular aspect therefore about cases is that 
they include the context of a scenario as well as its sub-
ject. 

There are many different ways that a virtual pa-
tient may be used in an educational setting. For in-
stance, the role of the learner may take many forms with 
respect to the patient: the student may take the role of 
the physician, the patient (or their family or friends), a 
third-party observer, a tutor, another participant in the 
healthcare process or any other active or passive role in 
the scenario. The learner may be acting independently, 
or under the guidance of a tutor or instructor, or in a 
collaborative setting with their peers. If there is any 
amount of longitudinal activity then different combina-
tions of all three may be involved [9]. 
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The virtual patient/case learning process may be 
set up to take many different and distinctive forms:  

- the learner may progress through a predeter-
mined scenario where each step is predetermined and 
interaction prescribed (directed mode); 

- the learner may start from scratch with a first pa-
tient presentation clerking their patient and building up 
the patient or case data from observations and interac-
tions with the scenario or patient (blank mode); 

- the learner may view and appraise or review an 
existing patient or scenario. For instance this may be as 
an example of good (or bad) patient management in a 
case conference (critique mode) or as a means to re-
hearse skills such as diagnosis or prescription (re-
hearsal mode); 

- the learner may use a case or patient as a mecha-
nism to address particular topics. For instance the pa-
tient may be a means to present scientific topics, partic-
ular clinical skills or management issues. In this situa-
tion the case or patient is the secondary medium rather 
than the primary substance of the activity (context 
mode); 

- the learner may use a scenario or patient to ex-
plore personal/professional aspects of the patient-doc-
tor relationship. In this situation the case is intended to 
promote and guide reflective thinking regarding issues 
such as conduct, communication and ethics (reflective 
mode); 

- the banks of patients or scenarios may collec-
tively address broad issues of healthcare such as patient 
management, clinical governance or public health (pat-
tern mode). 

The virtual patient/case learning process may be 
naturalistic or formalized. For instance a case activity 
that was set up to deal with issues of communication 
would be concerned with the naturalistic nuances of a 
consultation whereas one that was set up to address is-
sues of diagnostic pathways would consider the formal 
evidence and decision aspects of the same consultation 
[9]. 

Problem-based learning is an innovative educa-
tional technology, launched in medical education with 
a number of benefits, which allows it to be recom-
mended for wider implementation in medical universi-
ties, especially at the stage of higher education reform-
ing.  

«Virtual Patient» is an innovative interactive 
learning technology that allows medical students to 
fully immerse themselves in the diagnostic and thera-
peutic process with the help of a computer model of a 
real clinical situation, to take independent decisions 
from the diagnostic and treatment tactics, to see and un-
derstand the consequences of their decisions, without 
violating the patient's rights and safety. 
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Анотація 

У статті представлено характеристику окремих навчальних закладів освіти Балтійських країн, у яких 

здійснюється підготовка морських фахівців, зокрема судноводіїв. З’ясовано, що у морські коледжі та цен-

три надають студентам можливість відпрацьовувати та удосконалювати необхідні навички на сучасних 

тренажерах та симуляторах, проходити плавпрактику у відкритому морі на навчальних суднах, навчатися 

англійською мовою. Автор зазначає, що технічне забезпечення Прибалтійських навчальних закладів 

відповідає світовим стандартам і дозволяючи готувати кваліфікованих фахівців морської справи. 

Abstract 

The article presents a description of some educational institutions of the Baltic States, where training of ma-

rine specialists (in particular, ship-owners) is carried out. It has been established that marine colleges and centres 

provide students with the opportunity to practice and improve their skills on modern simulators, to undergo marine 

practice in the open sea on board training ships, and to study marine English. The author notes that the technical 

support of the Baltic Maritime Educational Institutions corresponds to the world standards, which allows training 

qualified specialists in marine business. 

Ключові слова: навчальні заклади, морські фахівці, судноводії, навчальний процес, технічне забез-

печення. 
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Яскравою характеристикою сучасного світу 

стала глобалізація. Уже не один рік відчувається її 

потужний вплив в усіх сферах життєдіяльності лю-

дини: соціальній, економічній, політичній, культу-

рній, освітній та багатьох інших. Наслідком таких 

змін є глобалізація ринку праці. Принцип дії сучас-

ної економіки полягає у створенні товарів у тій ча-

стині світу, де це найдешевше для виробника, а про-

дажу їх там, де пропонують найвищі ціни. Як ре-

зультат, з кожним роком зростають об’єми 

вантажних перевезень, особливо тих, які здійсню-

ються морським та річковим транспортом. У суво-

рих умовах суперництва перед багатьма державами 

постало завдання підготовки кваліфікованих, кон-

курентоздатних фахівців, у тому числі фахівців 

морської справи. Експерти наголошують на нагаль-

ній необхідності підвищення рівня підготовки мор-

ських кадрів. Якщо цього не зробити, то подальше 

зростання попиту на кваліфікованих моряків ви-

кличе серйозну нестачу в загальному обсязі поста-

чання кадрів і, в першу чергу, офіцерів. Так, згідно 

з прогнозами, до 2025 року світовий морський флот 

буде відчувати брак офіцерів у кількості 147500 чо-

ловік [1]. Така ситуація зумовлює створення та ро-

звиток різноманітних освітніх структур, навчаль-

них закладів, що займаються підготовкою фахівців 

для морської галузі. Рівень підготовки фахівців 

флоту залежить від якості організації процесу пере-

дачі знань, умінь і навичок за відповідними пла-

нами і програмами, що відбувається під час підго-

товки і проведення навчальних заходів. Кінцевою 

метою системи морської професійної освіти є дося-

гнення усіма категоріями фахівців такого рівня 

професійної підготовки, який забезпечує найбільш 

повну реалізацію можливостей судна і забезпе-

чення безаварійного судноплавства [2]. Підготовка 

морських фахівців здійснюється сьогодні у бага-

тьох країнах світу, що мають вихід до моря. Серед 

них Польща, Німеччина, Японія, Австралія, Голла-

ндія, Велика Британія та ін. 

Розташовані на берегах Балтійського моря, Ла-

твія, Литва та Естонія також відомі у світі традиці-

ями суднобудування, мореплавства та підготовки 

моряків. Результати узагальнення наукових публі-

кацій (Лівєнцев Д. [3], Орєховський В. [4], Хейман 

Ч. [5]) та міжнародного досвіду підготовки моряків 

та судноводіїв свідчать про те, що морські навча-

льні заклади цих країн готують висококваліфікова-

них фахівців галузі, які працюють на суднах бага-

тьох країн світу. Так, наприклад, з 1996 року у 

Клайпеді (Литва) працює Морський навчальний 

центр Novicontas (Jūrininkų Treniruočių Centras). 

Центр є повноправним членом Міжнародної 

асоціації навчання безпеки і виживання IASST 

(International Association for Safety and Survival 

Training) з 2003 року і міжнародного форуму 

морських симуляторів IMSF (International Marine 

Simulator Forum) з 2005 року. Цей навчальний за-

клад пропонує широкий спектр курсів для моряків 

відповідно до положень Міжнародної конвенції 

ПДНВ-78/95 зі змінами, внесеними у законодавство 

Литовського управління з безпеки на морі [6].  
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У навчальному центрі «Новіконтас» студенти 

навчаються за такими напрямками:  

– Глобальна морська система зв’язку на випа-

док лиха та задля гарантування безпеки GMDSS 

(Global Maritime Distress and Safety System). Це є 

комплекс обов’язкових технічних заходів, інфра-

структури та правил для надання допомоги в ава-

рійних ситуаціях у світовому океані та забезпе-

чення безпеки судноплавства; 

– Підготовка з питань виживання та безпеки. 

Курс передбачає вивчення основ техніки безпеки, 

підвищення кваліфікації у сфері пожежогасіння, 

навички використання рятувальних шлюпок та ря-

тувальних човнів, навчання персоналу правилам те-

хніки безпеки для обслуговування пасажирів, уп-

равління скупченням людей і керування поведін-

кою людей на пасажирських суднах різного типу; 

– Інженерна підготовка, де слухачі отримують 

знання щодо лідерства та командної роботи, відпо-

відні навички для компетентного виконання 

обов’язків з інженерно-технічного нагляду. Слу-

хачі отримують досвід пуску допоміжних і силових 

установок, налагодження та спостереження за нор-

мальним режимом роботи у машинному відділенні, 

виявлення і діагностики виробничих проблем і усу-

нення різного роду несправностей; 

– Підготовка судноводіїв. У навчальному цен-

трі майбутні судноводії навчаються за такими на-

прямками підготовки, як «Радіолокаційна навігація 

(оперативний рівень)», «ARPA симулятор (опера-

тивний рівень)», «Судноводіння з використанням 

радіолокатора, ARPA, робота в команді на мостику, 

пошукові операції та рятування (управлінський рі-

вень)», «Управління складом навігаційної вахти 

мостика (оперативний та управлінський рівень)», 

«Симулятор управління судном» та «Навчальний 

курс ECDIS (оперативний та управлінський рі-

вень)».  

Вартий уваги той факт, що весь навчальний 

процес проходить з використанням найсучаснішого 

технічного обладнання. Майбутні судноводії 

вчаться ефективно використовувати радіолокатори 

та ARPA у якості навігаційної допомоги, спільну 

роботу ходового мостика у пошукових та рятуваль-

них операціях, отримують досвід управління суд-

нами у різних умовах та знання щодо важливості 

попередження забруднення морського середовища. 

По завершенню відповідних курсів слухачі набува-

ють досвід маневрування у відкритому морі, у пе-

ревантажених водах і складних погодних умовах, 

проведення швартувальних операцій, ма-

неврування на повільній швидкості при проход-

женні каналів і фарватерів з урахуванням впливу 

зовнішніх факторів. Окрім цього, майбутні фахівці 

навчаються ставати на якір, зважуватися, викори-

стовувати підрулюючий пристрій та буксири. 

У цілому, Морський навчальний центр 

«Новіконтас» характеризується чітко організова-

ним навчальним процесом, найсучаснішим тех-

нічним обладнанням, кваліфікованими інструкто-

рами і викладачами, які мають індивідуальний 

підхід до кожного слухача (студента). Рівень підго-

товки випускників центру дає можливість їхнього 

подальшого працевлаштування на кораблях ба-

гатьох країн світу. 

У 1990 році Латвійською Судноплавною Ком-

панією було засновано морський навчальний центр 

Marine Training. З січня 2014 року навчальний 

центр увійшов до багатоступінчатої системи морсь-

кої освіти Морського коледжу «Новіконтас». Ви-

користання досвіду Литовського Морського нав-

чального центру сприяло становленню коледжу, як 

найбільшого навчального центру на території країн 

Балтії. 

Про високий статус закладу, рівень підготовки 

фахівців морської справи свідчить і той факт, що 

близько 10 % студентів цього навчального закладу 

є громадянами різних країн світу: Великої Британії, 

Німеччини, Хорватії, Нідерландів, Канади, Австра-

лії та багатьох інших. «Новіконтас» є повноправ-

ним членом міжнародних організацій IASST та 

IMSF. Це приватний навчальний заклад, основною 

метою якого є забезпечення ефективного набуття 

знань і розвиток навичок для тих, хто вже працює в 

море або планує розпочати кар’єру на морі. Коледж 

пропонує навчання і програми підвищення 

кваліфікації для штурманів і морських інженерів 

відповідно до положень Міжнародної конвенції про 

підготовку і дипломування моряків і несення вахти 

(Конвенція ПДНВ-78/95).  

Професійне навчання у коледжі проходить на 

двох факультетах – Навігації та Інженерному. На 

факультеті Навігації підготовка здійснюється за 

двома напрямками: Програма коледжу – Палубний 

офіцер (без обмежень) та Програма управлінського 

рівня – Капітан та старший офіцер (без обмежень) 

[7]. За освітньою програмою «Палубний офіцер» 

здійснюється підготовка палубних навігаційних 

офіцерів з дипломами міжнародного зразка. Ма-

теріальна база коледжу, а саме мостикові трена-

жери, корабельні тренажери, симулятори вантажу, 

імітатори системи лиха та безпеки у сукупності з 

ефективними педагогічними методами гарантують 

сучасні знання та відпрацьовані навички, які 

сьогодні необхідні палубному офіцеру. Теоретичні 

та практичні заняття повністю охоплюють особли-

вості щоденної діяльності вахтового помічника 

капітана судна, а тому, по їх завершенню, колишні 

студенти готові якісно виконувати усі обов’язки на 

призначеній посаді. 

Другим напрямком підготовки морських 

кадрів на факультеті Навігації є навчання за Про-

грамою управлінського рівня (Капітан та старший 

офіцер) [8]. Цільовою групою цієї програми є 

навігаційні офіцери, які не мають відповідної 

освіти, щоб стати першим помічником капітана або 

капітаном, або ж ті, хто бажає поновити свою націо-

нальну ліцензію на управлінському рівні. Нав-

чальна програма сертифікована Латвійською 

Морською Адміністрацією та Міністерством освіти 

Латвії. Вона охоплює 14 модулів, тривалість вив-

чення яких представлено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Тривалість проходження навчальних модулів 

Назва модуля Об’єм часу (години) Об’єм часу (дні) 

Навігація (віддалений модуль) 72 9 

Технічні засоби навігації (віддалений модуль) 48 6 

Метеорологія, прогноз погоди та океанографічних умов 

(віддалений модуль) * 
28 4 

Організація навігаційної вахти та спостереження 96 12 

Рівень управління радарами / ARPA 40 4 

Курс ECDIS 40 4 

Екстрена процедура і реагування 42 6 

Теорія кораблів і морська архітектура 112 14 

Суднові рухові установки та інженерні системи та служби 58 8 

Вантажно-розвантажувальні роботи та укладання 112 14 

Морське право 52 7 

Захист морського середовища 28 4 

Управління ресурсами мостів (включаючи лідерські та 

управлінські навички) 
40 5 

Керування суднами 40 5 

 

Окрім цього, коледж пропонує Програму нав-

чання «Офіцер навігаційного контролю» [9], яка є 

першим рівнем програми вищої професійної освіти, 

і розроблена з урахуванням усіх вимог Міжнарод-

ної конвенції ПДНВ-78/95(STCW) зі змінами та по-

правками. Тривалість навчання за цією програмою 

– 3 роки і 2 місяці; форма навчання – заочна, прово-

диться англійською мовою. Відповідно до цієї про-

грами кожен студент має індивідуальний навчаль-

ний план з урахуванням графіку роботи студента, 

оскільки морська практика є обов’язковою до вико-

нання вимогою для опанування цієї програми. 

Випускник коледжу отримує диплом про вищу про-

фесійну освіту першого рівня з кваліфікацією 

«Офіцер навігаційного контролю на кораблях 

500ГТ та більше». Освітня програма підготовки 

судноводіїв включає 19 дисциплін, серед яких 

Небесна навігація, Навігація наземним і прибереж-

ним транспортом, Електронні системи пози-

ціонування і навігації, Безпека навігаційної вахти, 

Маневри корабля, Морська англійська мова та інші.  

У Морському коледжі «Новіконтас» діє акаде-

мічна кредитна система. Кредитні бали відобража-

ють навантаження студентів і надаються у разі 

успішного завершення усіх необхідних модулів та 

успішного складання випускних іспитів. Один кре-

дитний пункт Латвії дорівнює 40 навчальним годи-

нам = 1,5 ECTS. Кожна освітня програма вищого 

рівня містить не більше 39 кредитних балів (60 

ECTS) на рік. Приблизна кількість кредитів нав-

чальної програми – 20 (або менше) кредитних балів 

= 30 ECTS за семестр. 

Кількість навчальних модулів та їх тривалість 

визначаються Міжнародною конвенцією ПДНВ-

78/95 та рекомендованими Модельними курсами 

(спеціалізований документ, де описана освітня про-

грама), які розроблені Міжнародною морською ор-

ганізацією. Усі кредитні бали розподіляються 

відповідно до вимог та рекомендацій цих доку-

ментів. Це дозволяє освітнім програмам, які пропо-

нує Морський коледж «Новіконтас», бути визна-

ними на міжнародному рівні. 

Заслуговує на увагу реалізація контекстного 

підходу в освітньому процесі Морського коледжу, 

де використовуються сучасні симулятори для 

відпрацювання навичок судноводіння. Так, до при-

кладу, у розпорядженні коледжу є 6 симуляторів 

малих навігаційних мостиків та симулятори повних 

місій навігаційного мостика. Останні використову-

ються для навчання кваліфікованого персоналу 

офіцерів навігаційного відділу будь-якого типу 

судна безпечно і ефективно виконувати свої 

функції на мостику. На таких симуляторах сту-

денти вивчають навігаційне обладнання мостика, 

хід виконання навігаційних функцій щодо спосте-

реження і удосконалення техніки управління кораб-

лем у звичайних та аварійних умовах. Такі симуля-

тори дають можливість відтворити такі специфічні 

морські судноплавні регіони, як Гібралтарська про-

тока, Суецький канал, південне узбережжя Великої 

Британії, підходи до Антверпена чи Риги та інші. 

Таким чином, високий рівень підготовки 

морських кадрів, матеріально-технічна база, нау-

ково-педагогічний та інструкторський склад морсь-

ких закладів освіти країн Балтії гарантує підготовку 

висококваліфікованих фахівців морської галузі (зо-

крема, судноводіїв), що сприятиме невпинному ро-

звитку цієї галузі зокрема та морського судноплав-

ства в цілому. Багаторічний досвід роботи є запору-

кою того, що випускники морських коледжів та 

центрів успішно працюватимуть на кораблях різ-

них країн світу, а згодом продовжать традиції 

наставництва у рідних Alma Mater.  
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Анотація 
В статті розглядаються питання стимуляції пізнавальної активності студентів у процесі підготовки до 

вокально-викладацької діяльності. Визначено сутність поняття «пізнавальна активність», обґрунтовано 

педагогічні умови, реалізація яких сприяє зростанню пізнавальної активності майбутніх викладачів во-

калу. 

Аbstract 
The article considers stimulation of students’ cognitive activity in the process of preparation for singing and 

teaching activity. The essence of the concept "cognitive activity" is determined; substantiation is given to peda-

gogical conditions, realization of which contributes to the growth of future singing teachers’ cognitive activity. 
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Розвиток музичної та мистецької освіти в Ук-

раїні визначається у загальному контексті європей-

ської інтеграції орієнтацією на активізацію само-

стійності мислення й пізнавальної активності 

суб’єктів освіти, у зв’язку з чим це питання набуває 

особливої актуальності у сучасній методиці підго-

товки викладачів вокалу. Розробці методик музич-

ної освіти, спрямованих на посилення пізнавальної 

активності приділяли увагу такі науковці, як В. Мо-

лчанова, Є. Ярославова, Р. Нізамов, Р. Левчук та ін.  

Джерелом активності живих організмів узагалі 

вважається наявність в них певних потреб, які відо-

бражають її залежність від умов існування та спри-

чиняють необхідність пошуку адекватних певним 

змінам способів дій. Під активністю у психолого-

педагогічних дослідженнях розуміється певна фо-

рма саморуху, саморозвитку індивіду, що відбува-

ються у конкретних формах дій, внутрішніх станів, 

поведінці. Отже, активність не тільки передує дія-

льності, а й «супроводжує» її впродовж усього про-

цесу, визначаючи напрям, характер діяльності. Ак-

тивність стає рушійною силою, джерелом пробу-

дження в особистості її потенціалу, завдатків, їх пе-

ретворення на здібності.  

Важливо, що різноманітні потреби індивіду 

формуються в суспільстві під впливом як стихійно 

сприйнятих вражень, так і в результаті спеціально 

організованих виховних впливів, які регулюють 

процес задоволення потреб особистості індивідуа-

льно-психологічного та соціального рівнів їх про-

яву, тим самим перетворюючи їх на цілеспрямова-

ний процес оволодіння певною формою діяльності, 

важливої для середовища й відповідного суспіль-

ного замовлення. Цілеспрямована пізнавальна ак-

тивність характеризується усвідомленим ставлен-

ням до її організації, здатністю до узагальненого й 

опосередкованого відображення дійсності, завдяки 

чому можливості пізнання суттєво розширяються і 
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створюють умови для проникнення в сенс явищ, 

сприйнятих за допомогою органів чуття. 

Якісні характеристики пізнавальної активності 

визначаються специфікою відповідного типу діяль-

ності. Проблема специфіки художнього пізнання 

становить одне з головних питань естетики, в рі-

чищі якого вона розглядається у тісному зв’язку з 

філософською теорією пізнання, виявленням влас-

тивих мистецтву функцій в життєдіяльності людс-

тва: виражальними, комунікативними, гедоністич-

ними та ін. На відміну від наукового пізнання, де 

специфічним способом пізнавальної активності є 

теоретичні знання, мислення та перевірка положень 

за допомогою досвіду, мистецтво пізнає світ через 

систему художніх уявлень, в яких злиті сенсорна 

основа, почуттєво-емоційне та інтелектуальне 

сприйняття, а структурним компонентом являється 

цілісний, неподільний художній образ, створений 

особливими, специфічними засобами і прийомами. 

Мистецьке пізнання завжди має сенсорно-почут-

тєву основу, воно невід’ємне від переживання, від 

художніх емоцій, натомість важливим є і оперу-

вання художніми образами та його матеріальним 

носієм, яким в музичному мистецтві є сенсорно-

звуковий матеріал у його специфічній, логіко-інто-

наційній організації.  

Отже, під пізнавальною активністю майбут-

нього фахівця в галузі вокального мистецтва розу-

міємо цілеспрямоване здійснення художно- та ког-

нітивно-пізнавального процесу, який забезпечує 

переживання й усвідомлення сутності художньо-

образного змісту музичних творів та уможливлює 

його суб’єктно-виконавську і педагогічну інтерпре-

тацію.  

Реалізація пізнавальної активності майбут-

нього викладача вокалу стає запорукою його адек-

ватного проникнення в задум авторів, свідомого 

ставлення до специфіки унікальних музично-худо-

жніх феноменів, постійного оновлення інформа-

ційно-знанієвої й мистецько-феноменологічної 

бази, що в сукупності стає базою для постійного фа-

хового самовдосконалення та всебічної творчої ви-

конавської й педагогічної самореалізації. В основі 

цієї активності лежать потреба в пізнанні музично-

художніх явищ; у особистісно-емоційному спілку-

ванні засобами музичного мистецтва, у творчості, 

мистецькому самовираженні та зацікавленість у за-

безпеченні якісної вокальної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва.  

У обґрунтуванні педагогічних умов, які мають 

сприяти формуванню досліджуваного феномену, 

враховуємо, що пізнавальна активність будується 

за засадах широкого комплексу мотивів, у числі 

яких: інтелектуально-пізнавальних, особистісно-

етичні, професійно-іміджеві, організаційно-цільові, 

гедоністично-естетичні, художньо-творчі; набува-

ючи цілісності й гармонійності, ці мотиви стають 

рушійною силою у прояву особистістю пізнава-

льно-фахової діяльності. Отже, їх гармонічне поєд-

нання, посилюючись, утворює усталену внутрішню 

потребу в збагаченні особистістю своїх можливос-

тей, психологічну основу інтенсифікації пізнаваль-

ної активності майбутніх викладів вокалу стано-

вить єдність громадянських і особистісних мотивів 

придбання зазначеного фаху, які мать прияє постій-

ному духовному й професійному зростанню. Зазна-

чене дозволяє вважати стимуляцію в майбутнього 

фахівця гармонічно-цілісної системи мотивів його 

пізнавально-фахової активності з метою їх перетво-

рення у внутрішню потребу до постійного фахового 

самовдосконалення та професійної самореалізації.  

У визначенні другої педагогічної умови вихо-

димо з того, що пізнавальна активність майбут-

нього викладача вокалу має забезпечувати його ми-

стецьку та музично-педагогічну ерудованість. Спе-

цифіка пізнання творів вокального мистецтва 

зумовлена особливістю художньо-образного змі-

сту, який утворюється єдністю вербально-поетич-

ного та музично-інтонаційного компонентів.  

Отже, пізнавальна активність фахівця-вокалі-

ста має спрямовуватися на поглиблення його еру-

диції як у музичному, так і в літературно-поетич-

ному видах мистецтва, здатності усвідомлювати 

причинно-наслідувальні зв’язки між інтонаційно-

звуковою, логіко-структурною, архітектонічною 

будовою твору та «закодованим» в ньому худож-

ньо-образному змісті й засобах виконавської вира-

зності, застосовувати їх на основі суб’єктивно-ін-

дивідуалізованої інтерпретації у виконавстві та ре-

алізувати в процесі вокально-педагогічної 

діяльності. Набуття здатності до такої реконструк-

ції будується на засадах інтеграції знань в різних га-

лузях мистецької освіти – музикознавчої, яка забез-

печує ерудованість та здатність до орієнтації в сти-

лістичному розмаїтті музичної палітри; музично-

теоретичної, в межах якої формуються навички ці-

лісного аналізу вокальних творів, здатність до їх са-

мостійного осмислення й розучування, усвідом-

лення своєрідності й унікальності їх художньо-об-

разного сенсу.  

Для викладача вокальних дисциплін не менш 

важливим є набуття знань в галузі психолого-педа-

гогічних та методичних основ інтенсифікації пізна-

вальної активності студентів, стимуляції в них са-

мостійності мислення, реалізації художньо-твор-

чих потенцій, здатність нестандартно мислити й 

здійснювати педагогічно-пошукову активність за-

для винаходу нових способів вирішення навчаль-

них завдань. Це потребує не тільки набуття певних 

знань і умінь, а й здатності до їх інтеграції та само-

стійного осмислення й перетворення, відповідно до 

індивідуальних особливостей своїх вихованців та 

збагачення мистецького поля і педагогічної думки. 

Отже, важливою педагогічною умовою підтримки 

пізнавальної активності майбутніх викладачів во-

калу рахуємо організацію освітнього процесу, в 

якому передбачено постановку теоретичних і прак-

тичних завдань пошуково-творчого та самостійно-

інтегративного характеру. 

Звернемо також увагу на те, що комунікативні 

функції, властиві музичному мистецтву, в процесі 

вокально-педагогічної діяльності розкриваються як 

своєрідний спосіб творчого спілкування, що відо-

бражає процес впливу різних об'єктів (суб’єктів) 
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один на одного, їх взаємозв'язок, взаємну обумов-

леність та формування одним об'єктом іншого [2]. 

В. Москаленко виділяє такі аспекти у здійсненні 

взаємодії, як контакт двох або більше осіб, який має 

на меті взаємні зміни поведінки, діяльності, стосу-

нків, установок і реалізується в спільній діяльності, 

досягаючи взаємного узгодження, розподілу і коо-

перації функцій [1]. Завдяки цьому заняття відбува-

ються як процес взаємного обміну й взаємозбага-

чення досвідом, художніми емоціями, поглядами, 

творчими ідеями, тобто як процес опосередкованих 

педагогічними завданнями міжособистісних відно-

син, як співробітництво, з його ознаками свідомої 

активності, здатності до цілепокладання та рефлек-

сії, свободи творчого вибору та відповідальності.  

Зазначене дозволяє вважати організацію освіт-

нього процесу на засадах творчої взаємодії викла-

дача, студента і концертмейстера як важливу умову 

стимуляції пізнавальної активності майбутнього 

фахівця, його спонукання до пошуково-методичної 

та інтерпретаційно-творчої вокально-виконавської 

діяльності.  
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Анотація 
У статті висвітлено досвід сольного вокального виховання учнів молодших класів. Схарактеризовано 
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навичок виразно-емоційного виконання та стимуляції сценічно-комунікативних, артистичних властивос-

тей. 

Abstract 
The article covers the practices of elementary school students’ solo vocal education. There are four groups of 

methods characterized, all of which allow the students to improve their musical taste and value-selective attitude 

to the repertoire, to develop vocal skills with consideration to the requirements of hygiene and maintaining a child's 

voice, to the development of expressive emotional performance skills and stimulation of onstage-communicative 

and artistic qualities. 
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Актуальність проблеми формування навичок 

сольного співу в учнів молодших класів поясню-

ється зростанням інтересу сучасної спільноти до 

виявлення природних здібностей дітей в ранньому 

віці.  

Відомо, що діти завжди любили співати, нато-

мість їх співоча активність довгий час обмежува-

лось участю в хоровому співі та виконанням елеме-

нтарного дитячого репертуару в дитячій самодіяль-

ності. Сьогодні надзвичайної популярності набула 

практика залучення дітей, починаючи з дошкіль-

ного віку, до естрадно-пісенного виконавства. Інте-

рес дітей і батьків до навчання дітей сольного співу 

в цьому жанрі підігрівається популяризацією дитя-

чого виконавства в чисельних пісенних шоу-про-

грамах, конкурсах, можливістю викладу відеозапи-

сів виступів дітей у Інтернеті. Натомість значна кі-

лькість учнів проявляє інтерес і до навчання акаде-

мічному й народному співу та виконанню відповід-

ного репертуару. 

Доцільність навчання дітей академічного соль-

ного співу довго не визнавалася в колі професіона-

лів. Різні точки зору на це питання існують і на наш 

час, що частково пояснює недостатню увагу нау-

ково-педагогічної спільноти до висвітлення специ-

фіки й методів формування в дітей молодшого шкі-

льного віку сольних співацьких навичок цього 

типу. Не приділяється цим питанням увага і в про-

цесі підготовки майбутніх учителів музики в музи-

чно-педагогічних закладах України. В результаті, 

академічного сольного співу школярів навчають 

http://www.phantastike.com/common_psychology/short_dictionary/zip/
http://www.phantastike.com/common_psychology/short_dictionary/zip/
https://orcid.org/0000-0003-3867-3252
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вчителі, які не мають належної спеціалізації та ме-

тодичної підготовки, що суттєво знижує якість 

отриманих результатів, а інколи приводить не до 

розвитку голосу, а до його втрати або придбання 

фонаційних дефектів, які не завжди можливо в по-

дальшому усунути.  

Перш за все зазначимо, що у вирішенні питань, 

пов’язаних з формуванням в школярів молодшої 

школи навичок сольного співу, ми виходимо з того, 

що прищеплення їм співацьких навичок є не само-

ціллю, а шляхом духовного, морального, естетич-

ного розвитку особистості і з цього куту зору пот-

рібно будувати процес навчання, добір репертуару, 

намагаючись досягти того, щоб, за висловом Н. По-

лякової, того, щоб високохудожня музика завжди 

займала важливе місце в житті і душах дітей [3].  

Отже, у виробленні принципів організації нав-

чального процесу та методики формування навичок 

академічного сольного співу маємо враховувати на-

укові здобутки фахівців з психології – Л. Виготсь-

кого, В. Мухіної, О. Запорожця, Л. Ельконіна та ін., 

зокрема – стосовно сенситивності даного періоду 

для розвитку сенсорних, зокрема – музичних здіб-

ностей, важливість надання переваги ідеям амплі-

фікації (тобто створення широкої платформи для 

всебічного виховання дітей), на противагу ідеї ак-

селерації (зрозумілої як тенденція до раннього до-

рослішання).  

У обґрунтуванні змісту і методів навчання мо-

лодших школярів сольному співу враховуємо та-

кож дослідження науковців і практиків, які приді-

ляли суттєву увагу питанням розвитку голосу, ви-

явленню фізіологічних основ формування 

співочого голосу І. Левідовим, Л. Работновим, Р. 

Юссоном, фундаментальні праці в галузі методики 

формування співацьких навичок у різні вікові пері-

оди, представлені в працях Л. Дмитрієва, П. Ф. Тозі, 

Дж. Манчіні, М. Гарсіа, Ф. Ламперті, В. Морозова, 

Г. Панофки, А. Стахевича, В. Юшманова та ін., що 

дозволяє визначити коло базових навичок, потріб-

них кожному співаку, незалежно від його віку. Це, 

зокрема, володіння навичками вокального дихання, 

утворення звуку, техніки звуковедіння тощо.  

У працях фахівців, які приділяли увагу вокаль-

ному розвитку школярів молодших класів, зокрема 

–Н. Полякової [3], Г. Стулової [4], С. Цапик [5] та 

ін., акцентується на розбіжностях між «дорослим» і 

дитячим співом. До них віднесено, зокрема, пере-

вагу головного звучання, значно меншу силу звуку, 

а з цим – і більш скромну динамічну й темброву па-

літру дитячого голосу, важливість запобігання го-

лосового перенавантаження, штучного розширення 

теситури, напруженого звучання тощо. Ці обме-

ження враховувалися у проведенні вокально-техні-

чних вправ та виборі вокального репертуару. Крім 

того, враховуючи те, що надмірно емоційні твори 

провокують дітей до співу у форсованому режимі, 

обмеження стосувались і виконання «дорослого ре-

пертуару», його змістово-образної відповідності 

внутрішньому світу школярів, колу дитячих інтере-

сів.  

Врахування закономірностей психічного та во-

кального розвитку дозволило розробити методику 

проведення занять, в якій перебачено такі напрямки 

педагогічного впливу на процес формування в шко-

лярів молодшого шкільного віку навичок сольного 

вокального виконавства, як особистісно-психологі-

чний; ціннісно-смаковий; фонаційно-формуваль-

ний; комунікативно-творчий. 

Відповідно зазначеним напрямам групувались 

і блоки організаційних форм і методів роботи. До 

першого, психолого-педагогічного блоку, нале-

жали:  

– обрання стилю, темпу заняття відповідно 

до особливостей сприйняття школярів, своєчасна 

зміна видів діяльності як способу упередження го-

лосового стомлення і зниження концентрації уваги 

школярів, зокрема – спів, ритмові вправи, прослу-

хування репертуару, його обговорення, імпровізо-

вані рухи під музику тощо. Це дозволяло врахову-

вати індивідуально-психологічні властивості кож-

ного учня, актуальний рівень розвитку музичних і 

вокальних здібностей, темп утворення умовних ре-

флексів, що складають основу формування практи-

чних, вокально-фонаційних навичок; 

– вимоги щодо позитивного й творчого мік-

роклімату на заняттях, фасилитативного стилю пе-

дагогічного спілкування, завдяки чому на заняттях 

створювалась довірлива, творча атмосфера і в той 

же час – забезпечувалась вимогливість до учнів 

щодо їхньої дисциплінованості і самовимогливості 

на заняттях, відповідального ставлення до домаш-

ніх завдань тощо.  

Сутність застосованих організаційних форм і 

методів за другим, ціннісно-смаковим блоком, ста-

новили: 

– добір адекватних властивостям і особливос-

тям розвитку дитячого голосу комплексу фонети-

чно-підготовчих та вокально-інтонаційних вправ, 

які на заняттях, як правило, супроводжувались ру-

хово-імпровізаційними або ігровими діями;  

– обрання репертуару, який відповідав за 

змістом і рівнем складності віковим та індивідуаль-

ним можливостям школярів цього віку, збагачення 

досвіду сприйняття та критичної оцінки, спрямова-

них на вдосконалення художнього смаку школярів. 

Головними методами вирішення завдань кому-

нікативно-творчого блоку стали: 

– стимуляція емоційно-комунікативної сфери, 

прояву учнями щирості й відкритості у спілкуванні; 

– активізація творчих проявів у завданнях на 

рухову, ритмову, вокальну імпровізацію, створення 

учнями асоціативно-вербальних та художньо-візуа-

льних аналогій до вокальних творів, що сприяло, за 

Л. Виготським, активізації їх фантазії, артистизму, 

зміцненню впевненості у своїх можливостях [1].  

Особлива увага надавалась учням, які появ-

ляли бажання навчатись академічному сольному 

співу, натомість відрізнялись недостатнім рівнем 

розвитку музично-слухових здібностей, а інколи – і 

відсутністю координації між слуховими уявлен-

нями та вокально-фонаційними проявами, мето-

дика роботи з якими базувалась на поєднанні за-

вдань з розвитку індивідуальної музичних здібнос-

тей дітей та формування співочих навичок, 

апробованих у багаторічному досвіді науковців [2].  
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Як засвідчили результати діагностики, впрова-

дження представленої методики формування в 

школярів молодшого шкільного віку навичок соль-

ного співу сприяло збагаченню в них музичних ін-

тересів, художніх уявлень, захопленню вокальним 

мистецтвом та оволодінню навичками якісного і 

виразного виконання академічного репертуару, 

який відповідав їх інтересам і можливостям. 
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Протягом останніх десятиріч освітнє середо-

вище в цілому і вища освіта зокрема, зазнали і про-

довжують зазнавати суттєвих змін. Ці зміни змушу-

ють вдосконалювати управління в системі вищої 

освіти, в тому числі й тими трансформаціями, які 

мають місце в освіті [1]. 

Цікавий досвід у цьому плані накопичено в 

США. 

Минуле століття характеризується різними ти-

пами інституційних перетворень, що відображають 

потреби певних періодів часу. Так, у США 1950-і і 

1960-і роки були періодами росту – залучення но-

вих студентів і розширення інституційних меж; 

1970-ті роки були періодом скорочення – більшість 

вищих навчальних закладів відчули зменшення або 

дуже незначне зростання чисельності студентів; 

1980-ті роки позначилися реорганізацією, зокрема 

такими реформами як реструктуризація закладів 

вищої освіти і вдосконалення управління якістю 

освіти; у 1990-ті роки відбулися трансформаційні 

зміни, які реформували систему вищої освіти. Ни-

нішній час характеризується диверсифікацією всіх 
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елементів системи вищої освіти через високу дина-

міку суспільних перетворень. Разом з тим, існує ни-

зка думок щодо необхідності збільшення реактив-

ності системи вищої освіти на зміни в сучасному 

суспільстві [2; 3].  

Низка вчених цілком слушно стверджує, що 

перетворення в системі вищої освіти в значній мірі 

залежать від притаманної їй системи цінностей. 

Майже всі освітні заклади мають усталені системи 

цінностей, що відрізняються своєю складністю і су-

перечливістю, формують культуру і утворюють 

структуру організації. Як правило, більшість цінно-

стей і переконань розподіляються членами вузівсь-

кого колективу. До них належать: важливість та ін-

теграція проведених наукових досліджень, самос-

тійність у виборі викладачем форм і методів 

навчання, значимість децентралізованого управ-

ління та академічних свобод, переконаність у дос-

тупності вищої освіти, цінність спеціалізації і т.д. 

Разом з тим, цінності та переконання можуть зна-

чно відрізнятися у різних членів освітньої організа-

ції. Так, культура кожного навчального предмета 

має свої відмінні особливості в цінностях, які потім 

соціалізуються в певну професію: наприклад, мате-

матики підкреслюють логіку і послідовність чисел, 

історики виділяють перспективу та інтерпретацію 

подій тощо. Вузівські викладачі й адміністратори 

встановлюють свої системи цінностей, які часом 

значно відрізняються один від одного. Студенти та-

кож привносять свої системи переконань і ціннос-

тей, які часто є відмінними від викладацьких та ад-

міністративних цінностей. У переважній більшості 

випадків певні функціональні ролі та пов’язані з 

ними посади в межах установи формують відпові-

дні переконання та цінності. Такий акцент на цін-

ностях припускає, що культурологічні моделі бу-

дуть ключовими під час проведення інституційних 

перетворень у вищій школі. 

Особливість закладів вищої освіти полягає в 

тому, що дві основні групи персоналу – адміністра-

тивна та професійна – мають різні системи ціннос-

тей. Адміністративна система цінностей заснована 

на ієрархії, яка встановлює бюрократичні норми і 

структури, владу і вплив, раціональність, контроль 

і координацію дій. Навпаки, професійна система 

цінностей заснована на знаннях і в основу тут ста-

виться колегіальність, можливість ведення діалогу, 

поділ влади, автономія, думка колег по професії. 

Викладачі поділяють свою систему цінностей з 

професійними об’єднаннями та іншими зовнішніми 

групами, в яких вони беруть участь. Звідси, перет-

ворення, які здаються позитивними для окремого 

університету, повинні розглядатися через призму 

системи цінностей кожного викладача [4]. 

Основними проблемами, з якими в ниніш-

ньому столітті стикається академічне співтоварис-

тво в сфері інституційного управління, є, по-перше, 

виявлення основних впливів на систему вузівського 

управління, а по-друге, пошук адекватних реакцій 

на ці дії. Зауважимо, що управління (англ. 

«management» – управляти) є практичною профе-

сійною діяльністю і, водночас, специфічною нау-

кою, яка виокремилася в самостійну галузь в кінці 

ХІХ-го на початку ХХ-го століття. Науковий зміст 

менеджменту формує цілісна система знань про уп-

равління, нагромаджена століттями практичної дія-

льності людей і подана у вигляді теорій, ідей, кон-

цепцій, закономірностей, принципів, способів, 

форм і методів управління. Парадигма менеджме-

нту весь час змінюється, оновлюється відповідно до 

розвитку соціально-економічних умов суспільства, 

відображаючи на кожному етапі провідну ідеоло-

гію ефективного управління, впливаючи на практи-

чну менеджерську діяльність. Парадигма менедж-

менту – це система понять, уявлень, які стосуються 

теорії і практики управління, що формується на ос-

нові вивчення, аналізу й узагальнення реалій дійс-

ності і змінюється відповідно до змін зовнішнього і 

внутрішнього середовища організацій. 

Одним із важливих завдань менеджменту як 

професійної діяльності є передбачення змін зовні-

шнього середовища і побудова системи управління, 

орієнтованої на врахування майбутніх тенденцій і 

зниження рівня їх невизначеності. Менеджмент ро-

звивався від системи реактивної адаптації до сис-

теми управління на основі передбачуваних змін, 

впливу на них. 

Менеджмент як галузь наукового знання міс-

тить два взаємопов’язаних розділи: концептуаль-

ний – теорія менеджменту; прикладний – система-

тизований набір теоретично осмислених і практи-

чно обґрунтованих рекомендацій для конкретних 

ситуацій, які виникають у процесі управління різ-

ними типами організацій. Відповідно, під управлін-

ням вищим навчальним закладом слід розуміти 

структуру і процес прийняття управлінських рі-

шень з питань зовнішньої та внутрішньої вузівської 

діяльності. Ефективне управління встановлює ін-

ституційні цілі, визначає стратегічні напрямки роз-

витку, здійснює контроль за досягненням очікува-

них результатів. Організаційна культура в цілому, 

позиція керівництва, цінності і традиції закладу є 

важливими чинниками його успішної діяльності. 

Крім того, успішність управління навчальним за-

кладом залежить від ступеня прийняття всіма чле-

нами колективу інституційної місії, досягнутого 

консенсусу стосовно інституційної культури. У ра-

мках академічної спільноти спостерігається взаємо-

дія різних елементів, які за сприятливих обставин 

забезпечують продуктивний обмін думок, діалог і 

дискусію щодо цілей і завдань закладу в конкрет-

них ситуаціях. Це дозволяє зміцнити структуру уп-

равління, на яку впливають прямі чи непрямі учас-

ники освітнього процесу через встановлені проце-

дури і правила. 

Розглянемо організаційно-педагогічні умови і 

принципи управління інституційними перетворен-

нями. 

Існує низка різних точок зору про принципи і 

умови управління інституційними перетвореннями 

у вищих навчальних закладах. В першу чергу, ця рі-

зниця в позиціях вчених стосується професорсько-

викладацького складу та адміністрації закладу. По-

чаток третього тисячоліття знаменується відсутні-

стю єдиного підходу до вирішення даної проблеми. 
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Так, з одного боку, стверджується, що думка викла-

дачів обов’язково повинна враховуватися в процесі 

прийняття інституційних рішень. Це випливає із 

значущості навчально-виховного процесу і науко-

вих досліджень у закладі освіти, а також необхідно-

сті дотримання балансу між владою та академічною 

свободою університетського колективу. З іншого 

боку, органи вузівського управління дотримуються 

положення, при якому прийняття остаточних рі-

шень визначається рівнем покладеної відповідаль-

ності. Вважається, що роль викладачів повинна зо-

середжуватися на управлінні власне процесом нав-

чання, а не університетом в цілому, що є 

прерогативою вузівської адміністрації і, перш за 

все, ректора [5]. 

Разом з тим, викладачі висловлюють позицію 

про те, що вузівське і корпоративне управління має 

бути диференційованим. Це означає, що викладачі 

повинні брати участь в інституційному управлінні 

з метою генерації нових знань, формування та роз-

витку інтелекту студентів, участі у прийнятті рі-

шень щодо професорсько-викладацького складу.  

Позиція адміністрації закладу вищої освіти з 

низки питань іноді абсолютно не співпадає з пози-

цією викладацького складу. Як свідчать дослі-

дження, децентралізоване управління не може бути 

успішним, якщо викладачі не готові поступитися 

власними інтересами або кафедри на користь більш 

важливих інтересів закладу в цілому. Досить часто 

у вузівському середовищі мають місце конфліктні 

ситуації між тими, хто приймає рішення, і тими, хто 

їх реалізує. Виникають також певні непорозуміння 

між викладачами і адміністраторами щодо тракту-

вання понять «відповідальність» і «владні повнова-

ження». Разом з тим, при дослідженні функцій ву-

зівського управління важко провести чітку межу 

між академічними та управлінськими рішеннями. 

Особливо це стосується визначення переліку навча-

льних курсів, розкладу занять, плати за навчання, 

вимог до зарахування абітурієнтів та ін. 

Таким чином, можна зробити висновок, що уп-

равління інституційними перетвореннями в рамках 

типового університетського середовища стикається 

з низкою проблем, оскільки на його ефективність 

впливає занадто багато складових академічного се-

редовища [6 – 8]. До найбільш спірних питань від-

носяться такі як ідентифікація і призначення осіб, 

які приймають остаточні рішення; вибір орієнтації 

на окремі навчальні та наукові напрямки або на ро-

звиток закладу в цілому: комерціалізація універси-

тетів; вдосконалення кредитної системи: залучення 

до вищої освіти абітурієнтів із малозабезпечених сі-

мей та ін. Також дискусійним вважається питання 

залучення консультативних та дорадчих органів до 

процесу інституційного управління.  

Ефективне вузівське управління – це досить 

прямий і відкритий процес, який передбачає оцінку 

зовнішніх можливостей і конкуренції, внутрішніх 

ресурсів, формулювання стратегій і виконання орі-

єнтовного плану дій. Однак на практиці, кожна ін-

ституційна структура часто враховує різні точки 

зору, які можуть значно ускладнити будь-який крок 

у прийнятті управлінських рішень. Успіх ректора в 

інституційному управлінні передбачає здатність 

знаходити баланс між організаційними, політич-

ними та комунікаційними проблемами, об’єдну-

вати і використовувати протистояня ідей.  

Як зазначає Р. Бірнбаум [9], кожен університет 

має свою власну специфічну систему управління, 

яка зазвичай розвивається так, щоб відповідати ін-

дивідуальним стилям керівництва, особистісним 

якостям членів колективу та організаційній куль-

турі. Новий ректор закладу може відчувати ба-

жання скопіювати системи, які здавалися досить 

функціональними і ефективними протягом його по-

переднього досвіду. Але цей підхід може мати не-

гативні результати. Оскільки інституційні про-

блеми часто пов’язуються з придбанням і розподі-

лом ресурсів або політичною підтримкою, ректор 

протягом деякого часу може більшою мірою спіл-

куватися з адміністрацією, а не викладачами й сту-

дентами. При цьому адміністратори зосереджу-

ються на компетентності ректора і його причетно-

сті до вирішення вузівських проблем. Викладачів 

же більшою мірою цікавить ректорське ставлення 

до їхніх поглядів та інституційної культури в ці-

лому. 

Організаційна культура, сформована в пев-

ному вузі є визначальним фактором, який впливає 

на ефективність управління інституційними пере-

твореннями. Встановлено, що між елементами ор-

ганізаційної культури та процесом прийняття 

управлінських рішень існує внутрішня взаємодія. 

Організаційна культура визначає систему поглядів, 

які поділяються всіма членами вузівського колек-

тиву і відрізняють їх вуз від інших закладів. Осно-

вні компоненти, притаманні культурі організації 

передбачають: настрій на інновації та прийняття 

ризикованих рішень, орієнтацію на результатив-

ність діяльності, навчання персоналу, проектний 

підхід, агресивність, стабільність і т.д. 

Керівники вищих навчальних закладів все бі-

льшою мірою визнають, що поняття культури осо-

бливо важливо при спробах управляти змінами в 

масштабах всього закладу. Сучасні реформи вищої 

освіти повинні включати інституційні перетво-

рення не тільки в структурі закладу і навчальному 

процесі, але також і перетворення в організаційній 

культурі. Кожен учасник освітнього процесу, з од-

ного боку, повинен дотримуватися усталених тра-

дицій, а з іншого – брати активну участь в іннова-

ціях і позитивних перетвореннях. 

Кризові явища у сфері управління інституцій-

ними перетвореннями у вищій школі США стали 

проявлятися ще в 70-80-х роках минулого століття. 

Використання суперечливих стратегій і тактик уп-

равління поряд із проблемою маніпулювання гро-

мадською думкою, зумовили появу проблем, з 

якими американська освіта була не в змозі впора-

тися. Наслідки неефективних освітніх політик 

стали особливо очевидними на тлі зниження довіри 

суспільства до вищої освіти та зростання симптомів 

вузівського «нездужання». Неефективність бага-

тьох управлінських рішень в умовах значного зрос-

тання ролі вищої школи і наступних інституційних 

перетворень призвела до необхідності переоцінки і 



The scientific heritage No 39 (2019) 31 

перегляду застарілих процесів і процедур управ-

ління для пошуку їх сучасних і життєздатних аль-

тернатив. 

Однією з таких альтернатив управління інсти-

туційними перетвореннями є «концепція співуча-

сті». У рамках цієї концепції розроблена модель, 

метою якої є розвиток відносин співробітництва 

між усіма членами вузівського спільноти на проти-

вагу конфронтації, яка спостерігається за традицій-

ної адміністративної моделі управління. На інсти-

туційному рівні ідентифіковані способи адаптації 

до впливу зовнішніх факторів, що формують оточу-

юче середовище і тих, хто здійснює взаємодію в 

умовах цього середовища. 

У рамках моделі співучасті передбачається іс-

нування трьох основних внутрішніх складових 

освітнього співтовариства – студентів, викладачів 

та адміністрації. При наявності консенсусу, який 

забезпечується спільними цінностями і нормами, 

адміністративна система управління використовує 

найбільш ефективну процедуру для здійснення ко-

ординації. За відсутності такого консенсусу інсти-

туційні перетворення можуть трансформуватися в 

структурі управління, яка захищає інтереси всіх за-

значених складових, при цьому забезпечуючи їх за-

собами взаємодії для отримання певного компро-

місу. У цьому випадку структура управління забез-

печує відносини взаємозалежності як альтернативу 

конфліктів, що виникають через неадекватне вико-

ристання адміністрацією владних повноважень. 

У вузівському середовищі адміністрація, ви-

кладачі та студенти не розміщуються за ієрархіч-

ним принципом, а займають свої окремі сфери від-

повідальності та впливу. Цілі навчального закладу 

розробляються спільно, що забезпечує відповідаль-

ність всіх членів вузівського середовища і задово-

леність при їх досягненні. Ймовірність виникнення 

конфліктів теж знижується, оскільки члени вузівсь-

кого спільноти самі визначають міру своєї відпові-

дальності; при цьому кожна група самостійно оби-

рає напрямок діяльності без будь-якого втручання. 

Прийняття рішень являє собою процес поділу від-

повідальності між усіма, хто в ньому бере участь. 

Проте проблема полягає в тому, що так звана «де-

мократія співучасті» ефективно працює тільки в не-

великих закладах вищої освіти, оскільки повинна 

забезпечуватися спільна участь всіх членів колек-

тиву. У великих освітніх закладах демократія спів-

участі повинна перетворюватися в демократію 

представництва. 

Крім традиційної адміністративної моделі уп-

равління та моделі співучасті в американській нау-

ковій літературі розглядається також кластерна мо-

дель управління, модель управління як відкрита си-

стема та ін.. 

На сьогоднішній день триває пошук нових 

ефективних моделей управління системою вищої 

освіти з врахуванням тих змін, які постійно відбу-

ваються в освітньому середовищі. 
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Сегодня перед российской высшей школой 

стоит весьма амбициозная задача по расширению 

международной деятельности и привлечению в 

вузы зарубежных студентов. Несомненно, это шанс 

повысить престиж отечественных университетов, 

но также – вызов, который сопряжен с необходимо-

стью оптимизации образовательного процесса. 

Обучение иностранных студентов в медицин-

ском вузе, особенно на языке-посреднике, требует 

от преподавателя довольно больших усилий, каса-

ющихся не только подготовки лекционного и мето-

дического материала, но также его адаптации для 

учащихся. Тем более это актуально на тех дисци-

плинах, которые составляют основу будущих про-

фессиональных компетенций молодого специали-

ста [2, 7]. 

Большой объем и сложность информации, из-

лагаемой на английском языке, может существенно 

снизить показатели ее усвоения и, как следствие – 

качество получаемого образования [3].  

Представляется, что наиболее действенным 

способом оптимизации обучения иностранных сту-

дентов, и решения описанной выше проблемы – яв-

ляется реализация принципа наглядности в педаго-

гике [4, 5, 7].  

К примеру, технология «майндмэппинга» поз-

воляет структурировать большие объемы информа-

ции в виде ментальных карт, которые могут быть 

посвящены: классификациям заболеваний, основ-

ным этиологическим факторам, звеньям патоге-

неза, способам диагностики (в т.ч. дифференциаль-

ной), этапам лечения и т.д. Подобная технология 

помогает не только в понимании и структурирова-

нии материала, но также в усвоении специфической 

профессиональной лексики (тем более на языке-по-

среднике), что также имеет первостепенное значе-

ние при подготовке к промежуточной и итоговой 

аттестации, когда за короткий промежуток времени 

необходимо повторить большой объем информа-

ции. Стоит отметить, что создание ментальных карт 

– это прекрасное пособие и для самих преподавате-

лей, имеющее огромную дидактическую ценность 

[3, 4, 8]. 

Большое значение принцип наглядности имеет 

и при иллюстрировании лекционного материала. В 

медицине довольно много весьма «эмоциональ-

ных» и, нередко, образных сравнений и названий 

при описании различных синдромов и симптомо-

комплексов. Не является исключением и стомато-

логия. К примеру, в учебниках можно встретить 

следующие формулировки: «бочкообразная/от-
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верткообразная форма зубов», «эмалевые жемчу-

жины», «мраморные зубы», «симптом «кокарды»», 

сравнение лейкоплакии с «папиросной бумагой, 

наклеенной на слизистую оболочку полости рта», а 

типичной формы красного плоского лишая с «мо-

розными узорами на окне, листьями папоротника». 

И это далеко не полный список. Именно поэтому, 

крайне важно хорошо иллюстрировать подобные 

описания. Делая слайды лекции яркими, эмоцио-

нально окрашенными, хорошо описывающими дан-

ные сравнения, поскольку именно образная память 

является одной из основ большинства мнемотехник 

[1, 6, 7]. 

Это же касается и протоколов лечения, кото-

рые не следует делать перегруженными, а, напро-

тив – нужно стремиться к схематичности и иллю-

стративности в описании инструментов, материа-

лов, а также технологий и манипуляций. В 

дальнейшем, подобная «выжимка» из огромного 

объема методического материала, станет основой 

для более глубокого и содержательного изучения 

дисциплины [8]. 

Большую роль в обучении англоговорящих 

студентов играет также иллюстрирование в про-

цессе разбора теоретического материала на занятии 

семинарского типа. Для этой цели прекрасно под-

ходят маркерная доска (с помощью которой препо-

даватель может изобразить необходимый пример, 

рисунок, диаграмму, формулу и т.д. в режиме «ре-

ального времени»), а также наглядные пособия [1, 

5]. 

Таким образом, применение современных, ин-

новационных, интерактивных образовательных 

технологий является оправданным, эффективным и 

необходимым способом оптимизации процесса 

обучения иностранных студентов, особенно если 

речь идет о специальных дисциплинах.  
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Спортивная акробатика - один из сложнейших 

видов спорта из группы сложнокоординационных 

видов. В современном спорте для достижения вы-

дающегося результата в спортивной акробатике 

требуется максимальное напряжение физических и 

духовных сил, высокое мастерство, систематиче-

ские тренировки на протяжении многих лет. И эту 

напряженную работу необходимо совмещать с дру-

гими видами деятельности, и особенно с учебной 

деятельностью в общеобразовательном учрежде-

нии и/или ВУЗе. Такую задачу спортсмен может ре-

шить лишь совместно с высококвалифицирован-

ным тренером, владеющим передовой методикой 

тренировки [4]. 

Смешанные парные упражнения, в свою оче-

редь, – специфический и очень сложный вид акро-

батических упражнений. В состав пары входят 

мужчина – «нижний» и женщина – «верхняя». 

Именно из-за смешанности состава пары подго-

товка спортсменов значительно усложняется и в 

физическом, и в психологическом, и в интеллекту-

альном, и в социальном планах.  

Подростковый возраст спортсменов является 

базовым для начала активной соревновательной де-

ятельности в специализации «смешанные парные 

упражнения». Однако именно в этом возрасте от-

четливо просматриваются все возрастные противо-

речия этого периода жизни человека в целом, и ген-

дерных противоречий – в частности, что и обусло-

вило актуальность настоящего исследования, 

которое проводилось на базе отделения спортивной 

акробатики специализированной школы олимпий-

ского резерва «Русичи» города Орла (специализа-

ция – «смешанные парные упражнения»).  

В подростковом возрасте дважды происходит 

изменение ведущего типа деятельности ребенка: в 

процессе перехода в младший подростковый воз-

раст, а затем – в старший подростковый возраст, 

что обусловливает изменение отношения ребенка к 

окружающей действительности и к самому себе. 

Этот процесс сопровождается бурным развитием 

гормональной системы и, безусловно, изменением 

эмоционального фона любой деятельности, в том 

числе – и спортивной [1]. 

Именно поэтому спортивная деятельность в 

данный возрастной период является очень важной, 

так как данный вид деятельности позволяет под-

ростку самоутвердиться и добиться в спортивной 

акробатике социально значимых результатов не 

уступающих, а иногда и превосходящих достиже-

ния окружающих взрослых (юношеские первенства 

России, Европы, мира). 

В психолого-педагогическом смысле, если 

подросток занимается спортивной деятельностью, 

нет необходимости проводить с ним «особую» ра-

боту, так как отношение в этом случае к подростку 

позволит ему почувствовать себя «реальным взрос-

лым», умным, самостоятельным, умелым, деловым, 

социально-значимым членом общества.  

В процессе перехода к старшему подростко-

вому возрасту (14-15 лет), в отсутствие должного 

внимания к подростку со стороны тренера и спор-

тивного психолога, может проявляться возрастание 

интереса подростка к учебно-профессиональной 

деятельности, что может в некоторых случаях при-

вести к снижению у него мотивации к спортивной 

деятельности, а это, в свою очередь, активно отра-

жается на результатах соревновательной деятель-

ности 

Таким образом, внешняя среда, окружающая 

действительность, является активным источником 

развития психики ребенка, проявляясь во взаимо-

действии с контактными и референтными груп-

пами, одной из которых, а чаще единственной явля-

ется спортивная акробатическая группа. Человек не 

обладает врожденными формами поведения, про-

цесс развития всех высших психических функций 

осуществляется в процессе его жизнедеятельности, 

то есть – в процессе его взаимодействия с окружа-

ющей средой. Кроме того, психическое развитие 

происходит только на базе собственной активной 

деятельности субъекта. В данном случае нами рас-

сматривалась спортивная деятельность и ее состав-

ляющая – соревновательная деятельность. 

Эмоциональная сфера человека тесно связана 

с его деятельностью. Эта связь взаимообусловлена: 

с одной стороны собственно процесс и результаты 

деятельности всегда вызывают у человека вызы-

вает определенные эмоции, а с другой стороны – 

конкретные эмоции оказывают значительное влия-

ние на саму деятельность, её структуру, содержа-

ние и качество.  

В зависимости от отношений, складываю-

щихся по ходу деятельности, определяются и дру-

гие свойства эмоциональных процессов. В ходе де-

ятельности есть, как правило, критические точки, в 

которых определяется благоприятный для субъекта 

или неблагоприятный для него результат [5].  

В процессе исследования юных акробатов-

подростков специализации «смешанные парные 

упражнения» нами были выделены специфические 

«кризисные точки», активно проявляющиеся в 

предсоревновательный период. В первую очередь, 

особого внимания заслуживает рассмотрение соци-

альной фасилитации, эффекта, при котором чело-

век более успешно выполняет поставленные задачи 

в присутствии других людей, чем в одиночку. С од-

ной стороны, социальная фасилитация присут-

ствует всегда в процессе тренировочной и соревно-

вательной деятельности смешанной пары, как ма-

лой группы, но внутренний положительный эффект 

может достигаться только в случае позитивной 

коммуникации партнеров, что определяется психо-

логической совместимостью мальчика-«нижнего» 

и девочки-«верхней». Если показатель психологи-

ческой совместимости низкий – мы получаем отри-

цательный эффект, который приводит к ухудше-
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нию качества работы пары или тормозящий эф-

фект, что, безусловно, не способствует качеству 

выполнения соревновательных упражнений. Дей-

ствие социальной фасилитации именно в смешан-

ных парах усугубляется еще и гендерными и воз-

растными особенностями партнеров. Как правило, 

партнер старше партнерши на два года, а в подрост-

ковом возрасте разница между эмоциональной сфе-

рой мальчика и девочки с подобной разницей в воз-

расте достаточно велика. Кроме того, специфика 

спортивной деятельности пары, как правило, со-

провождается влюбленностью девочки в своего 

партнера, в то время как мальчик проявляет интерес 

к своим сверстницам или более старшим девочкам.  

Кроме того, в процессе соревновательной дея-

тельности, действует социальная фасилитация – 

внешняя, а именно – включается, та называемый, 

«эффект присутствия», поскольку соревнователь-

ные упражнения смешанных пар демонстрируются 

в присутствии пассивных зрителей. 

Таким образом, подростковый возраст в спор-

тивной акробатике, по нашему мнению, является 

возрастом активного воздействия тренера и психо-

лога на эмоциональную сферу акробата с целью 

управления эффективностью соревновательной де-

ятельности.  

В целом эмоциональное самочувствие акро-

бата-подростка можно считать косвенным индика-

тором в спортивной «адаптации-дезадаптации». 

Эмоции не только сопровождают, но и регулируют 

этот процесс. Например, Ф.Б. Березин считает, что 

возрастные тревоги приводят к выраженным изме-

нениям вегетативно-гуморального регулирования, 

увеличивая вероятность адаптационных наруше-

ний или приводят к включению и повышению ин-

тенсивности действия адаптационных механизмов 

акробата [2]. 

Таким образом, целенаправленное воздей-

ствие на эмоциональную сферу акробата в подрост-

ковом возрасте является одной из составляющих 

психической подготовки спортсмена-подростка к 

соревновательной деятельности в целом с целью 

актуализации его потенциальных психических воз-

можностей. Для эффективной работы в регулирова-

нии эмоциональных состояний партнеров смешан-

ных пар необходимо целенаправленно и системати-

чески проводить мониторинг эмоциональных 

состояний юных спортсменов. При этом следует 

использовать простые, но достаточно информатив-

ные батареи тестов, которые дети проходят с удо-

вольствием. Например, для настоящего исследова-

ния нами были подобраны простые, не требующие 

сложной специальной аппаратуры, экспресс-тесты, 

доступные для систематического использования в 

процессе мониторинга, тренеру, врачу, психологу, 

которые легко можно применить непосредственно 

до или во время соревнований: ассоциативный экс-

перимент, позволяющий тестировать речевые реак-

ции спортсмена на слова-раздражители, выражаю-

щиеся в скорости и содержании его ответов; тест 

«Окончание слогов», позволяющий выявить доми-

нирующую мотивацию через речевую деятель-

ность; тест «Подчеркивание прилагательных», поз-

воляющий, по сути, получить «самоотчет» спортс-

мена о его психическом состоянии в конкретном 

временном коридоре, что крайне важно для оценки 

предстартового состояния; тест «Шкала само-

оценки эмоциональных состояний» (Ч.Д. Спил-

берга – Ю.Л. Ханина), позволяющий определять 

уровень стресса перед стартом и другие [3]. 

В процессе эксперимента подтверждено, что 

совместная организованная деятельность тренера и 

спортивного психолога позволила повысить уро-

вень эмоционального фона и благополучия взаимо-

отношений партнеров-подростков смешанных пар 

с низкого до высокого в экспериментальной 

группе; умение строить дружеские отношения со 

сверстниками, что в свою очередь создало условия 

для более эффективной спортивной деятельности 

детей 11-13 лет. Полученный показатель в экспери-

ментальной группе на 25% выше, чем в контроль-

ной. Обнаружены достоверные различия (Р<0,05) в 

среднегрупповых показателях, а также увеличение 

количества детей с высоким уровнем положитель-

ного эмоционального фона в экспериментальной 

группе, по сравнению с контрольной на 30% в пред-

соревновательный период. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме развития социальной компетентности дошкольников стар-

шего возраста как интегративного личностного образования, включающего знания, умения, навыки и спо-

собности, формирующегося в процессе социализации и позволяющего человеку быстро и адекватно адап-

тироваться в обществе и эффективно взаимодействовать с социальным окружением. 

Abstract 

The article is devoted to the urgent problem of the development of social competence of older preschool 

children as an integrative personality education, including knowledge, skills, abilities, which is formed in the pro-

cess of socialization and allows a person to quickly and adequately adapt in society and effectively interact with 

the social environment. 

Ключевые слова. Социальная компетентность, старший дошкольник, социализация, игровая дея-

тельность. 
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Проблема развития социальной компетентно-

сти детей - важная социальная и психолого-педаго-

гическая проблема, ее решение затрагивает насущ-

ные вопросы общества и образования. В современ-

ных условиях социально-экономических 

изменений перед образованием поставлена задача 

не просто дать дошкольникам определенный уро-

вень знаний, умений и навыков по основным векто-

рам развития, но и выработать у них способность и 

готовность жить в современном динамичном обще-

стве, достигать социально-значимых целей, эффек-

тивно взаимодействовать и решать жизненные про-

блемы [7].  

Старший дошкольный возраст, как этап подго-

товки детей к школьному обучению, позволяет со-

здать условия для приобретения самим ребенком и 

под руководством взрослых необходимого соци-

ального опыта, способствует раскрытию возраст-

ных возможностей дошкольника, его успешной 

подготовке к обучению в школе, а позже - к взрос-

лой жизни. Таким образом, в старшем дошкольном 

возрасте происходит усиленное формирование ос-

нов социальной компетентности ребенка, опреде-

ляется вектор развития и успешная адаптация в ме-

няющемся социуме.  

В социально-ориентированной игре дошколь-

ники осваивают новые социальные роли, самореа-

лизуются, приобретают новый социальный опыт. 

Социальная компетентность, ее сущность, 

структура и способы формирования изучались и 

изучаются педагогами и психологами (А.Г. Асмо-

лов, Л.И. Божович, И.А. Зимняя, И.С. Кон, В.Н. Ку-

ницина, А.В. Петровский, А.Г. Харчев, и др.) [4].  

Понятие «социальная компетентнocть» пони-

мается многими учеными по-разному, например:  

• социальная компетентнocть - это продукт со-

циальной ситуации, развития специфической си-

стемы отношений среды и субъекта, отраженной в 

его переживаниях и реализуемой в совместной дея-

тельности с другими людьми (А.Г. Асмолов) [1]; 

• социальная компетентнocть – это собиратель-

ное понятие, определяющее уровень социализации 

человека, высший уровень его социальной активно-

сти и освоения действительности; моральную и 

правовую зрелость личности; личностное свойство, 

обеспечивающее взаимоотношения человека с ми-

ром на основе его отношения к себе, к обществу, к 

деятельности (И.А Зимняя) [4].  
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Ученые-исследователи пришли к выводу, что 

существуют разные подходы к толкованию соци-

альной компетентности, но все они отмечают, что 

социальная компетентность ориентирована на вза-

имодействие человека с другими людьми, с обще-

ством.  

Анализ источников показывает, что социаль-

ная компетентность имеет возрастные особенно-

сти. Социальная компетентность дошкольника как 

аспект исследований изучается в трудах Л.В. Коло-

мийченко, В.Н. Куницыной, С.А. Лебедева, О.В. 

Солодянкиной, Л.В. Трубайчук и др.[6,8]. 

Исследователи определяют социальную ком-

петентность дошкольника как  

• сложное явление, в ходе которого происходит 

присвоение ребенком социальных норм и постоян-

ное открытие, утверждение себя как социального 

субъекта (Л.В. Коломийченко) [6];  

• способность ребёнка эффективно и адекватно 

решать различные проблемные ситуации, с кото-

рыми он сталкивается (А. Голфрид и Р. Дзурилла);  

• приобретаемые компетенции, необходимые 

для вхождения в общество (познавательные, ком-

муникативные, общекультурные, физические, цен-

ностно-смысловые, личностные), ценные для его 

последующей жизни умения и навыки коллектив-

ного поведения и деятельности, умение принимать 

общие цели, осуществлять познавательную дея-

тельность (Л.В. Гордиевских);  

• способность растущей личности адекватно 

ориентироваться в социальном окружении, осозна-

вая самоценность свою и других людей, выражая 

чувства и отношения к миру в соответствии с куль-

турными традициями и ценностями общества (Л.В. 

Трубайчук) [8].  

Проанализировав данные определения, мы 

пришли к выводу, что в своем исследовании будем 

опираться на определение социальной компетент-

ности дошкольника, которое предлагает Л.В. Тру-

байчук. Все исследователи отмечают, что социаль-

ная компетентность имеет свою структуру, которая 

может быть представлена компонентами или ком-

петенциями.  

Социальная компетентность может быть сфор-

мирована на различном уровне. Проблемы выявле-

ния структуры уровней социальной компетентно-

сти рассматриваются в трудах В.Е. Кагана, Н.И. 

Кузьминой, Е.Е. Кутейниковой, В.В. Мамаевой и 

др.  

Именно в старшем дошкольном возрасте за-

кладываются основы социальной компетентности 

ребенка. Она определяется конкретными возраст-

ными особенностями дошкольников и выражается 

в их психофизическом развитии, личностных до-

стижениях, определенной независимости и само-

стоятельности при разрешении жизненных про-

блем, ситуаций и задач, а также в организации об-

щей деятельности со сверстниками и взрослыми 

[3]. 

Социализация - процесс интеграции личности 

в социальную систему, вхождение в социальную 

среду через овладение её социальными нормами, 

правилами и ценностями, знаниями, навыками, поз-

воляющими ей успешно функционировать в обще-

стве [5].  

Ребенка можно считать социально компетент-

ным, когда он готов решать различные возникаю-

щие проблемы, поставленные перед ним задачи в 

познании, в общении и в других различных видах 

деятельности (М.В. Крулехт) [7]. Немаловажную 

роль в этих процессах занимает игровая деятель-

ность. 

Впервые об игре как о ведущем типе деятель-

ности в дошкольном возрасте писал Л.С. Выгот-

ский (1966). Он раскрыл ее значение для развития 

основных новообразований данного периода. Им 

была установлена связь игры с воображением как 

основой восприятия и представления целостного 

предмета, а также была выявлена роль воображения 

(фантазии) во всех духовных и материальных твор-

ческих деяниях человека. Л.С. Выготский называл 

игру «школой произвольного поведения» [2].  

Систематическое проведение совместных игр 

обогащает детей старшего дошкольного возраста 

новыми впечатлениями, способствует формирова-

нию навыков социальной компетентности, дает им 

новый социальный опыт, который так важен для 

развития их личности [26]. Различные ученые (Р.И. 

Жуковская, А.В. Запорожец, Д.В. Менджерицкая, 

А.П. Усова, Д.Б. Эльконин, Е.А. Флерина и многие 

др.) считают, что наиболее эффективным сред-

ством в развитии социальной компетентности до-

школьника являются социально-ориентированные 

игры. 

Для старших дошкольников, в соответствии с 

их возрастными особенностями, более всего подхо-

дят ситуационно-ролевые игры и игры-путеше-

ствия.  

При включении дошкольников в социально-

ориентированные игры большое значение приобре-

тают предварительные беседы, в которых происхо-

дит обсуждение конкретных ситуаций, требующих 

согласования в предстоящей деятельности. В ходе 

таких бесед у дошкольников формируются такие 

умения, как: ориентироваться на замысел партне-

ров, оценивать их значение для получения общего 

результата игры, осуществлять рефлексию обще-

ния и деятельности, умения поддержать, выразить 

согласие или несогласие, учитывать интересы 

сверстников. В таких беседах педагог выступает 

как заинтересованный в успехе партнер, дающий 

совет вместо прямо указания к действию, готовый 

поразмышлять по поводу ценности того или иного 

предложения. 

У старших дошкольников в игровом общении 

происходит развитие компонентов социальной 

компетентности, в частности:  

• формируются определенные социальные и 

коммуникативные навыки; 

• увеличивается интерес к более сложным фор-

мам творческого взаимодействия с партнерами по 

игре;  
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• ребенок становится способным понимать 

личностные особенности других людей и учиты-

вать их и свои действия, приобретают навык само-

регуляции.  

Таким образом, социально-ориентированная 

игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение обще-

ственного опыта, в котором складывается и совер-

шенствуется самоуправление поведением. Для 

старших дошкольников, в соответствии с их воз-

растными особенностями, более всего подходят си-

туационно-ролевые игры и игры-путешествия. Осо-

бенностями социально-ориентированных игр до-

школьников выступают: коллективный характер 

деятельности, актуальность содержания, педагоги-

ческий подход к распределению ролей, уникаль-

ность, направленность на формирование коллек-

тивного субъекта в единстве с активной позицией 

каждого ребенка и единство содержания интеллек-

туального и социально-нравственного развития до-

школьников. В игровом общении у старших до-

школьников происходит развитие составляющих 

социальной компетентности (определенных соци-

альных и коммуникативных навыков; интереса к 

более сложным формам творческого взаимодей-

ствия с партнерами по игре; способность понимать 

личностные особенности других людей и учиты-

вать их и свои действия; навыка саморегуляции). 

Таким образом, старший дошкольный возраст 

(6-7 лет) является уникальным и решающим перио-

дом развития ребёнка. В этот период у дошкольни-

ков происходит значительный скачок во всех про-

цессах, и сформировываются основные характери-

стики личности, которые отражают главную суть 

предпосылок учебной деятельности.  

Для детей игра – сфера их социального творче-

ства, общественного и творческого самовыраже-

ния, освоения необходимого социального опыта.  

Социальный опыт приобретается ребенком в обще-

нии и зависит от разнообразия социальных отноше-

ний, которые ему предоставляются ближайшим 

окружением.  

В игровом общении у старших дошкольников 

происходит развитие составляющих социальной 

компетентности: определенных социальных и ком-

муникативных навыков; интереса к более сложным 

формам творческого взаимодействия с партнерами 

по игре; способность понимать личностные особен-

ности других людей и учитывать их и свои дей-

ствия; навыка саморегуляции.  
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Анотація 
У статті уточнено сутність поняття «художньо-емоційний досвід» у його проекції на фортепіанну під-

готовку майбутніх учителів музичного мистецтва. Сформульовано методологічну концепцію дослідження 

щодо методики набуття такого досвіду. Ураховано два вектори: на набуття художньо-емоційного досвіду 

у студентів та їхньої компетентності щодо формування такого досвіду у школярів. Обґрунтовано наукові 

підходи, які уможливлюють якісне проектування фортепіанної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до набуття художньо-емоційного досвіду. Концентровано увагу на ментальному, полімодаль-

ному, компетентнісному та проектувально-технологічному підходах. Показано проекцію кожного науко-

вого підходу на дослідження художньо-емоційного досвіду в його специфіки для майбутніх учителів му-

зичного мистецтва. 

Презентовано педагогічні принципи, які відповідають визначеним науковим підходам. 

Abstract 
The article clarifies the essence of the concept of “artistic and emotional experience” in its projection on the 

piano training of future music teachers. The methodological concept of the research concerning the methods of 

gaining such experience is formulated. Two vectors have been taken into account: students’ acquisition of artistic 

and emotional experience and their competence in forming such experience in school students. The author sub-

stantiates scientific approaches which enable high-quality projecting of future music teachers’ piano training for 

gaining artistic and emotional experience. The focus is on mental, polymodal, competence-based, projecting and 

technological approaches. The article describes the projection of each scientific approach to the study of artistic 

and emotional experience in its specificity for future music teachers and presents pedagogical principles that 

correspond these scientific approaches. 

Ключові слова: художньо-емоційний досвід, наукові підходи, майбутні учителі музичного мистец-

тва. 
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Дослідження спрямоване на спеціально органі-

зований освітній процес з фортепіанної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва, який ці-

леспрямовано впливає на набуття ними художньо-

емоційного досвіду. Проблема полягає у тому, що, 

по-перше, емоційне реагування на музичні твори є 

чинником впливу на духовний світ особистості. 

Пробудження емоцій через мистецтво спрямовано 

на адекватно емоційне реагування та ставлення до 

життєвих реалій. Але природа емоцій є гетероген-

ною, вона зумовлена факторами як суто атрополо-

гічного, так і ментального, культурного порядку. 

Емоційна сфера особистості безумовно є унікаль-

ним індивідуальним явищем, однак воно має як 

природні, генетичні властивості, так і таки, що де-

терміновані соціокультурними факторами, визна-

ними у суспільстві цінностями та уподобаннями. 

Мистецтво відноситься саме до таких, яки відобра-

жують життєві реалії та цінності, що панують в пе-

вному соціокультурному просторі в певний часо-

вий діапазон. По-друге, фортепіанна підготовка є 

найважливою у формування фахових компетентно-

стей майбутніх учителів музичного мистецтва. У 

педагогічній практиці майбутні вчитель музичного 

мистецтва обов’язково застосовує гру на фортепі-

ано як художньо-ілюстративний супровід освіт-

нього процесу. Між тим, емоційне реагування на 

твори та втілення його під час виконання не завжди 

є адекватними. Це пояснюється багатьма чинни-

ками, серед яких: переважно раціональний тип му-

зичного мислення, нерозуміння музики інокуль-

тури, особливо для китайських студентів, що нав-

чаються в Європі; об’єктивно існуючи інші 

розуміння естетичного, що відноситься до компара-

тивних векторів у проекції «Схід-Захід»; слабка по-

передня фортепіанна підготовка, обмежений худо-

жньо-емоційний досвід.  

Ураховуючи, що емоційність реагування має 

як антропологічний. індивідуально-природній ас-

пект, так і ментальний, культурний, було актуалізо-

вано питання забезпечення таких організаційних 

форм освітнього процесу з фортепіанної підгото-
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вки, які уможливлюють набуття художньо-емоцій-

ного досвіду. Було також враховано можливість 

компенсаторних ресурсів, які дозволяли навіть при 

відсутності природньої музичності, емоційності, 

художньо-грамотне, компетентно розкривати цей 

бік музичних творів як під час інтерпретації, так і 

засобами вербалізації, створюючи художньо-пояс-

нювальні норативи. 

У дослідженні художньо-емоційний досвід – 

«…результат накопичення еталонів емоційного ре-

агування, переживання, розуміння та оцінювання 

художніх явищ, що виражені певними художньо-

мовними засобами, котрі мають спільний, або сте-

реотипний смисловий код» (Чжоу Є., с. 122]. Такий 

досвід може мати суто індивідуальний характер, а 

може бути опосередкований ще й фаховою належ-

ністю Безумовно, такий досвід відноситься до якіс-

них характеристик майбутніх учителів музичного 

мистецтва. Він набувається переважно під час нав-

чання, оскільки в освітній системі створюються рі-

зноманітні кліше та вектори його набуття, що сама 

особистість поєднує, інтегрує та синтезує у своїй 

фаховій емоційній сфері. 

Художньо-емоційний досвід майбутніх учите-

лів музичного мистецтва носить «…особистісно-

творчий та компетентнісно-фаховий характер, що й 

позначається на його компонентній моделі. Компо-

нентна модель складається з гностично-антрополо-

гічного, ціннісно-інтенціонального та творчо-прак-

сеологічного компонентів» [Чжоу Є, с.122]. 

Проблема художньо-емоційного досвіду май-

бутніх учителів мистецтва кореспондується з низ-

кою важливих та актуальних проблем. А саме: з 

проблематикою класифікації емоцій (Б.Додонов, 

1987) та їх відображення у музиці (М.Смирнов, 

1990); музичності як особливої спеціальної здібно-

сті (Б.Теплов, 1985); з художньо-ментальним досві-

дом особистості (О.Реброва, 2012); з суто музично-

виконавськими процесами гри на фортепіано, зок-

рема проблемами рефлексії та творчого самовира-

ження, самореалізації, самоконтролю (Мінь 

Шаовей, 2017; Хуан Яцянь, 2018; А.Гринченко, 

2019; Лю Сянь, 2019); зі сферою уявлень (Бай Бінь, 

2014; Лі Ює, 2018), художньо-образною пам’яттю 

(Інь Юань, 2017) та ін.  

Виходячи з предмету дослідження було сфор-

мульовано концепцію, що визначала стратегію дос-

лідження у цілому. Концептуальним положенням 

було те, що феноменологія художньо-емоційного 

досвіду в її фаховій проекції є полівекторною: вона 

охоплює властивості та ментальність самої особис-

тості, накопичений нею ресурс музично-образних 

асоціацій, можливість та уміння власного самови-

раження емоцій як реакцій на почутий або викону-

ваний музичний твір та здатність акумулювати їх у 

викладацькому процесі. Виходячи з того, методо-

логічним ґрунтом у дослідженні обрано менталь-

ний, полімодальний, компетентнісний та проекту-

вально-технологічний підходи. Обґрунтуємо їх до-

цільність та конкретизуємо напрям застосування у 

дослідженні. 

Визначаючи ментальний підхід як провідний у 

нашому дослідженні, ми орієнтувалися на склад-

ність феномену ментальності як такої. У дослі-

дженні художньо-ментального досвіду О.Реброва 

вказує, що категорія «ментальність» набула свого 

багатодисциплінарного значення у ХХ столітті, 

стала актуальною, оскільки її застосування «…да-

вало можливість розглядати явища суспільства 

шляхом їх різнобічного пояснення». «Завдяки своїй 

багатоаспектності, міждисциплінарності, пише 

вчена, ментальність стає зручним «науковим ін-

струментом», за допомогою якого можна просте-

жити та практично впровадити інтеграційні про-

цеси в будь-якій гуманітарній сфері, зокрема і педа-

гогічній (О.Реброва, 2012, с. 8). 

Згідно концепції Б. Гершунського (1998), мен-

тальність у професійному зростанні є найвищою 

сходинкою. Вона формується на основі професій-

ної грамотності, освіченості, компетентності, куль-

турі. Йдеться про професійну грамотність як функ-

ціональну, якою має володіти майбутній учитель 

музичного мистецтва. У цьому аспекті вважаємо 

дотичним дослідження Лю Цяньцянь, що присвя-

чено художній компетентності майбутнього вчи-

теля музики та хореографії, яка формується саме на 

основі такої функціональної художньої грамотності 

(Лю Цяньцянь, 2010).  

У контексті нашого дослідження варто вказати 

не лише на художній та професійний аспект мента-

льності, а й на етнічний. По різному нації і народи 

ставляться до певних образів та символів мистец-

тва, по-різному на низ реагують. Так, наприклад, бі-

лий колір вважається символом невинності, світло-

сті, а в Китаї – це колір трауру. Отже, й емоційне 

реагування буде на нього інше. Цікаве дослідження 

Цзяо Їн (2016) стосовно «естезису особистості» по-

казало, що на сході існують інші відчуття естетич-

ного, які ґрунтуються на інших естетичних катего-

ріях. Якщо китайськи студенти вважають красивою 

музику таку, що є святковою, гучною, то україн-

ськи, навпаки, вважають красивою ліричну музику, 

навіть таку, що написана у мінорних ладах (натура-

льному, гармонійному, мелодійному). 

З огляду на це, ми враховували усі вектори ме-

нтальності, які можуть бути застосовані під час до-

слідження, виявлення та формування художньо-

емоційного досвіду майбутнього вчителя музич-

ного мистецтва, зокрема в процесі фортепіанної 

підготовки. 

Запровадження полімодального підходу 

пов’язано з тим, що така здібність як музичність 

(Б.Теплов, 1985), котра напряму зв’язана з худож-

ньо-емоційним досвідом, проявляється через різні 

модуси, а саме:  

 слуховий, який забезпечує чуйне сприй-

няття емоційно-забарвленого музичного тексту під 

час роботи над ним;  

 мисленнєвий, який дозволяє емоційно-ви-

бірково поставитися до якісної інтерпретації, до га-

рмонійності або дисгармонії, оригінальності худо-

жніх засобів виразності, мови твору на основі сфо-

рмованих «розумових емоцій»; 
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 кінестетичний, який підказує емоційний 

тон напруження або розслаблення музичної тка-

нини відповідно до драматургії твору, розгортання 

образу. Саме відчуття дотику клавіатури під час ви-

конання тої або тої фактури, інколи стає стимулом 

для емоційного переживання твору; 

 зоровий, що зв’язаний з асоціативними 

процесами та їх рефлексією. Інколи зорові уяв-

лення, що виникають під час виконання або прослу-

хування твору спонукають до тих, або інших пере-

живань. 

 інтенціональний, який є специфічним для 

вчителя музичного мистецтва, що пояснюється 

його прагненням поділитися своїми враженнями 

від твору, від цікавої емоційно-насиченої худож-

ньої інформації.  

Звертаємо увагу на особливість інтенціональ-

ного модусу. Можна метафорично позначити його 

як духовний, оскільки він є породженням внутріш-

нього духовного світу особистості, її енергії. Вод-

ночас він активізує весь комплекс інших модусів. 

Умотивована на передачу своїх вражень та почуттів 

особистість знаходить безліч можливостей та вина-

хідливо застосовує асоціації, герменевтичні аргу-

менти, здатна якісно виконати твір, ілюструючи 

свої емоційні інтенції. До такого модусу можемо ві-

днести й співчуття, яке також виникає у внутріш-

ньому психічному стану людини. Це емпатія, як 

здібність відчувати чуття інших як свої. Вона важ-

лива для вчителя музичного мистецтва, оскільки 

лише щире відчуття образу надає йому можливість 

передати свої емоції іншим, навчити школярів так 

саме співчувати героям твору, а через це – й іншим 

людям, тваринам, природі. 

Компетентнісний підхід є сучасною вимогою 

реформування освітньої галузі на Україні. Він є ви-

знаним в Єропейському освітньому середовищі. 

Розмежування компетентностей на інтегральну, за-

гальні та фахові розширює спектр підготовки май-

бутніх учителів музичного мистецтва у напрямку 

здатності інтегрувати набуті знання, уміння, здіб-

ності, якості з досвідом, що отриманий у позанав-

чальний час: у соціумі, культурному середовищі, 

під час мандрівок, за рахунок неформальної освіти 

тощо. 

Цей набутий довід безумовно впливає на емо-

ційну сферу особистості. Життєвий досвід, який у 

концепції А.Белкіна позначений як вітальний 

(А.Белкін 1997), багато в чому впливає і на худож-

ньо-емоційний досвід. Перенесення явищ буття у 

мистецтво, зіставлення образів, уміння відчувати 

конфлікт з оточенням, з окремою людиною та його 

уникати, усе це знаходить відображення у музич-

них творах. Відомо, що музика відображує життя 

своїми символічними, образними засобами. Хто не 

освічений у питаннях символіко-образної основи 

музики, той може й не зрозуміти її, а отже, відреа-

гувати емоційно неадекватно на смислову ідею 

твору. Художня компетентність, заснована на від-

повідній художній грамотності, освіченості, дозво-

ляє адекватно оцінювати, а отже й переживати ху-

дожню інформацію. 

Останній підхід номінований як проектува-

льно-технологічний. З одного боку, усі процеси су-

часної мистецької освіти все частіше замикаються 

на проектах, міні-проектах, заходах. Це певною мі-

рою організаційні форми, які мають чітку етапність 

та присвячені певній меті. За змістом проекти як 

правило або розширюють нормативно засвоєним 

матеріал, або присвячені такому, який є поза пла-

ном для самостійного вивчення. Останнім часом 

проблематика проектної діяльності у наукових пра-

цях з мистецької освіти відображена з різних боків: 

як проектні уміння (Лі Цзяцін, 2018), техніка само-

проектування (О.Новська, 2015), як проективна ді-

яльність (О.Реброва, 2017). У нашому дослідженні 

це технологічна організаційна форма, спрямована 

на стимулювання емоційного ставлення до певних 

музичних творів, образів, композиторської творчо-

сті, виконавської майстерності тощо, що здійсню-

ється шляхом заглибленого проникнення в соціоку-

льтурні фактори їх створення та трансформування 

у сучасний світ. При цьому акцент робиться на са-

мостійний творчий пошук та самостійну організа-

цію проектів самими студентами. 

Наше дослідження взагалі ставить за мету роз-

робити методику проектування фортепіанної підго-

товки майбутніх учителів музичного мистецтва з 

метою формування в них художньо-емоційного 

досвіду та здатності формувати такий досвід у шко-

лярів.  

Отже, цей підхід стає генералізованим. На його 

основі створено декілька моделей проектів для фо-

ртепіанної підготовки: 

1. Персоналізовані проекти, присвячені твор-

чості окремого композитора; 

2. Проекти-образи, присвячені голографії ро-

зкриття якогось виразового образу в скарбниці фо-

ртепіанної літератури. 

3. Проекти-настрої, присвячені певному емо-

ційному стану людини, які носять позитивний хара-

ктер, мають романтичний вектор і не створюють 

негативного, песимістичного враження у наслідок 

проекту. Прикладом є: «Жарти в музиці»; «Тема ко-

хання в музиці»; «У зоопарку», «Фортепіанний ка-

рнавал», «Музичні портрети» тощо. 

4. Художньо-світоглядні проекти, які спря-

мовані на постановку та розв’язання певних за-

вдань, які стосуються цінностей, переваг, переко-

нань, міркувань щодо музики, її світоглядної функ-

ції. 

5. Полікультурні проекти, що спрямовані ро-

зкрити різні погляди на художньо-емоційне, есте-

тичне ставлення до мистецьких образів у різних на-

родів світу, зокрема в проекції «Схід-Захід». 

6. Музично-педагогічні проекти, що спрямо-

вані на розв’язання актуальних завдань освітньої 

галузі у ракурсі художньо-естетичної культури 

школярів. 

Водночас, слід зауважити, що інновації мисте-

цької освіти усе частіше послуговуються сучас-

ними технологіями, які й забезпечують нову орга-

нізаційну форму – проект. До таких можна віднести 

людиноцентричні технології, зокрема, й акмеологі-

чні. 
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Відповідно до запроваджених підходів у дослі-

дженні, що присвячено проектуванню фортепіанної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистец-

тва з метою формування їхнього художньо-емоцій-

ного досвіду та здатності його формувати у школя-

рів, було розроблено низку педагогічних принци-

пів: 

1. Врахування домінуючого типу художнього 

мислення: раціональний, емоційний, гармонійний. 

2. Вибіркове та індивідуальне ставлення до 

добору виконавського репертуару з орієнтацією на 

набуття художньо-емоційного досвіду студентів. 

3. Стимулювання критичного ставлення до 

виконавства та інтерпретації творів з точки зору 

емоційного втілення образу. 

4. Стимулювання розвитку емоційних здібно-

стей: емпатії, проникнення в образ героя, персона-

лізації, саморегуляції. 

5. Педагогічне спрямування виконуваного 

репертуару на розв’язання актуальних педагогіч-

них завдань. 

6. Цілеспрямована активізація різних модусів 

сприйняття та відтворення художньої інформації. 

7. Забезпечення організаційної самостійності 

в процесі створення проектів. 

8. Орієнтація особистості на осягнення цінно-

стей інокультури. 

Таким чином, методологічною основою прое-

ктування фортепіанної підготовки майбутніх учи-

телів музичного мистецтва стають ментальний, по-

лімодальний, компетентнісний та проективно-тех-

нологічний підходи, які покладено в основу 

розробку педагогічних принципів для подальшої 

стратегії розробки методики за визначеною метою. 

 

Список літератури 

1. Бай Бінь. (2014). Формування звуко-

тембральних уявлень майбутніх учителів музики в 

процесі фортепіанного навчання. (Автореф. дис. 

канд. пед. наук), Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова, Київ. 

2. Белкин, А. С. (1997). Теория и практика 

витагенного обучения с голографическим методом 

проекций. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т. 

3. Гершунский, Б. С. (1998). Философия 

образования для ХХІ века: В поисках практико-

ориентированных образовательных концепций. 

Москва: Изд-во «Совершенство». 

4. Гринченко, А. М. (2019). Методика 

формування музично-виконавського 

самоконтролю майбутніх учителів музики в 

процесі навчання гри на фортепіано. (Автореф. дис. 

канд. пед. наук), Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова, Київ. 

5. Додонов, Б. И. (1987). В мире эмоций. 

Кинв: Политиздат Украины. 

6. Інь Юань. (2017). Формування художньо-

образної пам’яті в процесі фортепіанного навчання: 

Монографія. Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського. 

7. Лі Цзяці. (2018). Методика формування 

художньо-проектних умінь майбутніх учителів 

музики в процесі вивчення фахових дисциплін. 

(Автореф. дис. канд. пед. наук), Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

Київ. 

8. Лі Юе. (2018). Методика формування 

художньо-смислових уявлень майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі навчання гри на 

фортепіано. (Автореф. дис. канд. пед. наук), 

Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка, Суми. 

9. Лю Цяньцянь. (2010). Формування 

художньої компетентності майбутніх учителів 

музики та хореографії в педагогічних університетах 

України і Китаю. (Автореф. дис. канд. пед. наук), 

Національний педагогічний університет імені М. П. 

Драгоманова, Київ. 

10. Мінь Шаовей. (2017). Формування 

рефлексивних умінь майбутніх учителів музики в 

процесі фортепіанної підготовки. (Дис. канд. пед. 

наук), Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова, Київ. 

11. Новська, О. Р. (2015). Методика 

самопроектування фахового розвитку студентів 

магістратури у процесі музичного навчання в 

педагогічних університетах. (Автореф. дис. канд. 

пед. наук), Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова, Київ. 

12. Реброва, О. Є. (2012). Методологічні 

основи педагогічної ментальності: 

Культурологічний та професійний аспекти: 

Монографія. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. 

13. Смирнов, М. (1990). Эмоциональный мир 

музыки: Исследование. Москва: Музыка. 

14. Теплов, Б. М. (1985). Психология 

музыкальных способностей. В Л. И. Генсиоровская 

(Ред.), Избранные труды в 2-х томах (Т. 1). Москва: 

Педагогика. 

15. Хуан Яцянь. (2018). Методика розвитку 

творчого самовираження майбутніх учителів 

музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки. (Автореф. дис. канд. пед. наук), 

Національний педагогічний університет імені М. П. 

Драгоманова, Київ. 

16. Цзяо Їн. (2016). Методика естетичного 

розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва 

в процесі навчання гри на фортепіано. (Автореф. 

дис. канд. пед. наук), Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова, Київ. 

17. Чжоу Є. (2018). Сутність та компонентна 

структура художньо-емоційного досвіду майбутніх 

учителів музичного мистецтва. Актуальні питання 

мистецької освіти та виховання: Збірник наукових 

праць, 2(12), 116-124. 

18. Rebrova, O. (2017). Project activity of future 

music and choreography teachers and its career 

guidance function in thesystemof secondary education. 

In Professional Artistic Education and Culture within 

Modern Global Transformations (pp. 157-165.). 

Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 

 



The scientific heritage No 39 (2019) 43 

ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 

СПОРТУ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Криштанович С.В. 

доцент кафедри економіки та менеджменту 

кандидат наук з державного управління, доцент, 

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 

Приступа Є.Н. 

ректор Львівського державного університету фізичної культури  

імені Івана Боберського, доктор педагогічних наук, професор, 

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 

Слобожанінов П.А. 

викладач кафедри фізичної культури та основ здоров’я, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

THE INTEGRATION OF THE CONTENT OF TRAINING FUTURE MANAGERS OF PHYSICAL 

CULTURE AND SPORT IN FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE 

 

Kryshtanovych S. 

Associate Professor of the Department of Economics and Management 

PhD of Public Administration, Associate Professor, 

Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Bobersky 

Prystupa E. 

Rector of Lviv State University of Physical Culture  named after Ivan Bobersky, 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 

Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Bobersky 

Slobozhaninov P. 

Lecturer of the Department of Physical Education and Health basics, 

Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University 

 

Анотація 

Удосконалення професійної компетентності менеджера фізичної культури і спорту має відбуватись, з 

урахування у змісті освіти особистісного складника, а саме: посилення формування професійного спря-

мування цього фахівця; створення цілісної системи його професійної підготовки (базових знань); фор-

мування креативного мислення (індивідуальних методів діяльності). Це можна здійснити переорієнту-

вавши цілеспрямованість цієї підготовки за допомогою інтеграції змісту навчальних дисциплін та у 

логічній побудові навчальних програм, послідовності формування всіх її складників, які мають формувати 

професійну компетентність майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту. 

Abstract 

Improvement of the professional competence of the manager of physical culture and sport should take place, 

taking into account the content of education of the personal component, namely: strengthening the formation of 

professional orientation of this specialist; creation of a holistic system of his professional training (basic 

knowledge); formation of creative thinking (individual methods of activity). This can be done by reorienting the 

focus of this training through the integration of the content of the disciplines and the logical construction of cur-

ricula, the sequence of formation of all its components, which should form the professional competence of future 

managers of physical culture and sports.  

Ключові слова: інтеграція, зміст навчання, формування професійної компетентності, майбутній ме-

неджер, фізична культура і спорт. 

Keywords: integration, content of training, formation of professional competence, future manager, physical 

culture and sports. 

 

Introduction. 

From the review of long-term experience of 

Ukrainian higher education, experience of oversea 

countries, with the developed market economy, the 

necessary terms of forming of professional competence 

of future specialists is exactly integration of educa-

tional content. 

A thesaurus of modern Ukrainian language de-

fines integration (from Latin integratio ‒ connection, 

restore from integer – whole, English ‒ integration; 

German- integration) – as the process of knowing the 

identity and value of any parts of the system, narrow-

mindedness of the elements in the whole system, de 

facto specialized elements of the system, so that the 

process and result of the process are the same».  

Encyclopedic dictionary defines integration as a 

concept, which means the state of combining certain 

differentiated parts and functions of the system into an 

integrated whole, as well as the process that leads to the 

state of mutual convergence of science, which passes 

simultaneously with the processes of their Differentia-

tion. 

Integrative learning attempts have a long history. 

In the 1920s, integration was carried out through the 
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implementation of a comprehensive approach to the 

construction of curricula and programs, expansion of 

inter-disciplinary relations. From the 60s, all countries 

of the world have been seeking ways to improve the 

content of education, appropriate to the objective re-

quirements of scientific, technological and social pro-

gress, the integration becomes independent. The main 

task of researchers in this direction have intensified at 

the end of the 20th century and today they are the main 

requirement in the process of forming the professional 

competence of future specialists. 

The content restructuring of education is an urgent 

challenge for specialists from different spheres and the 

main demand of modern society. The system of training 

and improving the quality of training of future special-

ists in the field of Physical Culture and Sport needs par-

ticular attention. Therefore the system of specialists 

training especially the future managers of physical cul-

ture and sports, is characterized by the formation of a 

long educational process, based on modern means, 

methods and forms of education and training, innova-

tive technologies.  

Reviews of recent publications.  

The problem of integrative approaches to educa-

tion have recently become widespread as a result of the 

search for modern ways of modernizing education 

among domestic and foreign scholars, namely: theoret-

ical and methodological problems of integration of ed-

ucation (S. Honcharenko, YA. Kmit, V. Kremen, I. 

Lapychak, F. Muzyka, L. Sushchenko ta in.); improve-

ment of teaching methods of sports and pedagogical 

disciplines in institutions of higher education of the 

sports direction (E. Vilchkovskyy, V. Papusha, V. Pla-

tonov, B. Shyyan ta in.); solution of problems of inten-

sification of training (YA. Bilokon, M. Vayntraub, M. 

Zaytseva, T. Krutsevych, I. Mosya, A. Romanova ta 

in.); use of computer technologies in the field of physi-

cal culture and sports (V. Bohdanov, V. Ponomarov, A. 

Solovyov ta in.); new approaches to the collaboration 

of teachers and students (C. Blair, S. Lindt, M. Nguyen, 

T. Rothman, M. Henderson та ін.) 

The aim of the article to find out the integration 

of the content of training of future managers of physical 

culture and sports in the formation of their professional 

competence. 

Material and methods: analysis, generalization 

and questionnaire of students of higher education insti-

tutions. 

Recent findings 

It should be noted that nowadays knowledge is re-

garded as the potential that experts must possess, the 

main thing is the effectiveness of their activities in real 

conditions, therefore one of the ways of modernizing 

education is the introduction and implementation of the 

integration content of training. The integration can bal-

ance the main contradictions in education, namely, the 

differences between overloaded knowledge and limited 

human resources. Historical experience shows that it is 

impossible for anyone to give the appropriate education 

based on a separate science isolated from other sci-

ences, and the integration itself provides an organic 

combination of different educational subjects around 

one topic. This is innovation that introduces new con-

ditions for the cooperation of students and teachers, 

which will improve the effectiveness of students per-

ception of educational material. 

The scientist L.Sushchenko drew attention to the 

necessity to take together what is related to each other 

whenever and wherever [3]. She emphasizes the need 

for an integrated approach to the organization of the 

learning process, because all knowledge is intercon-

nected, and therefore must be studied in connection [3]. 

According to V. Platonov, the main way to the 

modern content of education lies in the integration of 

disciplines that cross bridges between traditional speci-

alities and thus serve as a kind of framework that unites 

the individual subjects into one [2]. Therefore, improv-

ing the system of training specialists in the field of 

physical education, physical education and sports will 

contribute their formation of professional competence. 

Because the integrated education system is still not 

well understood, it is not always perceived by teachers. 

However, its theoretical substantiation and practical 

implementation is a matter of the future. According to 

foreign scholars S. Lindt, C. Blair [4], M. Nguyen [5], 

T. Rothman, M. Henderson [6] the іntegrated learning 

sets new standards for collaboration between teachers 

and students – it will be an active model of activating 

intellectual activity and learning techniques that helps 

students to disclose themselves as individuals with their 

own goals and needs. Integration requires the use of in-

novative forms of teaching aimed the effective students 

perception of the educational material, it helps all par-

ticipants (teachers, students) to collaborate and interact, 

bringing them closer to the common goal. Conse-

quently, it contributes to the use of various forms of 

learning, such as computer science, coaching, mentor-

ing, facilitation, edutainment. Moreover, modern peda-

gogical science considers integration as one of the main 

didactic principles. 

Noting the general nature of the integrative ap-

proach, exploring its essential basis, scientists I. Lapy-

chak and F. Music point to the objectively existing mul-

tifaceted unity of scientific disciplines. It is emphasized 

that new links between the subjects of scientific disci-

plines are not only opened in the process of their study, 

but also can be realized in the course of professional 

activity. These provisions allow future managers of 

physical culture and sports not only to study in depth 

the nature and content of professional disciplines, but 

also to apply an integrative approach as an effective 

mechanism for improving their professional compe-

tence [1]. 

In order to determine the factors that influence the 

formation of professional competence of future manag-

ers of physical culture and sports among masters of spe-

cialty Physical Culture and Sports, a survey of 89 mas-

ters of full-time education was conducted, among them 

47 Masters of Lviv State University of Physical Educa-

tion named after Ivan Bobersky, 25 Masters of National 

University of Physical Education and Sports of Ukraine 

and 17 Masters of Vasyl Stefanyk Precarpathian Na-

tional University. Eighteen experts working in the field 

of physical education and sports were also interviewed. 
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The questionnaire included questions that deter-

mine the complexity/problem of training managers of 

physical culture and sports, namely: «Logistics», «Lack 

of up-to-date training technologies», «Educational and 

methodological support» and «Your answer» (fig. 1). 

 
Fig. 1. Results of a survey of respondents on the complexity / problems of training of managers of  

physical culture and sports. 

 

The results of the survey of the respondents 

showed that the difficulty in training managers of the 

field of physical culture and sports is the lack of ade-

quate logistics, with 36% of experts and 35% of masters 

agree with this. 13% of masters and 14% of experts 

consider insufficient level of educational and methodo-

logical support in higher education institutions. 

The lack of state-of-the-art training technologies 

is influenced by the difficulty in training managers of 

physical culture and sports, and here we can observe a 

difference in the views of the respondents: students - 

47% and only 21% of experts. 

Respondents were asked to give their comments 

on the problems in training managers of physical cul-

ture and sports. The following results were obtained: 

5% of masters indicated their lack of motivation to 

study; 29% of experts called the lack of connection of 

higher education institutions with the organizations of 

the sports and sports direction and did not take into ac-

count the requests for qualification of specialists; lack 

of innovative educational programs; problems with fi-

nancing higher education institutions; low level of re-

form of higher education, etc. 

From the obtained results it follows that an im-

portant factor influencing the quality of training of 

managers of physical culture and sports is the organi-

zation of the educational process in higher education. 

In order to choose the qualitative content of education 

as a component of the system of requirements aimed at 

creating the professional competence of the future man-

ager of physical culture and sports, it is necessary to 

solve a number of tasks related to the choice of content 

of integrated educational disciplines, which will in-

clude a cycle of general education disciplines and pro-

fessionally oriented. 

The introduction of integration into the educa-

tional process of future managers of physical culture 

and sports is relevant, because it helps: 

‒ to combine similar material of various subjects 

around one topic and eliminate duplication in the study 

of a number of disciplines; 

‒ to optimize knowledge that will help to ac-

quire knowledge with less time, but will generate 

equivalent theoretical and technological skills; 

‒ to acquire students a significant amount of 

study material and to achieve the integrity of 

knowledge; 

‒ motivate students to gain knowledge, self-de-

velopment; 

‒ to form personal growth mindset of the stu-

dents, the disclosure of abilities, cognitive capabilities; 

‒ to provide students with the practical applica-

tion of acquired knowledge from different disciplines 

for future professional activities. 

Conclusions 

In our opinion, the implementation of the integra-

tion of the content of training future managers of phys-

ical culture and sports in the process of studying the 

professional disciplines should be aimed at mastering 

their conventional management methods and technol-

ogy management in practical sports activities, which 

will facilitate their successful activities. The content of 

the training of these professionals should be built as a 

single target program focused on the end result, rather 

than as a spectrum of autonomous disciplines. Each in-

dividual discipline should be considered as a separate 

part of the integrated integral content of a versatile 
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training of a specialist to its activities. 

Therefore, the improvement of the professional 

competence of the manager of physical culture and 

sports should take place, taking into account the content 

of education of the personal component, namely: 

strengthening the formation of the professional orienta-

tion of this specialist; creation of a holistic system of 

his professional training (basic knowledge); formation 

of creative thinking (individual methods of activity). 

This can be done by reorienting the focus of this train-

ing through the integration of the content of the disci-

plines and the logical construction of curricula, the se-

quence of formation of all its components, which 

should form the professional competence of future 

managers of physical culture and sports. 

Prospects for the further research is the devel-

opment of the modern concept of formation of profes-

sional competence of future managers of physical cul-

ture and sports 
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Анотація 

Статтю присвячено дослідженню історії виникнення та розвитку автоматизованого перекладу в умо-

вах глобальної інформатизації суспільства. У статті визначено: процес переходу від машинного до авто-

матизованого перекладу, причини виникнення автоматизованого перекладу, історія виникнення перших 

систем автоматизованого перекладу, розвиток систем автоматизованого перекладу. Також проаналізовано 

функціонал сучасних систем автоматизованого перекладу. 

Abstract 

The article is devoted to the research of the history of emerging and development of computer-aided translation in 

the conditions of global informatization of society. The article defines the process of transition from machine to com-

puter-aided translation, the reasons for the emerging of computer-aided translation, the history of emerging of the first 

computer-aided translation systems, the development of computer-aided translation systems. The functionality of mod-

ern computer-aided translation systems has been also analyzed in this article. 

Ключові слова: машинний переклад, автоматизований переклад, система автоматизованого перек-

ладу, термінологічна база, пам'ять перекладів. 

Keywords: machine translation, computer-aided translation, computer-aided translation system, terminology 

base, translation memory. 
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Інтерес до технології перекладу виник ще в 

1940-і роки, коли збільшився обсяг інформації, яку 

потрібно було перекласти, а продуктивність роботи 

перекладачів не змінювалася. Вчені починали пра-

цювати з машинним перекладом, але машинний пе-

реклад був далеко не ідеальним. Багато лінгвістів в 

той час не підтримували ідею розвитку машинного 

перекладу, але позитивно ставилися до розробки ін-

струментів, які могли б допомогти в процесі перек-

ладу. З середини 60-х рр. деякі компанії шукали 

способи оптимізації процесу перекладу на ґрунті 

стрімкого розвитку комп’ютерних технологій. Та-

ким чином, з часом виник новий вид перекладу — 

автоматизований переклад. 

Автоматизований переклад – це процес перек-

ладу текстів, який здійснює людина, використову-

ючи сучасні комп'ютерні технології. Комп’ютерні 

технології виконують допоміжну роль у процесі пе-

рекладу, вони лише допомагають перекладачеві 

швидко та якісно перекладати певний текст. 

Автоматизований переклад диференціюється 

на різні типи:  

 частково автоматизований переклад, в про-

цесі якого перекладач використовує у роботі тільки 

комп’ютерні словники;  

 системи з розподілом праці, у яких 

комп’ютерна програма перекладає вирази жорстко 

заданої структури, а вирази, які не відповідають 

структурі, перекладає людина. 

Однією з перших комерційних продуктів була 

система підтримки перекладу, яка була розроблена 

у США, але вона почала застосовуватись лише пі-

сля розробки та імплементації середовища Trados 

MultiTerm та Workbench Translator на початку 1990-

х років німецькою компанією TRADOS GmbH. У 

1994 році компанія Trados випустила версію для 

Windows з інтерфейсом MS Word. На кінець деся-

тиліття компанія Trados була безумовним лідером 

на ринку програмного забезпечення, поки її не при-

дбала компанія SDL у 2005 році. 

В останні роки з’являється все більше програ-

мних продуктів, які оптимізують процес перекладу. 

Так, у 2009 році з’явився Google Translator Toolkit. 

Також важливо відзначити систему автоматизова-

ного перекладу MemoQ, яка не так давно опинилася 

на ринку програмного забезпечення, але надзви-

чайно швидко розвивається [6]. 

Можна виділити три типи систем автоматизо-

ваного перекладу, які оснащені різними функціями. 

Серед таких слід виокремити SDL (Trados Studio), 

IBM (Translation Manager), Site-EuroLang (EuroLang 

Optimizer) тощо. Вони функціонують на PC / 

Windows та PS / OS2. Орієнтованими користува-

чами таких систем є компетентні перекладачі, які 

працюють в командах і пов'язані між собою через 

локальну мережу. Перекладач має доступ до двомо-

вної термінології та пам’яті перекладів. Не менш 

важливо те, що в процесі роботи з такими програм-

ними продуктами перекладач має можливість керу-

вати багатомовною термінологічною базою та зага-

льною пам’яттю перекладів, у якій зберігаються всі 

попередні сегменти перекладів, а також керувати 

завданнями перекладу. 

Сьогодні існує багато програмних продуктів, 

які використовують перекладачі. Одні з них менш 

функціональні, проте їхня вартість також значно 

менша, деякі з них безкоштовні. Основне завдання 

всіх систем автоматизованого перекладу – це збере-

гти перекладений текст у форматі оригіналу. 

Прикладами менш функціональних програм 

можуть слугувати такі середовища як 

Mercury/Termex [Mel82], WinTool [Win87] [9, с.27]. 

Перекладачі, які займаються перекладом лише 

час від часу, можуть скористатися середовищами, 

типу Ambassador та SISKEP [Ton87]. Вони не ма-

ють пам’яті перекладів, а словники, які в них інтег-

ровані, містять в основному загально наукові тер-

міни [6]. 

Таким чином, сучасні середовища для автома-

тизації перекладу мають різні набори функцій, які 

реалізуються через такі модулі:  

1. Термінологічна база – модуль, який дозволяє 

створювати двомовні глосарії або багатомовні бази 

даних до проекту, у які вносять потрібні галузеві те-

рміни, назви брендів або релевантну лексику в про-

цесі перекладу, у тому числі й попереднього, та за-

безпечують консистентність лексики і термінології. 

2. Пам’ять перекладу являє собою архів перек-

ладених документів у формі сегментів. Пам’ять пе-

рекладу дозволяє застосовувати функцію поперед-

нього перекладу для повторного використання ра-

ніше перекладених сегментів у новому тексті.  

3. Контроль якості – ця функція дозволяє нала-

штовувати доступні опції для автоматизованого ко-

нтролю перекладу, що важливо для забезпечення 

його якості. 

4. Гіперпосилання на ресурси – ця функція до-

зволяє показувати лінгвістичні ресурси, які зберіга-

ються онлайн і оффлайн джерелами, наприклад 

словниками та довідковими матеріалами, що пере-

творюють їх на бази знань. 

5. Екстракція термінології – функція терміно-

логії, яка дозволяє виокремлювати потенційні кан-

дидати в пам’яті перекладу та виводити їх у форми 

списку, як правило, з контекстом, що дозволяє зна-

чно прискорити пошук термінології, але вистачає й 

ручного опрацювання з боку фахівця. 

6. Можливість конвертації файлів у специфічні 

формати перекладацької галузі (.tmx, .tbx, .xliff ) за-

для забезпечення міграції документів і лінгвістич-

них ресурсів. Модуль працює на ґрунті статистич-

них методів. 

7. Alignment – модуль для вирівнювання сегме-

нтів у вихідному та цільовому текстах для наступ-

ного генерування пам’яті перекладу. 

8. Конкордансний пошук – ця функція дозво-

ляє здійснювати пошук слова, терміна чи фрази в 

ресурсах проекту на запит формулювання, що до-

зволяє порівнювати варіативність правопису та пе-

рекладу. 

9. Перевірка орфографії необхідна для досяг-

нення консистентності документа. 

Варто розглянути деякі приклади користу-

вання системами автоматизованого перекладу SDL 

Trados Studio 2017 та MemoQ Translator Pro 2017 

http://www.cslu.ogi.edu/HLTsurvey/ch8node10.html#Tong87
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при перекладі англійськомовних інструкцій з екс-

плуатації побутових приладів, які безсумнівно є лі-

дерами на існуючому ринку програмного забезпе-

чення. 

На рис.1. можемо побачити процес роботи у 

середовищі SDL TRADOS Studio 2017 при перек-

ладі інструкцій з експлуатації побутових приладів. 

На рис.1. відкрито редактор для перекладу, у якому 

перекладено текст, що подається нижче. Текст ви-

хідною та цільовою мовами поділено на сегменти 

для полегшення процесу перекладу. Також на 

рис.1. можна побачити вгорі результат з пам’яті пе-

рекладів, що є дуже корисним функціоналом, якщо 

в тексті є однакові або схожі речення. 

 

 
Рис.1. Робота з системою автоматизованого перекладу SDL Trados Studio 2017 

 

Dear Customer, 

Thank you for choosing a Beko appliance. Please 

take some time to read this user manual before using 

your appliance, to ensure you know how to safely op-

erate the controls and functions. Carefully follow all 

unpacking and installation instructions to ensure the ap-

pliance is correctly connected and fitted prior to use. 

Please write your product model and serial number on 

the last page of this user manual, and store in a safe lo-

cation close to the appliance for easy future reference. 

This user manual may also be applicable for several 

other models.  

Шановний користувачу! 

Дякуємо, що вибрали прилад Beko. Перед тим, 

як користуватися пристроєм, ознайомтеся з цим по-

сібником користувача, щоб переконатися, що ви 

знаєте, як безпечно керувати елементами управ-

ління та користуватися функціями пристрою. Ува-

жно дотримуйтесь всіх інструкцій щодо розпаку-

вання та встановлення, щоб переконатися, що при-

лад правильно під’єднано та він готовий до викори-

стання. Будь-ласка, напишіть свою модель проду-

кту та серійний номер на останній сторінці цього 

посібника користувача та зберігайте його в безпеч-

ному місці поблизу пристрою для зручного подаль-

шого використання. Цю інструкцію можна також 

використовувати для кількох інших моделей. 

На рис.2. можемо побачити процес роботи у 

середовищі MemoQ Translator Pro 2017 при перек-

ладі інструкцій з експлуатації побутових приладів. 

На рис.2. відкрито редактор для перекладу, у якому 

перекладено текст, що подається нижче. Текст ви-

хідною та цільовою мовами також поділено на сег-

менти для полегшення процесу перекладу. Перек-

ладені сегменти потрібно підтвердити, щоб текст 

перекладених сегментів з’явився у пам’яті перекла-

дів. 

 
Рис.2. Робота з системою автоматизованого перекладу MemoQ Translator Pro 2017 

 

FOR PERFECT RESULTS 

Thank you for choosing this AEG product. We 

have created it to give you impeccable performance for 

many years, with innovative technologies that help 

make life simpler features you might not find on ordi-

nary appliances. Please spend a few minutes reading to 

get the very best from it. 

ДЛЯ КРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ 
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Дякуємо, що вибрали цей продукт AEG. Ми 

створили цей прилад, щоб забезпечити бездоганну 

ефективність використання протягом багатьох ро-

ків. Інноваційні технології допомагають зробити 

життя простішим за допомогою наявних функцій, 

які ви не можете знайти на звичайних приладах. 

Будь ласка, витратьте кілька хвилин на читання ін-

струкції, щоб отримати корисну інформацію. 

Завдяки своїй функціональності системи авто-

матизованого перекладу стали незамінним інстру-

ментом сучасного перекладача. Крім того, вони до-

зволяють економити час перекладача та гарантують 

якість перекладу, а тому й користуються попитом 

на ринку прикладного програмного забезпечення. 

 

Список літератури 

1. Звєрєва Н. С. Актуальность использования 

автоматизированных систем перевода / Н. С. 

Звєрєва. // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Вопросы образования: 

языки и специальность. – 2008. – №2. – С. 1–4. 

2. Мосієнко М. А. Автоматизированный пе-

ревод устаревших приложений на новые языки и 

платформы: автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз.-мат. наук: спец. 05.13.11 "Матема-

тическое и программное обеспечение вычислитель-

ных машин, комплексов и компьютерных сетей" / 

Мосієнко М. А. – Санкт-Петербург, 2006. – 15 с. 

3. Міщенко А. Л. Комп’ютеризовані інстру-

менти перекладача фахової літератури / А. Л. 

Міщенко // Наук. зап. Кіровогр. держ. пед. ун-ту ім. 

В. Винниченка. – Вип. 89(1). – Серія: Філол. науки 

(мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. 

Винниченка, 2010. – С.190–198. 

4. Рассел Д. Автоматизированный перевод / 

Д. Рассел, Р. Кон.: Bookvika publishing, 2013. – 105 

с. 

5. Скворцова О.В. Проблемы и преимущества 

автоматизированного и машинного переводов / О. 

В. Скворцова, Є. В. Тихонова. // Молодой ученный. 

– 2013. – №9. – С. 1287–1289. 

6. Boitet C. Machine-aided Human Translation / 

Christian Boitet [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.cslu.ogi.edu/HLTsur-

vey/ch8node6.html. 

7. Bowker L. Computer-Aided Translation 

Technology / Lynne Bowker. – Ottawa: University of 

Ottawa Press, 2002. – 185 с. 

8. Dockhorn R. SDL Trados Studio 2014 für Ein-

steiger und Umsteiger / Renate Dockhorn. – Backnang: 

WIRmachenDRUCK GmbH, 2014. – 337с. 

9. Grado T. Free CAT tools as an alternative to 

commercial Software / Trabajo Grado. – Soria: Univer-

sidad de Valladolid, 2014. – 74 с. 

10. Keller N. Neun Translation-Memory-Systeme 

im Praxiseinsatz / Nicole Keller. – Heidelberg: Univer-

sität Heidelberg, 2011. – 91 с. 

11.  Lehrberger J. Machine Translation: Linguis-

tic Characteristics of MT Systems and General Methol-

ogy of Evaluation / J. Lehrberger, L. Bourbeau. – Phil-

adelphia: John Benjamins Publishing Company, 1988. 

– 240 с. 

  

http://www.cslu.ogi.edu/HLTsurvey/ch8node6.html
http://www.cslu.ogi.edu/HLTsurvey/ch8node6.html


50 The scientific heritage No 39 (2019) 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПИСЕМ ФРОНТОВИКОВ С ПОЗИЦИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПЕРСОНОЛОГИИ  
 

Логунова Н.В. 
кандидат филологических наук 

доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин, 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

Мазитова Л.Л. 

кандидат филологических наук 

доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин, 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
 

THE STUDY OF THE LETTERS OF THE COMBATANTS FROM THE STANDPOINT OF 

LINGUISTIC PERSONOLOGY 
 

Logunova N. 

Associate Professor of social and humanitarian disciplines 

Perm State University 

Mazitova L. 

Associate Professor of social and humanitarian disciplines 

Perm State University 
 

Аннотация 
В статье на материале частных писем участников Великой Отечественной войны раскрывается потен-

циал лингвистической персонологии при изучении исторической языковой личности в соответствии с раз-

работанными принципами описания. Применение метода портретирования языковой личности позволяет 

выявить факторы, существенные для воссоздания многомерного образа адресанта, оказавшегося в суровых 

условиях фронтовой действительности.  

Abstract 

The purpose of this article is to reveal the potential of linguistic personology in the study of historical language 

personality on the basis of its speech products, as well as the description of research approaches. Thi aspect is 

relevant for solving the problems of military-historical anthropology. The sources are private letters of the partic-

ipants of the great Patriotic war, which are stored in regional museums and have not yet been introduced into 

scientific circulation. These letters are considered as texts of natural written speech, the nature of which is different 

in the carriers of written speech culture and poorly educated people. The main method of the research is the por-

traiture of the language personality through the description of its multi-level speech competencies, style, manners 

and themes, as well as the set and features of the implementation of elementary speech genres. The article reveals 

the factors essential for the reconstruction of the image of the addressee, who found himself in the conditions of 

front-line reality. In some cases, the material makes it possible to trace the dynamics of the psycho-emotional state 

of the combatant and evolution of perception of the world. 

Ключевые слова: лингвистическая персонология, военно-историческая антропология, историческая 

языковая личность, естественная письменная речь, аксиологические приоритеты индивида. 

Keywords: linguistic personology, military-historical anthropology, historical linguistic personality, natural 

written language, axiological priorities of personality. 

 

Письма участников Великой Отечественной 

войны являются постоянным объектом изучения 

представителей разных отраслей гуманитарного 

знания, поскольку служат ценнейшим источником 

для историков, социологов, антропологов, филоло-

гов, лингвокультурологов и других специалистов с 

целью решения задач своих научных направлений. 

Различные аспекты фронтовых писем изучались та-

кими исследователями, как И. Г. Таджидинова [19], 

А. С. Кузнецов [10], Р. Р. Хисамутдинова [21], К. А. 

Старостин [17], А. Г. Антипов и Е. Е. Рыбникова 

[1], Т. В. Кривощапова [9] и др. 

 Одним из новых ракурсов описания подобных 

источников становится лингвоперсонологический 

подход, который, на наш взгляд, перспективен для 

углубления представлений о субъекте исследова-

ния – участнике боевых действий. Оформление 

лингвистической персонологии в качестве отдель-

ного научного направления связано с именем В. П. 

Нерознака [14], а специальными методами исследо-

вания в лингвоперсонологии В. И. Карасик считает 

речевое портретирование и структурное моделиро-

вание, «позволяющие конструировать индивиду-

альную языковую личность, а также коллективную 

<…> личность как типичного либо яркого предста-

вителя определенной социальной группы (профес-

сиональной, половозрастной, территориальной, 

культурной)» [7. С. 363].  

Лингвистическая персонология изучает языко-

вую личность, выявляя общее и особенное в ее 

языке и концептосфере. Очевидно, что наиболее 
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информативными для этого являются тексты так 

называемой естественной письменной речи, где 

снижен контроль за текстопорождением, благодаря 

чему отражаются подлинные и непосредственные 

эмоции и оценки адресанта.  

Исследование фронтовой переписки с точки 

зрения лингвоперсонологии выявляет особенности 

поведения и психологии человека в экстремальных 

военных ситуациях, то есть позволяет решать за-

дачи такого интегрированного научного направле-

ния, как военно-историческая антропология. До сих 

пор это направление, учитывая подходы таких от-

раслей знания, как военная психология, военная со-

циология, военная антропология, не обращалось к 

богатому исследовательскому потенциалу лингви-

стических наук (в том числе лингвоперсонологии, 

лингвистического источниковедения, лингвопраг-

матики), при том что речевая продукция участни-

ков боевых действий – частные письма, дневники, 

мемуары – неоднократно привлекалась в качестве 

источников.  

Представляется важной точка зрения Е. С. Се-

нявской (основателя военно-исторической антро-

пологии как нового научного направления) о том, 

что «все основные, базисные элементы психологии 

человека, оказавшегося в роли комбатанта, форми-

руются еще в мирный период, а война лишь выяв-

ляет их с наибольшей определенностью, акценти-

рует те или иные качества, связанные с условиями 

военного времени» [16. С. 11].  

Цель данной статьи – раскрытие потенциала 

лингвоперсонологии и разработка исследователь-

ской методологии при изучении исторической язы-

ковой личности на основе ее речевой продукции. 

Данная цель актуальна для решения задач военно-

исторической антропологии. 

В качестве источников исследования привле-

каются рукописные эпистолярные тексты фронто-

виков – участников Великой Отечественной войны, 

хранящиеся в региональных музеях и в большин-

стве своем еще не введенные в научный оборот. 

Наибольший интерес, с нашей точки зрения, пред-

ставляет обширное собрание из 174 писем 1941–

1946 гг. Тимофея Васильевича Антипина к жене 

Марии. Значимость этого архива обусловлена не 

только его объемом, но и, в большей степени, дове-

рительно-дружеским характером общения. Кроме 

того, на общем фоне семейной фронтовой пере-

писки целого ряда адресантов становится очевид-

ной неординарность языковой личности Тимофея 

Антипина. Соблюдение принципа репрезентатив-

ности материала достигается за счет привлечения к 

исследованию писем других фронтовиков к своим 

родным: А. П. Попкова, В. П. Олюнина, М. И. Бу-

торина, Г. П. Малышева, Н. А. Баранова, В. Н. Ко-

робова, И. В. Иртегова, Ю. Ф. Сорокина. Их эписто-

лярные архивы значительно меньше по объему (не-

которые включают по 2–3 письма), однако в 

совокупности обеспечивают достаточную базу для 

характристики представителей разных социально-

культурных и возрастных групп. 

Все привлекаемые к исследованию эпистоляр-

ные материалы представляют собой тексты так 

называемой естественной письменной речи. Дан-

ное понятие введено Н. Б. Лебедевой, которая опре-

делила типы текстов, относящихся к естественной 

письменной речи, и описала основные их признаки 

[12]. Это понятие, на наш взгляд, релевантно для 

лингвоперсонологии, однако некоторые его при-

знаки потребовали уточнения и детализации, что 

было ранее осуществлено авторами данной статьи 

[13]. Так, среди признаков естественной письмен-

ной речи, названных Н. Б. Лебедевой, отсутствует 

такой, как авторская самокорректировка, который, 

по нашему мнению, является важным для оценки 

языковой компетенции автора текста. Корректируя 

текст, автор демонстрирует процесс выбора языко-

вой формы для реализации своего коммуникатив-

ного намерения, с опорой на знание языковых и 

этических норм и осмысление коммуникативной 

ситуации в целом. Когда человек не владеет навы-

ками построения письменной речи, он строит ее по 

образцу устной, порождая тексты, которые можно 

отнести к числу «низовых культурных объектов» 

или назвать «наивными», «профанными», «прими-

тивными». 

Таким образом, типичными речевыми приме-

тами, которые могут служить индикаторами есте-

ственной письменной речи, являются:  

 несоблюдение норм письменной речи в от-

личие от устной; 

 лексические повторы и бедность лекси-

кона; 

 аграмматичность конструкций; 

 отсутствие логической последовательно-

сти в изложении содержания;  

 употребление стилистически сниженных 

речевых единиц; 

 присутствие таких этикетных формул, ко-

торые свидетельствуют о приватных отношениях 

коммуникантов. 

Эпистолярные тексты, которые являются 

материалами данного исследования, обладают 

всеми конституирующими признаками естествен-

ной письменной речи. К стилистическим чертам 

эпистолярия относятся: неофициальность, непри-

нужденность, бытовая направленность общения в 

разговорной сфере, что объясняется неподготов-

ленностью, автоматизмом, спонтанностью и эмоци-

ональностью эпистолярной речи. При этом жанро-

вый канон письма, с одной стороны, характеризу-

ется традиционными «рамочными клише», а с 

другой, реализуется в многообразных текстовых 

вариантах.  

Особенности текстового воплощения в рамках 

эпистолярной сферы коммуникации обусловлены 

комплексом лингвистических и экстралингвисти-

ческих факторов, рассмотренных А. В. Курьянович 

[11. С. 258].  

Стереотипизация определенных коммуника-

тивных ситуаций в самых разных сферах коммуни-

кативной и практической деятельности человека 

формирует тот или иной речевой жанр. По словам 

М. М. Бахтина, «[к]аждое отдельное высказывание 
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<…> индивидуально, но каждая сфера использова-

ния языка вырабатывает свои относительно устой-

чивые типы таких высказываний, которые мы назы-

ваем речевыми жанрами» [3. С. 250]. Вслед за М. 

М. Бахтиным можно опираться на такие понятия, 

как первичный, комплексный и элементарный ре-

чевой жанр. При этом письмо представляет собой 

первичный комплексный речевой жанр, состоящий 

из набора элементарных.  

Понимая речевой жанр (в определении В. А. 

Салимовского) как «относительно устойчивый те-

матический, композиционный и стилистический 

тип высказываний (текстов)» [15. С. 352], мы ис-

пользуем типологию «речевых поступков» И. Н. 

Борисовой [4. С. 158]. Возможность применения 

этой типологии обусловлена тем, что при изучении 

речевых жанров ряд ученых признает смежность 

терминов «речевой акт», «речевой поступок» и «ре-

чевой жанр» [2. С. 52–56; 3; 4; 5. С. 99–111; 6. С. 

109–121; 22. С. 88–98; 20. С. 102–120 и др.].  

Представляется, что набор элементарных рече-

вых жанров и средства их воплощения в рамках 

комплексного речевого жанра письма индивиду-

альны и обусловлены разнородными параметрами 

языковой личности.  

Мы опираемся на определение языковой лич-

ности, данное Ю. Н. Карауловым, трактующим ее 

как «совокупность способностей и характеристик 

человека, обусловливающих создание и восприятие 

им речевых произведений (текстов)…» [8. С. 3]. 

Изучение разных типов языковой личности зависит 

от целей, которые ставит исследователь.  

Нами вводится понятие историческая языко-

вая личность, необходимость которого осознана в 

ходе предшествующих разноаспектных исследова-

ний письменной речевой продукции XIX–XX вв. 

Под исторической языковой личностью подразуме-

вается любой носитель языка – житель минувших 

эпох, чей «портрет» возможно реконструировать по 

сохранившейся от него речевой продукции. Введе-

ние этого термина вызвано спецификой исследова-

тельских условий: ограниченностью объема и не 

всегда достаточной репрезентативностью языко-

вого материала; нехваткой затекстовой информа-

ции об индивиде; необходимостью включения в ал-

горитм исследования – в качестве отдельной проце-

дуры – реконструкции исторической эпохи, к 

которой относится носитель языка. Таким образом, 

признается равноценность лингвистического (ис-

следование письменной речевой продукции инди-

вида) и историко-культурологического (учет за-

текстовой информации о языковой личности и спе-

цифики исторической эпохи при интерпретации 

полученных результатов) подходов к материалу в 

процессе речевого портретирования исторической 

языковой личности. 

Лингвистический анализ заключается в изу-

чении: реализации речевых компетенций адре-

санта; стиля письма, манеры общения с адресатом; 

круга затрагиваемых тем; набора элементарных ре-

чевых жанров и особенностей их воплощения. 

Речевые компетенции языковой личности, 

отраженные в письменном тексте, представлены 

иерархической системой навыков:  

 графико-орфографических, 

 пунктуационных, 

 грамматических (морфологических и син-

таксических), 

 лексико-стилистических, 

 текстопорождающих.  

Графико-орфографические, пунктуационные и 

морфологические навыки можно отнести к числу 

элементарных компетенций, на том основании, что 

они базируются на репродуктивной деятельности 

языковой личности (лишь на знании соответствую-

щих норм) в противовес умениям текстопорожде-

ния, невозможным без креативных мыслительных 

операций. Навыки текстопорождения реализуются 

через умение строить тексты разных речевых жан-

ров, что может быть выявлено с учетом прагмати-

ческих установок языковой личности. Текстопо-

рождение сопряжено с владением коммуника-

тивно-культурологическими нормами, 

предполагающими учет различных параметров ре-

чевой ситуации (статус коммуникантов, характер 

их отношений, условия общения и т.д.). Компетен-

ция текстопорождения проявляется в умении стро-

ить связный, последовательный, логичный нарра-

тив в соответствии с коммуникативными намерени-

ями (замыслом и целью общения), а также с учетом 

коммуникативно-личностных характеристик адре-

сата. Изучение текстопорождения предполагает 

выявление особенностей построения нарратива, 

присущих той или иной языковой личности. Ком-

петенции текстопорождения базируются на лек-

сико-стилистических (объем активного и пассив-

ного словаря, знание семантики и стилистических 

параметров лексических и фразеологических еди-

ниц, а также их лексической сочетаемости) и син-

таксических (представления о парадигматических 

и синтагматических связях языковых форм) навы-

ках носителей языка. 

Лексико-стилистические компетенции зани-

мают промежуточное положение между элементар-

ными и текстопорождающими, поскольку их ана-

лиз включает в себя учет не только объема лекси-

кона носителя языка, реализуемого в его речевой 

продукции, но и умения использовать лексические 

и фразеологические единицы сообразно их семан-

тике и функционально-стилистическим характери-

стикам, а также с учетом фактора адресата. Таким 

образом, уровень сформированности лексико-сти-

листических компетенций проявляется в точности 

и уместности использования лексико-фразеологи-

ческих единиц, а своеобразие языковой личности 

определяется индивидуально-авторскими предпо-

чтениями в их выборе. 

Весь набор речевых компетенций и стиль об-

щения с адресатом обусловлены личностью автора 

– его кругозором, уровнем образованности вообще 

и письменной культуры в частности. Личностными 

же характеристиками автора определяется и круг 

тем, затрагиваемых в письмах и детерминируемых 

системой аксиологических приоритетов индивида. 
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Этот ракурс описания материала требует реализа-

ции лингвопрагматического подхода.  

Таким образом, частью лингвопрагматиче-

ского анализа является культурологическая со-

ставляющая. Обращение в качестве источника опи-

сания к материалу предшествующих эпох требует 

учета исторического фона с его событийным рядом, 

идеологией и культурно-аксиологическими прио-

ритетами. Любая языковая личность, формирующа-

яся соответствующей эпохой, с одной стороны, яв-

ляется типичным представителем своего времени и 

той или иной социальной среды, а с другой – харак-

теризуется индивидульными чертами. Индивиду-

альность языковой личности (помимо реализации 

текстопорождающих компетенций) сказывается на 

внешних параметрах писем. К таковым относятся 

расположение текста на листе; особенности по-

черка; наличие или отсутствие разнообразных при-

знаков саморедактирования. Факт саморедактиро-

вания может свидетельствовать и о том, что языко-

вой личности свойственна рефлексия в процессе 

речевой деятельности, и о том, что адресант ориен-

тируется на известные ему законы построения 

письменного текста. 

Таким образом, итогом представления методо-

логической базы исследования является вычлене-

ние следующих подходов к лингвоперсонологиче-

скому анализу речевой продукции:  

 извлечение из эпистолярных текстов ин-

формации для воссоздания портрета адресанта – 

исторической языковой личности; 

 языковая личность рассматривается как со-

вокупность ряда структурных компонентов: разно-

уровневых речевых компетенций, являющихся ча-

стью речевой культуры индивида; его прагматиче-

ских установок – явных и скрытых 

коммуникативных интенций; системы культурных 

предпочтений и ценностных ориентиров; 

 учет названных компонентов описания 

личности адресантов направлен на выявление ин-

дивидуальных особенностей и прослеживание ди-

намики мироощущения той или иной личности в 

экстремальных условиях войны. 

Сопоставление речевой продукции участников 

Великой Отечественной войны позволяет сделать 

ряд наблюдений о реализации речевых компетен-

ций адресанта; особенностях стиля писем и манеры 

общения с адресатом; круге затрагиваемых тем. 

Можно констатировать, что письма фронтови-

ков разнятся по характеру реализации речевых 

компетенций. Что касается первичных (орфогра-

фических, морфологических и пунктуационных) 

компетенций, то можно провести градацию адре-

сантов по уровню грамотности – от крайне низкого 

(у Г. П. Малышева) до достаточно высокого (у В. Н. 

Коробова, А. П. Попкова и Т. В. Антипина).  

Для всестороннего анализа навыков тексто-

порождения требуется связный нарратив доста-

точного объема. Идеальными для исследователя 

условиями можно считать наличие ряда текстов, 

разных по тематике и прагматическим установкам 

адресанта. В этом случае у языковой личности про-

являются разные стороны и качества. Часть изучае-

мых материалов не позволяет составить достаточно 

объективное представление о навыках текстопо-

рождения авторов писем. Это можно сказать о ре-

чевой продукции И. В. Иртегова и М. И. Буторина, 

поскольку их письма представляют собой лаконич-

ный, однообразно-стереотипный дискурс. Напри-

мер, у И. В. Иртегова: Добрый день Дорогая семья 

– жена и дорогие дети шлю свой привет. Шуру по-

здравляю с днем рождения и желаю быть здоровой 

так же и Вам сообщаю, письмо от16/IV.42. полу-

чил за что благодарю. Привет родным от меня и 

Васи. Пока здоровы. Целую Ваш папа 2.  

Письма остальных семи адресантов можно 

сгруппировать в зависимости от особенностей во-

площения в них текстопорождающих навыков. 

Крайнюю степень неумения строить развернутый 

письменный нарратив обнаруживают письма Е. П. 

Малышева. Все они представляют собой нерасчле-

ненный поток речи, напоминающий устную своими 

повторами, нечеткостью границ между фразами, 

контаминированным характером синтаксических 

структур, непоследовательно-ассоциативным 

строем развертывания мысли. Иллюстрацией мо-

жет служить следующий фрагмент: …пишу я тебе 

свои фронтовой и гвадеиский привет и кланеюс вам 

всем понискому поклону и жалаю вам всего хоро-

шого и стесливой жызни и хочю тася тебя спро-

сит о том ходитли нина вшколу ежеле ходит то 

ты ие нзадержывай а заставляи штобы она училас 

пуше итак пишыте ишо што ес увас нового я хочю 

узнат што увас нового и так ишо раз тебя тася 

прошу нетоскуи отом што утеряла веши это мы 

ишо нажывем вдва раза болше есле я буду жыв и 

так пока тася досвидания…  

Более четким построением синтаксических 

конструкций и членением речевого потока на 

фразы отличается речевая продукция Н. А. Бара-

нова, при том что в ней, тем не менее, сохраняются 

явные признаки построения письменного текста с 

ориентацией на устную речевую практику, напри-

мер: В госпитали, наверно, пролечусь долго по сво-

ему усмотрению и май мес. наверно придется а как 

надоело лежать, я пишу тебе письма, написанные 

мною лежа в постели. Я, Котик, в предыдущих 

письмах писал, чтобы выслала телеграфом денег 

100-200 р т.к. здесь можно купить яиц, молока. 

Остаемся лечиться в этом же госпитали так что 

никуда нас не переведут да и лучше а то как писал 

в одном письме нас хотели перевести в другой гос-

питаль. 

Письма двух названных адресантов не обнару-

живают признаков предварительной рефлексии ав-

торов по поводу сюжетно-композиционной струк-

туры порождаемого текста. В отличие от них, у 

В.П. Олюнина заметна реализация некоего плана 

построения нарратива, хотя очевидно, что автор не 

в полной мере следует законам организации пись-

менного текста. 

Остальные фронтовики (В. Н. Коробов, А. П. 

Попков, Ю. Ф. Сорокин и Т. В. Антипин) доста-

точно хорошо знакомы с конституирующими при-
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знаками письменной речи и в разной степени де-

монстрируют навыки развертывания эпистоляр-

ного дискурса. Их письмам присущи связность, по-

следовательность в изложении мыслей, логичность, 

четкость композиционной структуры. А конкрет-

ные особенности их текстопорождения обуслов-

лены набором разнородных факторов: особенно-

стями самой личности пишущего, условиями кон-

кретного акта коммуникации с учетом событийной 

ситуации, личностных и статусных отношений 

между адресантом и адресатом, а также с учетом 

эмоционально-психологического состояния автора.  

Неординарным текстопорождением в ряду пе-

речисленных фронтовиков особенно выделяется Т. 

В. Антипин. Его нарратив отличается развернутым 

характером, удивительным разнообразием формы и 

содержания, искренней эмоциональностью. 

Письма обнаруживают склонность Антипина к са-

морефлексии и рефлексии, выливающейся в обоб-

щения философского характера о любви, о жизни и 

смерти, о войне и мире, о чувстве родины. Приво-

димые ниже фрагменты из разных писем наглядно 

иллюстрируют все разнообразие интеллектуально-

творческого потенциала адресанта: 

Марусенька, ты прости же мне то, если я в 

суете солдатской черствой жизни или в опасных и 

тяжелых делах забывал тебе написать ласкового 

слова. Нет, я не забывал, но сердце их не знало, т.к. 

оно было покрыто черной злобой, ненавистью к 

тем, кто нарушил нашу прекрасную, дорогую 

жизнь, нашу радость, наше будущее. Поверь же, 

по отношению к тебе я все такой же, и не меньше, 

если не больше обожаю тебя, ценю твою доброту 

и заботу обо мне (письмо от 28.10.1944). 

Ты пишешь скука. Верю. У нас ее нет. Скука – 

явление тоже неприятное, но ее давно бы здесь 

разогнали те явления, от которых иногда седеют. 

Тоска жестокая и, порой, когда земля содрогается 

и стонет, смертельный страх от чувства обречен-

ности и собственного бессилия перед дикой силой 

всеразрушающего и уничтожающего огня – чув-

ство гораздо сильнее скуки (письмо от 16.08.1944). 

Посуди сама, что три года этой трудной 

жизни могут создать в мозгу солдата. Ведь не так 

уж далека развязка и хотя мы не знаем кто же бу-

дет счастлив, вернется домой, но все фантази-

руем, строим планы о будущей мирной жизни, о са-

мой минуте встречи, даже забываем, какие труд-

ности у вас там сейчас в тылу относительно 

продовольствия, одежды и проч. Кажется, стоит 

только вернуться, как все будет хорошо и сломан-

ная жизнь направится от одного слова – конец 

войне (письмо от 19.09.1944). 

В своем последнем письме братишка тоже 

мне советует подыскать место где нибудь южнее. 

Меня он этим удивил. Я не дождусь кажется ми-

нуты, когда б можно было стрелою помчаться 

туда, на свой родной Урал, побродить по дебрям 

северных лесов, по речушке Язве, забраться где ни-

будь в малинник или за грибами. А вы все словно рех-

нулись давай вам юг. Нет, вы еще не знаете, что 

такое тоска по родному краю! (письмо от 

15.08.1945). 

Ряд исследуемых писем дает материал для ана-

лиза индивидуальных особенностей стиля и ма-

неры авторов. При этом возможность всесторон-

него и детального анализа этих параметров гораздо 

выше, если речевая продукция принадлежит адре-

сантам с высоким уровнем навыков текстопорож-

дения. Так, о стиле писем И. В. Иртегова и М. И. 

Буторина нельзя сказать ничего, кроме того, что он 

телеграфный и характеризуется дискретной пода-

чей информации, а эпистолярная манера Н. А. Ба-

ранова отличается диффузностью и аморфностью 

текста.  

При определенном сходстве манеры изложе-

ния А. П. Попкова и Ю. Ф. Сорокина – лаконичной, 

сдержанной, ориентированной на событийный ряд, 

а не на осмысление фактов и ситуаций, – обнаружи-

вается и некоторая индивидуальность их стилей. А. 

П. Попков тяготеет к констатации со скупым выра-

жением оценок и эмоций, а Ю. Ф. Сорокин нередко 

сопровождает свое повествование оценочными ха-

рактеристиками лиц и событий:  

Сейчас я нахожусь на передовой. Донимают 

комары и ленинградские болота, ноги все время 

мокрые. Дают по 200 гр. водки т. что этим не-

много согреваешься. Погода стоит типичная пи-

терская – ясно и дождь, больше дождь, но не хо-

лодно. Согласно приказа Наркома готовимся к ре-

шительным действиям (А. П. Попков); 

Ни верьте лживым разговорам о культуре 

других стран. Я сам видел и вижу заграничную 

жизнь и везде безкультурие, кругом обман и ложь, 

т.к. культура эта их только снаружи, даже и во-

обще ее нет. Самая наилучшая жизнь у нас далеко 

дома, я воюю за эту жизнь. Вот я вернусь, так дам 

жизни этому обормоту, что живет за стенкой 

(Ю. Ф. Сорокин). 

Вместе с тем их письма лишены наигранности, 

патетики, преувеличенной драматичности и харак-

теризуются обыденной естественностью интона-

ций. Подобного нельзя сказать об эпистолярном 

стиле В. Н. Коробова – пафосно-лозунговом, по-

строенном на идеологизированных стереотипах, 

что отражается практически в каждом письме этого 

адресанта, но наиболее ярко проявляется в посла-

нии от 29 ноября 1944 года: 

Учись быть честной, правдивой, люби жизнь, 

люби людей, а больше всего Родину. <…> Уничто-

жаем, гоним ненавистного врага, который посягал 

на эти права, который хотел отнять свободу и 

счастье всех нас и сделать Советский народ сво-

ими рабами.  

<…> Миллионы людей сложившие свои лучшие 

головы, отдавшие свою жизнь за победу, зовут нас 

на мщение на полный и окончательный разгром 

врага, для того, что бы он никогда уж больше не 

нападал на нас.  

Ради пролитой крови лучших людей за Родину, 

нужно особенно любить и беречь ее как святыню, 

как самое дорогое.  

Уникальным явлением на фоне анализируе-

мых писем фронтовиков видится эпистолярный 

стиль Т. В. Антипина – наиболее разноплановый, 



The scientific heritage No 39 (2019) 55 

творческий, реализующий разные речевые страте-

гии путем чередования всех возможных функцио-

нально-смысловых типов речи. В дополнение к 

процититрованным выше фрагментам из его писем, 

содержащим рассуждения, можно привести контек-

сты с повествованием и описанием: 

Числа 23 или 24 точно не помню мы по ошибке 

на автомашине вьехали в село занятое еще 

немцами. Нас обстреляли из пулеметов и пушки. 

Но шофер сумел быстро развернуться и дал пол-

ный газ обратно. Одного убило, одного моего това-

рища ранило. С меня осколками сбило шапку, но 

остался цел. И уже с 27 марта я был действи-

тельно в пекле. Как мы дрались – словами не опи-

шешь. Можно представить, что не имея патронов 

во автоматах мы заставили немцев занимающих 

оборону побросать минометы и др. оружие и бе-

жать, которым удалось, большинство же было 

перебито (письмо от 17.04.1944). 

Сегодня первый день у нас похож на осень. Все 

стояла хорошая, ясная погода, а сегодня проснув-

шись утром я еще в постели почувствовал, что на 

дворе сыро. Небо заволокло серыми тучами, моро-

сящими на землю мелкий дождь. Ветра нет и тучи 

окаменев свинцовой палаткой недвижимо и равно-

душно висят над миром, продолжая с нужной по-

стоянностью брызгать своим дождем. Начинаю-

щий желтеть лист на деревьях тоскливо и без-

молвно висит не шелохнувшись, безнадежно 

подставив свои щечки под удары капелек. Струйки 

накопившейся воды стекают по затуманившемуся 

оконному стеклу как слеза, оставляя за собой изви-

листый след. Мухи, предчувствуя неизбежную ги-

бель, сонно перелетают с предмета на предмет и 

словно оцепенев подолгу стоят на одной точке 

(письмо от 10.09.1945). 

Манеру Т. В. Антипина отличает корректность 

и некатегоричность оценок, а также искренность 

эмоций. 

Тематика фронтовой переписки исследова-

лась многими учеными с разными целями. В част-

ности, Т. П. Сухотерина с точки зрения диктумного 

содержания выделяет следующие темы: «семья, 

любовь, фронтовая повседневность; информация о 

ценах на продукты питания в военное время; ин-

формация о материальном, нравственном и психо-

логическом состоянии; патриотизм; Родина; нена-

висть к врагу и др.» [18. С. 221].  

В исследуемых письмах большинства адресан-

тов реализуется лишь незначительная часть тем из 

перечня, приводимого Т. П. Сухотериной, а есть и 

такие, в которых, помимо рамочно-этикетных ком-

понентов, содержится лишь информация о том, что 

адресант жив (таковы письма И. В. Иртегова). В пе-

реписке Г. П. Малышева отражается преимуще-

ственно тема семьи в виде запросов информации о 

здоровьи, домашних делах, а тема фронтовой по-

вседневности передается одним штрихом: я бы луче 

дома десет рас сходил закартошкои там вед 

всежо пули невижат и тагже старядыи нервутся 

авот нам здес сэтем считатся неприходится. У 

других адресантов набор тем шире, но все же почти 

всегда можно выделить доминирующие, к которым 

автор возвращается неоднократно, от письма к 

письму. У В. П. Олюнина, как и у Г. П. Малышева, 

одна из таких тем – тема семьи. Автор беспокоится 

о материальном благополучии семьи, как бы заочно 

участвуя во всех известных ему и привычных – се-

зонных и повседневных – хозяйственных делах. 

Вторая тема – фронтовая повседневность – раскры-

вается им всегда в оптимистично-обыденном тоне; 

в наибольшей мере его самоощущение на войне пе-

редается в следующем фрагменте: Живу пока не-

чего, но на нашем направлений идут сильные бои: 

немец уперся и не отступает. Погода хорошая, но 

и жизнь неплохая, хотя и воюем, но духом непа-

даем, тут и снаряды рвутся! и пули свистят! А у 

нас и гармошка играет, и кино смотрим, и кон-

церты ставят, и т.д. Доминирование темы госпи-

таля и своего здоровья у Н. А. Баранова обуслов-

лено тем, что он находится на лечении после обмо-

рожения, но наряду с этим его письма передают 

тревогу о здоровьи жены. Отсутствие темы фронто-

вой повседневности в письмах М. И. Буторина свя-

зано с тем, что они написаны по пути к фронту; этот 

молодой человек еще не адаптировался к новой для 

него действительности и поэтому тоскует по дому, 

домашней еде и своим родным. В отличие от него, 

для А. П. Попкова военная действительность 

вполне привычна и является предметом его описа-

ний наряду с погодными условиями, в которых ему 

приходится воевать: Сначала боялся, а теперь от-

ношусь спокойно, привык. Приходилось бывать в 

разных переделках и покуда выходил из них цел и 

невредим. Не знаю, как дальше. Летом воевать 

легче – тепло хоть. А когда наступала зима, – было 

боязно морозов. Теперь все это позади. Да и мо-

ральный дух другой.  

Никто из названных в предыдущем абзаце ад-

ресантов не пишет о патриотизме, любви к Родине 

и ненависти к врагам. Эти темы присутствуют в 

письмах В.Н. Коробова и Ю.Ф. Сорокина, но рас-

крываются принципиально по-разному: у Коробова 

развернуто и через идеологические клише (пример 

беспредельной преданности и Любви к своей Ро-

дине, к человечеству; величайший подвиг; долг пат-

риота не позволяет; судьба победы; преданный 

делу Партии Ленина–Сталина и Родине; зовут нас 

на мщение; беречь как святыню; достойна вели-

кого звания Ленинца), а у Сорокина – коротко и лич-

ностно-прочувствованно, как во фразе: Самая 

наилучшая жизнь у нас далеко дома, я воюю за эту 

жизнь. 

Содержательная неординарность эпистолярия 

Т. В. Антипина (на фоне анализируемых писем всех 

других фронтовиков) заключается в необычайно 

широкой политематичности. Темы, обозначенные 

Т. П. Сухотериной, не только присутствуют у Ан-

типина в полном наборе, но и разворачиваются им 

нестандартно и разнопланово. Это можно проде-

монстрировать на примере одной темы (практиче-

ски отстутствующей у других фронтовиков) – пси-

хологическое состояние адресанта. Благодаря тому, 

что переписка Т. В. Антипина с женой охватывает 

5 с лишним лет, есть возможность проследить ди-

намику его эмоционально-психического состояния, 
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смену настроений, изменения в мироощущении и, в 

конечном итоге, констатировать произошедшую в 

его сознании эволюцию. В самом общем виде это 

выражается в постепенном росте объема писем и 

усилении в их содержании рефлексивного блока. В 

первых текстах Антипина преобладает фактологи-

ческий ряд. Об эмоционально-психическом состоя-

нии адресанта свидетельствуют лишь скупые 

строки о трудностях адаптации в непривычных 

условиях: За один день я ничему не научился, а 

наоборот пуще отупел. Все кому то подчиняются, 

друг другу приказывают, имеют разные звания – 

просто я смотрю на все это как баран на новые 

ворота. Вчера ходил на стрельбище, результат не 

знаю, но считаю что плохо (письмо от 8.11.1941). 

В этот период Т. Антипин, по всей вероятности, не 

способен к рефлексии по поводу своего эмоцио-

нально-психического состояния, о чем красноре-

чиво говорят следующие его слова: Писать есть 

что много у меня тебе, Маруся, да в голове такой 

хаос, что мысли прыгают как у зайца и не могу себя 

заставить последовательности (письмо от 

8.11.1941). Летом 1942 года в письмах Антипина 

становятся заметными признаки того, что он нако-

нец осмыслил свою роль в происходящих собы-

тиях, принял ее и готов к выполнению своей мис-

сии. Доказательством этого можно считать появле-

ние в его рассуждениях о военных событиях сугубо 

личностных мотивов: Какова будет участь твоего 

мужа <…> покажет будущее. Но и ему придется 

скоро биться. Хватит отдохнули, накопили сил, 

подучились – надо скорее очищаться от фашист-

ской грязи, а то она уже надоела так, как чирей на 

мягком месте, на которое садятся (письмо от 

4.07.1942). Внутреннее равновесие, обретенное им, 

привело к сбалансированности мыслей и чувств, 

вследствие чего в письмах появляются природные 

зарисовки, передающие его эмоционально-психо-

логическое состояние. Через полтора года фронто-

вой службы Тимофей Антипин осознает произо-

шедшие в нем личностные перемены: Про себя я 

скажу, что в настоящий момент я гораздо спокой-

ней чем был дома. Приходилось видеть картины 

жуткие. Привык ко всему. Выработалась такая 

тенденция – будь что будет одним двух смертей не 

бывает, а одной не минуешь (письмо от 9.02.1943). 

О наиболее глубоком влиянии войны на личность 

человека говорят изменения в его сущностных ак-

сиологических установках. В одном из писем Т. 

Антипин рассуждает о переменах в его собствен-

ном сознании: Привычка к опасности смерти не 

рождает скуки, а каждый такой опасный случай 

дает толчек в твоем организме к новым чувствам, 

дает толчек к мыслям о красоте и цели жизни, воз-

вышает любовь. В бою, если ты равнодушен к соб-

ственной жизни, неравнодушен к исходу предпри-

нятой операции, к взаимоотношениям с товари-

щами. Тогда же часто приходит в голову мысль о 

своих дурных поступках в прошлом, о грешках с 

близкими и пр. и часто даешь себе слово никогда 

так не поступать, но что снова забывается в 

скуке однообразия мирной (относительно) жизни 

(письмо от 21.02.1944).  

Уникальность эпистолярия Т. В. Антипина со-

стоит еще и в том, что заключенный в нем нарратив 

порой выходит за рамки традиционной фронтовой 

тематики. Его «взгляд из окопа» характеризуется 

широтой видения и глубиной осмысления ситуа-

ции. Он размышляет о своей малой родине, о куль-

турно-этнографической специфике территорий, че-

рез которые ему довелось проходить; рассуждает о 

жизни и смерти, о войне как гуманитарной ката-

строфе; выражая отношение к противнику (не-

смотря на давление советской антифашистской 

пропаганды), не может воспринимать его только 

как врага, которого нужно уничтожить. В одном из 

своих писем он проводит прямую параллель между 

ощущениями своими и тех солдат, которые укрыва-

ются в окопах противника: А там, за сизой дымкой 

вдоль маленькой речушки проходит линия фронта 

на сегодня. Из наспех выкопанных окопчиков тор-

чат верхушки металлических касок, да стволы вин-

товок, автоматов, морды пулеметов. Тысячи пар 

воспаленных глаз уставились на тот берег, где в 

таких же окопах сидят существа, проклятые ста-

риками, детьми, девушками, называющие себя 

арийцами – людьми высшей расы, освободителями 

(кого и от чего?). Смотрят и выжидают. А потом 

начинают рваться над головами снаряды, мины, 

бомбы, с ревом и грохотом выскакивают танки, 

самоходные орудия и люди в серых шинелях с этой 

стороны речушки и в зеленых шинелях по ту сто-

рону, втягивают головы в плечи, стараясь сжать 

себя в крохотный комочек, чтобы спрятать, 

укрыть себя от этого ада. Сквозь грохот ада не 

слышны предсмертные крики людей, но в переко-

шенных смертной мукой лицах можно прочесть 

проклятие Гитлеру, затеявшему эту бойню 

(письмо от 01.08.43). 

Что касается описания элементарных речевых 

жанров в структуре комплексного жанра письма, то 

оно достаточно трудоемко и может стать предме-

том отдельной статьи. Но даже самый поверхност-

ный анализ этого аспекта позволяет увидеть его 

перспективность для выявления индивидуальных 

особенностей языковой личности и тех перемен, 

которые происходят в ней в экстремальных усло-

виях войны. Так, например, очевидны различия 

между набором элементарных жанров в эпистоля-

риях Антипина и Попкова: в развернутых посла-

ниях Антипина широко представлен жанр репре-

зентатива, тогда как в лаконичных письмах Поп-

кова данный жанр практически не реализуется.  

Таким образом, интеграция реализованных ас-

пектов описания речевой продукции фронтовиков 

(речевые компетенции адресанта, особенности 

стиля писем и манеры общения с адресатом, круг 

затрагиваемых тем, а также набор и способы вопло-

щения элементарных речевых жанров в структуре 

писем) позволяет, с одной стороны, увидеть разные 

проявления исторических языковых личностей, а с 

другой – осознать, что они коррелируют между со-

бой в структуре языковой личности. 

Портрет исторической языковой личности и 

особенности психоэмоционального состояния ин-

дивида в тот или иной момент могут быть уточнены 
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за счет привлечения дополнительной информации 

– прежде всего, внешних параметров писем, 

включая почерк адресанта. Несмотря на сходство 

условий, в которых создавались письма фронтови-

ков, заметны некоторые различия в их оформлении, 

указывающие на привычки адресанта, наличие/от-

сутствие у него навыков построения эпистолярного 

текста, а также языковой рефлексии в момент по-

рождения дискурса. 

Для интерпретации разнородных текстовых 

данных весьма полезна затекстовая информация 

об авторах писем. Объем подобных данных, до-

ступных для исследователя, не всегда одинаков и 

порой бывает скуден. Сведения, имеющиеся об ад-

ресантах, позволяют судить об их образовании, воз-

расте и социальном положении.  

Учет всей совокупности рассмотренных выше 

параметров описания исторической языковой лич-

ности позволит углубить и расширить представле-

ния об особенностях поведения и психологии чело-

века на войне. Но при этом информативность дан-

ных, полученных в рамках 

лингвоперсонологического описания, не одинакова 

и зависит от целого ряда факторов. 

Как правило, чем обширнее объем эпистоля-

рия, тем больше возможностей он дает для наблю-

дения за адресантом (его реакцией на происходя-

щие события, на конкретные ситуации), за особен-

ностями его адаптации к фронтовым условиям. 

Если же эпистолярий охватывает значительный пе-

риод, то он может показать эволюцию индивида. 

Этим условиям – большой объем длительной пере-

писки (1941–1946 гг.) – удовлетворяет архив Т. В. 

Антипина. Полезным для выявления самоощуще-

ния фронтовика оказалась возможность сравнить 

письма военных лет с довоенными (это позволило 

увидеть смену психоэмоционального состояния А. 

П. Попкова, чья переписка относится к 1937–1942 

гг.). 

Однако объем эпистолярия не всегда обеспе-

чивает полноту самораскрытия индивида. Факто-

рами, позволяющими проявиться личности в пере-

писке, можно считать психотип, глубину внутрен-

него личностного содержания, уровень 

культурного развития и аксиологические приори-

теты индивида. Их анализ коррелирует с установ-

ленными выше аспектами лингвоперсонологиче-

ского описания:  

 стиль и манера письма дают сведения о 

типе личности; при этом их смена указывает на из-

менения в психоэмоциональном состоянии; 

 тематика писем выявляет глубину внут-

реннего содержания, обеспечивающего склонность 

к рефлексии;  

 аксиологические приоритеты сказываются 

и на тематических предпочтениях адресантов, и на 

характере оценок;  

 разноуровневые речевые компетенции 

языковой личности служат основой для анализа ее 

речевой культуры – индикатора уровня культур-

ного развития индивида. 

Масштабная личность (с глубоким внутрен-

ним содержанием) способна раскрыться в эписто-

лярии и продемонстрировать ментальную и нрав-

ственную эволюцию, обусловленную пребыванием 

в экстремальных условиях. 

Фактор адресата, безусловно, влияет на харак-

тер дискурса, и при этом обязательным условием 

самораскрытия адресанта являются приватные и 

доверительные отношения между коммуникан-

тами. Смена адресата может привести к изменению 

характера и тональности нарратива (это показывает 

сравнение писем Т. В. Анитипина к жене с един-

ственным его письмом к родителям). 

Очевидно, что сведения, добытые с помощью 

исследовательских приемов в рамках лингвистиче-

ской персонологии, могут быть осмыслены и ин-

терпретированы представителями других научных 

направлений (психологов, социологов, историков), 

интегрированных военно-исторической антрополо-

гией. 

Примечания 
1 Исследование выполнено при финансовой 

поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований в рамках проекта 18-012-00136 «Че-

ловек на войне: «взгляд из окопа» (лингвоперсоно-

логический анализ частных эпистолярных архивов 

периода Великой Отечественной войны)» 
2 Здесь и далее при цитировании текстов пол-

ностью сохраняется авторская орфография и пунк-

туация. 
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Анотація 

Мета дослідження  осмислення соціально-філософських засад та оцінка ефективності застосування 

елементів театральної гри у навчальних та соціально-виховних практиках. Методологія дослідження ґру-

нтується на методах соціокультурного аналізу в рамках концепції театральності соціокомунікативних про-

явів культури. Ця концепція дозволяє у процесі осмислення сутності й форм соціальної реальності поєд-

нати дві рушійні сили культури  комунікацію та театральність буття. Саме таке поєднання спостеріга-

ється у навчальних та соціально-виховних практиках, спрямованих на формування або вдосконалення 

навичок із соціальної комунікації. У вихованні цей підхід реалізується через діяльність соціальних педа-

гогів, аніматорів, які залучають дітей до нових культурних цінностей, соціальних норм тощо; у навчанні  

через розробку й впровадження методів рольової гри при вивченні іноземних мов, спеціальних дисциплін 

різної фахової спрямованості в університетах. Аналіз таких практик показує, що їх застосування дозволяє 

не лише підвищувати рівень комунікативних компетенцій (соціальних, професійних тощо), а й формувати 

у школярів та студентів уявлення про норми соціальної поведінки, світоглядні позиції тощо. У більш ши-

рокому сенсі такі практики не лише сприяють соціальній адаптації та самореалізації людини, а й вплива-

ють на формування сучасної соціальної реальності.  

Abstract 

The purpose of the study is to comprehend the socio-philosophical foundations and assess the effectiveness 

of the use of theatrical play elements in educational practices. The research methodology is based on the methods 

of sociocultural analysis in the framework of the concept of theatricality of socio-communicative manifestations 

of culture. This concept allows in the process of understanding the essence and forms of social reality to combine 

the two driving forces of culture  communication and theatricality of being. It is this combination that is observed 

in educational and socio-educational practices aimed at the formation or improvement of social communication 

skills. In social education this approach is implemented through the activities of animators who introduce children 

to new cultural values, social norms, etc.; in training  through the development and implementation of role-

playing methods in the study of foreign languages, special disciplines at universities. An analysis of such practices 

shows that their use allows not only to increase the level of communicative competencies (social, professional, 

etc.), but also to form an understanding of the norms of social behavior and worldview positions among school-

children and students. In a broader sense, such practices not only contribute to social adaptation and self-realization 

of a person, but also influence the formation of modern social reality. 

Ключові слова: театральна гра, навчання, виховання, соціальна адаптація, соціальна комунікація, ме-

тод. 

Keywords: theater play, education, social adaptation, social communication, method. 

 

Актуальність проблеми. Незважаючи на бур-

хливі всебічні трансформації, які переживає су-

часне суспільство, незмінним залишається праг-

нення людей до театралізації деяких видів соціоку-

льтурної діяльності. Тому дослідження цієї 

тенденції, як і окремих її проявів, є актуальними, 

особливо  в рамках предмету соціальної філософії, 

яка вивчає сутність і форми існування соціальної 

реальності, випрацьовуючи методологічні підходи 

до її осмислення. 

Аналіз публікацій та досліджень, які 

пов’язані із осмисленням театрального поза ме-

жами театру, показує, що вони сформували у філо-

софській думці погляд на соціальну реальність як 

на театр, театральну виставу. Цей підхід до осмис-

лення різних соціальних процесів та явищ предста-

влений у працях таких мислителів, науковців, як І. 

Гофман, Г. Дебор, Ж. Дерріда, Ю. Лотман, Р. Барт, 

Ж. Бодрійяр, Й. Ґейзінга, Г. Гессе, М. Євреїнов, Ж. 

Липовецький, А. Баканурський, Г. Чміль, Н. Кора-

бльова та багато інших. 
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Виходячи з того, що театральність виникає 

лише в умовах комунікації (будь-якої  соціальної, 

міжособистісної, художньої, творчої тощо), розро-

бляється концепція театральності соціокомунікати-

вних проявів культури [1]. Ця концепція дозволяє у 

процесі осмислення сутності й форм існування со-

ціальної реальності поєднати дві рушійні сили ку-

льтури  комунікацію та театральність буття. 

У практичній площині це поєднання відбува-

ється в тому числі і завдяки спеціальним методикам 

з елементами театральної гри, які впроваджуються 

у навчальні та соціально-виховні процеси. 

Тому метою даного дослідження є осмис-

лення соціально-філософських засад та оцінка ефе-

ктивності застосування елементів театральної гри у 

навчальних та соціально-виховних практиках. 

Дослідницька стратегія базується на методах 

соціокультурного аналізу в рамках концепції теат-

ральності соціокомунікативних проявів культури 

[1].  

Виклад основного матеріалу. Одно із визна-

чень театральності фіксує її як гіперболічну полі-

функціональну подвоєну реальність, яка форму-

ється засобами гри; специфічний механізм, що різ-

номанітно використовується в людській практиці 

для вирішення важливих соціально-політичних, ви-

ховних, комунікативних та психологічних проблем 

[2]. Це визначення підтверджується практичним до-

свідом застосування театральної гри для означених 

цілей.  

У педагогічній діяльності театральна гра, теат-

ральне мистецтво стають потужним інструментом і 

для навчання, і для виховання. 

Наприклад, професійна діяльність соціальних 

педагогів все частіше включає сценічну роботу. Як 

пояснює Ю. Возна, «театральне мистецтво й теат-

ралізація як один із способів організації життєвого 

простору використовується фахівцем соціальної 

сфери в соціокультурному та педагогічному кон-

текстах у якості засобу виховання дитини, передачі 

інформації з метою формування її світоглядних по-

зицій, морально-етичних цінностей і пріоритетів, 

естетичних ідеалів, оволодіння зразками поведінки, 

створення соціальних установок, задоволення тво-

рчих потреб тощо» [3, с. 162]. Комплексному вирі-

шенню всіх цих завдань сприяє такий напрям соці-

альної педагогіки, як анімація. 

Вперше цей термін був запроваджений у Фран-

ції для характеристики функцій організаторів піс-

ляурочної діяльності дітей у вільний час: слово 

«аніматор» походить від французького “animer”  

надихати, стимулювати до певного виду діяльності. 

Наразі анімація трактується більш широко  як 

інноваційна специфіка роботи педагога у сфері до-

звілля. 

Соціальний педагог-аніматор, покликаний 

створювати умови для захопливої діяльності, сти-

мулювати інтерес дітей до неї, має сприйматися, як 

член групи, тому бере активну участь у груповій ро-

боті. Тобто педагог-аніматор виступає не як керів-

ник групи, а як консультант, радник або помічник, 

який допомагає створювати умови для пробу-

дження думок, прийняття рішень та реалізації заду-

мів. 

Як зауважує Є. Мамбеков, концептуально ані-

мація знаходиться у тісній взаємодії з вихованням у 

широкому розумінні, оскільки мова йде про вихо-

вання, яке має на меті всесторонньо формувати осо-

бистість не лише в межах школи, а й під час до-

звілля. При цьому завданням педагога-аніматора є 

не лише передача знань та умінь, а й, насамперед, 

встановлення між членами групи атмосфери спів-

праці, взаємної поваги, творчого пошуку, у більш 

широкому сенсі  залучення дітей до нових культу-

рних цінностей, соціальних норм тощо [4]. 

В тому ж ключі визначає функції педагога-ані-

матора і Н. Ярошенко, стверджуючи, що активна ді-

яльність таких фахівців у сучасному суспільстві ві-

дкриває нові можливості для оновлення суспільних 

відносин і нарощування в них енергії для підви-

щення соціокультурної активності населення. Фахі-

вець, котрий здійснює анімаційну діяльність, упев-

нено відчуває себе в різних формах спілкування, 

виступає в ролі центральної особистості, ініціатора 

спілкування, а також в якості стимулюючого фак-

тора особистісного розвитку інших особистостей, є 

посередником між духовним світом і суспільством 

[5]. 

Поєднуючи всі ці уявлення про призначення 

соціального педагога-аніматора, Ю. Возна визначає 

його, як фахівця, що організовує культурний відпо-

чинок, розробляє індивідуальні та колективні ані-

маційні програми (акції) з метою залучення пред-

ставників різних соціальних груп до активної уча-

сті, отримання позитивного настрою та 

самопочуття, самоактуалізації, самореалізації, ней-

тралізації негативних наслідків суспільного життя 

[3, с. 163]. Дослідниця також підкреслює, що «ані-

маційна діяльність соціального педагога враховує 

нові ролі та функції вихователя широкого профілю, 

формує нові уявлення про особистість як партнера 

(на основі теорії гуманістичної філософії освіти), 

визнає життя ключовою смислоцінністю, зверта-

ється до екзистенціальних проблем життя, підтри-

мує базові психологічні потреби особистості» [3, с. 

164]. 

Водночас, практика показує, що театралізація 

може бути корисною і ефективною не лише у про-

цесі виховання, а й під час навчання. Особливо у 

тих випадках, коли навчання націлене на форму-

вання навиків з комунікації. Таким, безумовно, є 

навчання іноземним мовам, а також вдосконалення 

володіння державною мовою. 

При вивченні (або вдосконаленні) української 

мови студентами вишів важливим є напрацювання 

навичок спілкування в майбутній професійній дія-

льності. Одним з ефективних способів здобуття та-

ких навичок є театрально-рольова гра з акцентами 

не на життєвих, побутових сценках, а на ситуаціях, 

максимально наближених до реалій певної профе-

сії. 

В цьому плані цікавим є досвід викладачів Ха-

рківської державної академії дизайну і мистецтв. 
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Як пояснює професор І. Дроздова, при вивченні ук-

раїнської мови за професійним спрямуванням сту-

дентам пропонується робота над проектами. Особ-

ливий інтерес у студентів викликають такі теми, як 

«Структура компанії» і «Робочі вакансії». Перед 

навчальною групою (яка розділяється на команди 

по 45 студентів) ставиться мета: у першому випа-

дку  створення власної компанії та її презентація; 

у другому  участь у конкурсі на вакантну посаду й 

зарахування на роботу. 

Проекти реалізуються у форматі ділової гри з 

елементами театралізації. «Розвиваючи навички й 

уміння говоріння українською мовою в тематичних 

ділових і рольових іграх,  зазначає І. Дроздова,  

студенти орієнтуються на «вживання» в образ укра-

їномовного персонажа, який діє відповідно до ситу-

ацій і обставин, особливостей професійної куль-

тури з різних галузей науки, техніки, виробництва 

тощо». І. Дроздова також зазначає, що на заверша-

льному етапі навчання театралізований проект 

може бути у форматі міні-п’єси, присвяченої яко-

мусь національному святу або національно значу-

щій події України. У п’єсі концентруються набуті 

протягом навчання в загальноосвітній і вищій 

школі знання української мови й культури, моралі і 

звичаїв українського народу. Обов’язковою умо-

вою успішності театралізованого проекту є 

пред’явлення результатів роботи студентам інших 

навчальних груп (курсів, спеціальностей), які також 

вивчають українську мову [6].  

Власний досвід педагогічної діяльності пока-

зує ефективність застосування театрально-ігрового 

підходу й у викладанні спеціальних дисциплін у ви-

щій школі.  

Особливо доречним такий підхід є на заняттях, 

які передбачають формування комунікативних 

компетенцій в певній професійній діяльності. На-

приклад, в рамках курсу «Основи підприємницької 

діяльності в царині арт-ринку», що викладався (з 

2006 по 2015 роки) для студентів-культурологів в 

Одеському національному політехнічному універ-

ситеті, проводилися практичні заняття з вивчення 

специфіки спілкування в галерейному бізнесі. Зро-

зуміло, що навичок такого спілкування в умовах 

університетської аудиторії студентам здобути 

важко (для цього передбачені виробничі практики 

та стажування). Але отримати уявлення про особ-

ливості такого спілкування в різних комунікатив-

них моделях та обставинах ігрове моделювання ці-

лком дозволяє. 

Зазвичай формувалися моделі комунікації між 

галеристом-продавцем та потенційним покупцем. 

Завдання для «галериста» завжди формулювалося 

однаково: продати якомога більше картин («кар-

тини», що були намальовані самими студентами, 

залишалися із попереднього заняття) за якомога бі-

льшу ціну. 

Завдання для «покупців» були різними, відпо-

відно до того, яка поведінкова стратегія розігрува-

лася. Студенти, що обирали ролі «покупців», із за-

доволенням та натхненням видавали себе за бага-

тія, який хоче придбати картину, але зовсім не 

знається на мистецтві; багатія, який на мистецтві 

знається краще, ніж галерист; «світську левицю», 

якій конче потрібна картина певних кольорів (під 

нові шпалери), або «щось таке атмосферненьке»; 

випадкового відвідувача, який зайшов у галерею, 

ховаючись від дощу; секретарку, якій шеф доручив 

купити картину у кабінет, а вона лише тиждень, як 

працює, тому не знає його естетичних вподобань; 

пару іноземних пенсіонерів-туристів, які хочуть 

придбати щось на згадку про Одесу; колекціонера, 

який збирає картини лише однієї тематики (тема-

тика визначалась відповідно до наявного матері-

алу); прихильницю фен-шую, якій конче потрібна 

картина для гармонізації сімейних стосунків; ве-

селу, шумну компанію молодих людей, які, прохо-

дячи повз галереї, нарешті вирішили, що подару-

вати другові на День народження  якусь картину!.. 

Пропонувалося (в тому числі й самими студентами) 

ще багато інших варіантів ролі «покупця», набір 

яких на різних заняттях відрізнявся (в залежності 

від складу та особливостей групи).  

Однаковою в цих ролях (при повній свободі ім-

провізації) була лише настанова  максимально 

ускладнити роботу «галериста-продавця». Це було 

потрібно не задля драматичної ефектності, а для 

створення якщо не конфліктної, то хоча б наближе-

ної до такої, ситуації. Тому що лише у критичних 

точках розвитку складних систем найкращих чи-

ном виявляються їх специфічні властивості, прита-

манні їм протиріччя тощо. Саме такі «сценки», не-

зважаючи на те, що є далекими від справжньої га-

лерейної практики, давали студентам уявлення про 

причини появи і умови функціонування складної 

системи «мистецтво  ринок». 

Дещо схожа рольова гра проводиться в рамках 

дисципліни «Культура ділового спілкування», що 

викладається для студентів технічних спеціально-

стей. Для відпрацювання теми «Мистецтво переко-

нання» на практичному занятті студентам пропону-

ється розділитися на пари (відпрацьовуються ще й 

навички роботи у команді) та уявити себе підприє-

мцями, які мають продати свою продукцію не де-

небудь, а на базарі. Для ускладнення завдання «то-

вар» студенти обирають навмання (тягнуть картки 

із назвою товару, як екзаменаційні білети). До того 

ж, товари є досить специфічними, не для пошире-

ного споживання: мишоловка, велика червона пара-

солька, мікроскоп, ласти, книга «Астрофізика для 

чайників» тощо. «Продавці» мають переконати по-

тенційних покупців у тому, що їм дуже потрібен 

саме цей товар (при цьому виключаються маніпу-

лятивні комерційні прийоми). 

Це завдання є ще більш провокативним, ніж у 

грі в «Галерею». Бо якщо для студентів-культуро-

логів сценки і ролі були новими, але цілком зрозу-

мілими та наближеними для майбутньої професій-

ної діяльності, то для студентів, що навчаються на 

комп’ютерних або інженерних спеціальностей опи-

нитись у ролі торговців на місцевому базарі завжди 

є несподіваним, іноді й зовсім неприйнятним. 
Проте саме це дозволяє досягти ще однієї мети 

 вивести студентів із зони комфорту. І надати та-
ким чином їм можливості оцінити власну здатність 
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до адаптації (інтелектуальної, психоемоційної, фу-
нкціональної, поведінкової тощо) в таких «екстре-
мальних» ситуаціях. Адже будь-яка творча діяль-
ність передбачає необхідність час від часу зали-
шати зону комфорту, виходячи у зону невідомого, 
незвичного. 

Досвід проведення таких занять показує, що 
більшість студентів легко долають цю межу, охоче 
втягуючись у ролі «продавців», знаходячи дуже ва-
гомі аргументи для переконання «покупців». 

Поділ за ролями часто є доречним і корисним 
у групових формах навчання. На це звернула увагу 
і ретельно дослідила у своєму дисертаційному дос-
лідженні М. Артюшина. Взаємозв’язок соціально-
психологічних та дидактичних умов групової нав-
чальної діяльності студентів вона показує на прик-
ладі дидактичної гри «Моделювання педагогічної 
діяльності». В цій грі студенти повинні були у 
складі малої групи самостійно підготувати та про-
вести одне практичне заняття за темою «Психоло-
гічні особливості навчання різних освітньо-вікових 
категорій. Кожна з підгруп готувала заняття про 
особливості навчання осіб певної вікової категорії: 
«молодші школярі», «підлітки», «старшоклас-
ники», «студенти», «дорослі». В середині кожної 
підгрупи студенти розподілялися за ролями, що ві-
дповідали певним педагогічним функціям: «мето-
дист» (загальна організація навчання і формулю-
вання навчальних цілей), «ведучій» (узгодження 
дій всіх інших учасників на занятті, стимулювання 
навчальної діяльності), «лектор» (надання інформа-
ційного повідомлення з теми), «практик» (закріп-
лення знань і формування практичних вмінь з 
теми), «асистент» (забезпечення наочності на за-
нятті), «контролер» (перевірка досягнення навчаль-
них цілей). Дослідниця відмічає, що під час такої 
гри створюються умови, які сприяють формуванню 
відповідального ставлення студентів до роботи, 
проявленню студентами своїх індивідуальних пси-
хологічних рис [7]. 

Подібні методики є у педагогічно-дидактич-
них «кейсах» багатьох викладачів вишів. При тому, 

що й кожна лекція  це завжди «спектакль»: зі сце-
ною, публікою, певною драматургією та лектором 
у головній ролі. Не дарма ж серед викладачів поши-
реною реакцією на повний клас є фраза: «Бачу, у 
нас сьогодні аншлаг!» 

Втім, в деякі лекції можна привнести ще бі-
льше театральності та дидактично обґрунтованого 
драматизму, якщо проводити її у форматі «лекція 
вдвох». Такий формат академічного заняття описує 
А. Коваленко [8]. 

Така лекція здійснюється зусиллями двох ви-
кладачів, які читають лекцію з однієї теми і взаємо-
діють за допомогою проблемно організованого ма-
теріалу як між собою, так і з аудиторією. В діалозі 
викладачів та аудиторії ставиться проблема, аналі-
зується у відповідних аспектах, висуваються й від-
хиляються гіпотези, розв’язуються протиріччя, зна-
ходиться рішення. Конфліктність (яка є умовою 
будь-якої гарної драматургії) у лекції забезпечу-
ється незвичністю самого формату, а також струк-
турою подання матеріалу, який будується на зітк-
ненні протилежних точок зору, на поєднанні теорії 
та практики. 

Лекція вдвох є ефективною формою навчання, 
близькою до інтелектуальної гри. Висока актив-
ність викладачів викликає відповідну розумову і 
поведінкову реакцію студентів, які отримують уяв-
лення про способи ведення діалогу, а також беруть 
безпосередню участь у ньому. 

В основу такої лекції може бути покладено 
принцип взаємного доповнення інформації партне-
рами (міркування вголос) або принцип контрасту, 
де проявляється плюралізм думок, ведеться диску-
сія. Викладачі або залишаються на своїх позиціях, 
або приходять до єдиної точки зору. 

«Лекція вдвох являє собою міні-гру, що ство-
рює емоційне, позитивно забарвлене тло і підвищує 

зацікавленість студентів,  запевняє А. Коваленко. 

 Вона передбачає високу міру імпровізації у пове-
дінці лекторів, виступи яких повинні бути природ-
ними і невимушеними. Один з методичних прийо-

мів досягнення мети  введення в лекцію нової для 
партнера інформації, на яку той повинен відреагу-
вати. Це створює ситуацію імпровізації, а у студен-
тів викликає довіру і прийняття подібних форм на-
вчання» [8, с. 15].  

Щодо лекцій, то власний досвід показує, що 
деякі важливі поняття іноді є доцільним поясню-
вати саме засобами театральної гри. Але не такої 
гри, де головну роль виконує лектор (у форматі мо-
нологу або діалогу із аудиторією), а такої, в якій са-
мим студентам пропонується уявити себе в якійсь 
ролі. 

Наприклад, в авторському курсі «Міфопоетика 
культурного артефакту», який викладається студе-

нтам-культурологам (навчальний рівень  бака-
лавр), для пояснення поняття «артефакт», а головне 

 чим саме ці предмети відрізняються від інших ре-
чей, яких багато у природі та житті людей, застосо-
вується такий прийом. На стіл викладаються різні 
предмети, зокрема, кристал рожевого кварцу, шма-
ток сірого граніту, декілька екзотичних раковин 
морських молюсків, глиняний черепок із візерун-
ком, намистина із зеленого скла, бурштинова нами-
стина, декілька шматочків необробленого бурш-
тину, шматок металургійного шлаку тощо. 

«А тепер уявить, що ви  археологи,  пропо-

нує лектор студентам.  Під час розкопок знайшли 
всі ці речі. Які з них привернуть вашу увагу? 
Чому?» 

Саме після слів «уявить, що ви...» (спочатку  

археологи, потім  культурологи) починається імі-
таційно-рольова гра, через яку відбувається напов-
нення смислами не лише відповідної професії, а й 
предмету її діяльності. В даному випадку цей підхід 
дозволяє зробити більш ефективним один із найва-
жливіших (і, іноді, складних) моментів подачі лек-
ційного матеріалу завдяки, скажімо так, «предмет-
ній провокації». Адже вже при перших спробах ві-
дібрати предмети, студенти стикаються з 
проблемою: за якими критеріями відбирати? За зо-
внішньою красою? Тоді не можна залишати без 
уваги красивий кристал та витончені мушлі (навми-
сно були підібрані дуже красиві). Проте чи мають 
вони цікавити археологів?.. Поступово студенти 
все ж таки сходяться на думці, що їх, як «археоло-
гів», мають цікавити ті речі, які виготовлені руками 
людини. 
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І тут «спрацьовує» друга провокація: студенти 
майже ніколи не відносять до артефактів шматочок 
металургійного шлаку. Адже на зовнішній вигляд 

це  темно-сірий, непривабливий, нецікавий камі-
нець. Яке ж виникає здивування, коли лектор пояс-

нює, що це  найцінніша річ серед усіх.  

Наступний етап лекції-гри  «А тепер уявить, 

що ви  культурологи»... 
Використання предметів у навчанні не лише 

задля наочності, а й для моделювання певних ситу-
ацій є корисним і у навчальних тренінгах. Напри-
клад, при підготовці майбутніх психологів. Такім 
досвідом ділиться Т. Бородулькіна, описуючи осо-
бливості метафоричного тренінгу [9]. Дослідниця 
показує, що підчас навчання актуалізуються такі 
функції метафори: метафора поживляє існуючі кон-
цепти та поняття; забезпечує розуміння, яке пере-
дує знанню; є носієм смислу; допомагає людині по-
дивитись на щось (на власне життя, проблему, саму 
себе) з боку, дистанціюватись від проблеми; сприяє 
творчому розвитку людини, активізує праву пів-
кулю головного мозку, є мовою поезії та неверба-
льної комунікації; інтегрує емоційне та когнітивне 
сприйняття, актуалізує розумові можливості інди-
віда; є ефективним засобом пізнання несвідомої 
сфери психіки; відкриває можливості вираження 
змісту несвідомого, що має емоційний характер і є 
суб’єктивно значущим для особи. Слід додати, що 
це є актуальним не лише при підготовці майбутніх 
психологів, а й багатьох інших спеціальностей [10]. 

Навчальний метафоричний тренінг ґрунту-
ється на візуалізації психічного з метою його гли-
бинного пізнання, опредмечену символізацію пси-
хіки, що під час тренінгу відбувається завдяки ви-
користанню метафор-предметів, малюнків тощо. З 

цією метою можна застосовувати,  підказує Т. Бо-
родулькіна, традиційний набір предметів для піско-
вої терапії, який включає кілька сотень мініатюр за 
категоріями «люди», «тварини», «рослини», «тран-
спортні засоби», «природні об’єкти» тощо (або вла-
сну колекцію таких предметів), та білий аркуш ват-
ману, який виконує функцію певної арени, «світу», 
на якому розгортається дійство. За допомогою цих 
предметів студенти мають представити себе са-
мого, психологію, психолога, клієнта, допомогу 
клієнту тощо, з обов’язковим обговоренням пред-
ставлених асоціацій. При обговоренні поясню-
ються не лише окремі предмети-метафори, а й їх 
взаємодія у парах: «я і психологія», «психолог і клі-
єнт», «психологія і люди» тощо.  

Тобто тут відбувається осмислення певних по-
нять та відносин не лише через метафору, а й через 

«театр», точніше  «ляльковий театр». Хоча сама Т. 
Бородулькіна цей метод так не позиціонує. Проте 
бачимо, що тут не просто відбираються певні пред-
мети та розташовуються на білому аркуші (який до-
слідниця називає ареною, «світом», а не «сценою»), 
а розташовуються у певних композиціях, які відт-
ворюють відповідні «діалоги», взаємозв’язки. Чи не 
є це такими собі міні-спектаклями? 

Хай там як, а метафоричність, що привно-
ситься такою грою у навчальний процес, сприяє 
підвищенню його ефективності. 

Висновки. Аналіз навчальних та соціально-
виховних практик, в яких застосовуються методи 
театрально-рольової гри, показує, що саме театра-
льність сприяє налагодженню потрібних комуніка-

цій як під час занять, так і після них  у професійній 
діяльності (з набуттям відповідних комунікативних 
компетенцій).  

В цілому аналіз таких практик зайвий раз до-
водить, що театральність присутня у багатьох сфе-
рах людської діяльності, які передбачають соціа-
льну комунікацію. І саме театральність сприяє під-
вищенню ефективності цієї комунікації задля 
вирішення різноманітних культурних та соціальних 
проблем.  

У більш широкому сенсі такі практики не лише 
сприяють соціальній адаптації та самореалізації 
людини, а й впливають на формування сучасної со-
ціальної реальності. 
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Аннотация 

В работе представлены проблемы, связанные с трудоустройством молодежи при современных усло-

виях формирования рынка труда. Данная тема является актуальной, так как молодежь является огромным 

ресурсом любой страны и их проблемы должны решаться первостепенно, а на них порой не обращают 

должного внимания. В ходе работы представлено несколько определений и выведено необходимое опре-

деление для понимания молодежи как социальной группы на рынке труда. Также представлены данные, 

которые доказывают существование данных проблем. 

Abstract 

The paper presents the problems associated with youth employment under the current conditions of the for-

mation of the labor market. This topic is relevant, since young people are a huge resource of any country and their 

problems must be solved first, and sometimes they do not pay due attention. In the course of the work, several 

definitions are presented and the necessary definition is derived for understanding youth as a social group in the 

labor market. Data are also presented that prove the existence of these problems. 
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Сфера труда является одним из направлений, 

состояние которого позволяет судить о националь-

ном благополучии, стабильности, эффективности 

социально-экономических преобразований. Участ-

ником трудовых отношений является молодёжь. 

Трудоустройство молодежи является сложной 

и актуальной проблемой, так как спрос на молодых 

рабочих, не имеющих опыта работы и дополните-

льных навыков, невелик. Исходя из этого перед 

страной стоит проблема того что выпускники сред-

него и высшего образования после получения дип-

ломов не знают куда пойти работать. Возникает во-

прос: с чем это связанно?  

Для начала, необходимо определение, которое 

даст понимание кто же является молодежью в 

современном мире. Обозначим статус молодежи 

как социальной группы. На этот счет существуют 

различные мнения. Как это ни странно звучит, само 

понятие «молодежь» — всем хорошо известная, но 

довольно размытая категория социального мира. Ее 

можно уподобить «классам на бумаге» П. Бурдье: 

«Этот класс на бумаге имеет теоретическое сущес-

твование, такое же, как и у любой теории: будучи 

продуктом объяснительной классификации, совер-

шенно сходной с той, что существует в зоологии 

или ботанике, он позволяет объяснить и предвидеть 

практики и свойства классифицируемых и, между 

прочим, поведение, ведущее к объединению в 

группу. Однако реально это не класс, это не насто-

ящий класс в смысле группы…» [4]. 

Следуя этой логике, можно использовать опре-

деление молодежи, данное А. Н. Тесленко: «Моло-

дежь — социально-демографическая группа, выде-

ляемая на основе совокупности возрастных харак-

теристик, особенностей социального положения и 

обусловленных теми или другими социально-пси-

хологическими свойствами, которые определяются 

общественным строем, культурой, закономернос-

тями социализации, воспитания данного общества; 

современные возрастные границы от 14–16 до 25–

30 лет, доля в составе населения до 20%» [4]. 

Российский социолог Т.В. Лисовский дает 

следующее определение "молодежи". Молодежь - 

это поколение людей в возрасте от 16 до 30 лет, 

проходящие социализацию и усваивающее основ-

ные социальные функции (образовательные, про-

фессиональные и т.д.). Далее Т.В. Лисовский в со-

авторстве с И. А Громовым и С.Н. Иконниковой го-

ворит о том, что отличительная черта молодежи 

состоит в "открытости" и "лабильности", в свободе 

выбора социальных позиций и ролей [3]. 

Молодежь, в большинстве своем самая моби-

льная часть населения, вместе с тем она стоит на 

первом месте среди населения по интеллектуаль-

ной активности. Молодежь - это ресурс для любой 

страны, так как эта группа населения является ра-

ботоспособной и бысрообучаемой рабочей силой. 

Так же мы имеем определение молодой семьи, 

данное в 2011 году, при создании госпрограммы, 

которое звучит как «молодая семья» — семья, сос-
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тоящая в первом зарегистрированном браке, в кото-

рой возраст каждого из супругов либо одного роди-

теля в неполной семье не превышает 30 лет. 

То есть конкретики в определении молодежь 

нам наблюдать не приходиться, и для социологов 

уже здесь начинается затруднение, так как не поня-

тно кого же, всё-таки в эту категорию брать и 

рассматривать. Кроме того, все определения в про-

писанные выше были даны ещё в 20 веке, что озна-

чает некую их издержку. Исходя из этого, для дан-

ной статьи будет резонно брать определение, соста-

вленное из нескольких. Вся информация выше 

позволяет сказать, что молодежь – это социальная 

группа людей в промежутке от 14 до 30 лет, быстро 

обучаемая и готовая к большой работоспособности, 

отличительная черта которой свобода выбора соци-

альных позиций и ролей, а также обусловленная 

теми или другими социально-психологическими 

свойствами, которые определяются общественным 

строем, культурой, закономерностями социали-

зации и воспитанием данного общества. 

Так же необходимо понимание определения 

«организации». Организации - это юридические 

лица, прошедшие государственную регистрацию, 

неюридические лица, созданные в установленное 

законодательством РФ порядке, филиалы, предста-

вительства и иные подразделения организаций, 

включая представительства и иные подразделения 

иностранных организаций, прошедших аккредита-

цию в соответствии с законодательством РФ, иные 

организации, не являющиеся юридическими ли-

цами. 

Организации и предприятия являются основ-

ными работодателями для большей части населе-

ния. Исходя из этого, необходимо понимать, опре-

деление работодателя. Работодатель — один из 

субъектов трудового права. Согласно ст. 20 Трудо-

вого кодекса РФ, работодатель — юридическое 

лицо, физическое лицо, вступившее в трудовые от-

ношения с работником [1].  

Теперь можно перейти к самой проблеме того 

что, люди после получения образования не могут 

найти работу. Эту проблему мы можем разбит на 

подпроблемы, исходя из которых можно собрать 

одну полноценную, на которую в дальнейшем нео-

бходимо будет искать ответ. 

Так как само понятие молодежи показывает 

нам, что это социальная группа, которую можно от-

делить от остального общества, которая проходит 

социализацию и набирается опыта в течение прохо-

ждения образовательной части своей жизни можно 

с уверенностью сказать, что у большей части дан-

ной социальной группы мало опыта, а может и нет 

совсем, как в поиске, так и в самой работе в прин-

ципе. Работодатель, который ищет себе сотрудника 

на рабочее место отдает предпочтение человеку с 

наиболее большим опытом работы, не смотря на 

потенциал и компетенции, развитые у кандидатов, 

с наиболее меньшим опытом. Именно это можно 

считать одной из подпроблем. Сюда же можно от-

нести то что существует перенасыщение рынка 

определёнными профессиями, исходя из чего, лю-

дям, заканчивающим Вузы позже, сложнее уст-

роиться на место работы по специальности. Это мо-

жно увидеть исходя из данных официального сайта 

Росстата.  

Таблица 1 

Численность занятых (трудоустроенных) выпускников 2015-2017 гг. по годам выпуска [2] 

Выпускники 
Всего, тыс. чело-

век 

в том числе: 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

Всего:     

имеют уровень образования:      

Высшее 2447,0 1018,6 855,8 572,6 

среднее профессиональное:     

по программе подготовки специалистов среднего звена 1019,2 398,0 352,7 268,5 

по программе подготовки квалифицированных рабо-

чих (служащих) 
448,7 189,9 159,1 99,7 

 

Исходя из данных таблицы, мы можем видеть, 

что с каждым годом падает авторитет поступать в 

ВУЗы и СУЗы, заканчивать их и получать дипломы 

о высшем или среднем профессиональном образо-

вании. Это говорит нам о том, что молодежь, после 

окончания 9 или 11 классов, не хотят продолжать 

обучение в данных учреждениях. Здесь они делятся 

на три группы, исходя из их пола и возможностей. 

Одни уходят в армию, кто-то устраивается на ра-

боту, и уже в этот момент начинает получать опыт 

работы в организациях, считая это престижнее чем 

получение образования, и есть категория лиц, ко-

торые абсолютно не в чем не заинтересованы, ко-

торые в конечном счете формируют преступность и 

маргинальный слой населения, опять же не все. 
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Таблица 2 

Доля трудоустроенных выпускников 2015–2017 гг. в общей численности выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования (уровень занятости) [2] 

  Выпускники 

2015 г. 

Выпускники 

2016 г. 

Выпускники 

2017 г. 

Всего    

имеют уровень образования:    

Высшее 88,4 84,7 76,4 

среднее профессиональное:    

по программе подготовки специалистов среднего 

звена 
83,5 77,5 71,6 

по программе подготовки квалифицированных рабо-

чих (служащих)1) 
81,7 75,2 70,4 

 

Как мы видим первая и вторая таблица взаимо-

связаны, так как исходя из данных приведенных 

ваше, формировались данные приведенные в дан-

ной таблице. Из вышеприведенных данных мы мо-

жем понять, что процент людей получивших обра-

зование, и устроившихся на  

Второй подпроблемой можно считать то, что с 

каждым годом падает число предприятий и органи-

заций по стране. Существует множество причин и 

оснований, исходя из которых происходит их за-

крытие. Например, это связанно с тем, что в 

промышленности происходит переезд предприятий 

в другие страны, где рабочая сила гораздо дешевле. 

От этого опять же страдает всё работоспособное на-

селение, в том числе и молодежь. По мере закрытия 

предприятий и организаций, происходит сокраще-

ние рабочих мест, важных для трудоустройства 

всех групп населения. Хотя и увеличиваются орга-

низации, связанные с сферой услуг, они не могут 

затмить полноценно закрывшееся предприятия, ко-

торые обеспечивали работой колоссальное количе-

ство людей, и конечно же это влияет на трудо-

устройство молодежи. Мы можем видеть из стати-

стических данных по России, а также, на примере 

Санкт-Петербурга, за 2016-2018 гг. 

На конец 2016 года, и на конец 2017 года мы 

можем наблюдать сокращение предприятий и орга-

низаций по всей стране. Данные Росстата предла-

гают следующие цифры: на конец 2016 года в Рос-

сии было зарегистрировано 4764,5 тыс. предприя-

тий и организаций, а на конец 2017 года мы видим, 

что данные упали до цифры 4561,7 тыс. Если про-

вести подсчет, то получиться цифра в размере 202,8 

тыс. предприятий и организаций, которые за-

крылось за год. Исходя из этого, появляется пони-

мание, что пропорционально закрытию предприя-

тий и организаций, происходит и сокращение рабо-

чих мест, что прямо влияет на трудоустройство 

молодежи.  

Так же мы можем рассмотреть сокращение на 

примере Санкт-Петербурга. На 1 января 2018 года 

по Санкт-Петербургу число учтенных в Статисти-

ческом регистре Росстата хозяйствующих субъек-

тов (организаций, их филиалов и других обособлен-

ных подразделений) уменьшилось по сравнению с 

1 января 2017 года на 10,5тыс. единиц (на 2.9%) и 

составило 345227 единиц. Так же в Росстате можно 

найти, какие предприятия и организации конкретно 

были закрыты, как на уровне данного примера, так 

и на уровне страны. 

Конечно же, в данной статье освещены не все 

проблемы, связанные с трудоустройством моло-

дежи в Российской федерации. Необходимо пони-

мать, что нужно с чего-то начинать, и стоит начать 

хотя бы с этого. Решая подпроблемы в отдельности, 

можно в конечном итоге решить всю проблему це-

ликом. На моменты, указанные в статье, мы дол-

жны заострить внимание и развивать данные темы 

для того, чтобы молодые люди наконец поняли, что 

государству на них не все равно, и исходя из всего 

вышесказанного всё-таки ответило, куда пойти ра-

ботать после окончания учебного заведения? 
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