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Abstract  
The article reveals interesting features of celebration of great religious holidays in Ukraine such as Christmas, 

Easter and Holy Trinity Day. Particularly illuminated Holy-evening, 12 ritual dishes, which are typical only for 

the holy supper, the mentioned carols, shchedrivki, the custom to sow on the New Year. Investigated the celebra-

tion of the great religious holiday as Easter, customary to paint Easter eggs, to bless Easter paska etc. Also high-

lighted interesting moments of celebrating og Holy Trinity Day.  

Keywords: religion holidays, Christmas, Easter, Holy Trinity Day, celebrations. 

 

The best way to know a nation, its character and 

history is to be acquainted with its customs and tradi-

tions. In Ukraine, all of them tightly connected within 

Christian holidays because Eastern Orthodox Christi-

anity dominates among beliefs of Ukrainians [3]. There 

are supporters of both Ukrainian and Russian Orthodox 

churches. They mostly live in central and eastern 

Ukraine respectively. In western Ukraine, most people 

support Eastern Catholic or Greek Catholic religion, 

which unites Orthodox rites and Catholic rules.  

Ukrainians are traditional nation. It is still very im-

portant for most people to follow religious customs and 

in a bit less extent national traditions. Otherwise, social 

judgement might affect person’s reputation, social sta-

tus and self-confidence. For example, it is almost unac-

ceptable for family not to baptize their child and taking 

religious marriages in church are socially obligatory in 

rural areas. 

As Ukrainian traditions are very old and some of 

them arose in prehistoric times and evolved through the 

centuries of Ukrainian history nowadays life of the 

Ukrainian folk as well as holiday’s celebration is often 

accompany with interesting religion customs that have 

passed through the centuries. As a rule, Ukrainian 

youth, gladly takes over these traditions, maintaining 

spiritual continuity with their ancestors. 

The aim of our investigation is to show the world 

of Ukrainian culture, describing the celebration of the 

most greatest Christian religion holidays – Christmas, 

Easter, Holy Trinity Day; Christmas carols (“koly-

adki” and “shchedrivki”), delicious ritual food such as 

kutia (sweet grain pudding), Easter cake, even the ex-

citing process of coloring Easter eggs.  

Nowadays persistent efforts are made to revive 

folk customs. In the last few decades, people learned 

more about customs and traditions of their country. 

They sing special carols (shchedrivky), as a New 

Year’s tradition. People sing vesnianky, when spring 

comes. Many of these customs and traditions have their 

deep meaning. They are aim at ensuring a good harvest 

and a life of plenty. 

All Ukrainian customs tied to ancient beliefs, sym-

bols and images. The New Year, particularly, the New 

Year’s Eve, are connected with a rich repertoire of folk 

customs. Their primary purpose was to secure the fam-

ily’s health and happiness.  

On the eve of January, the 7-th Ukrainians start 

celebrating Christmas. It is the day of Jesus Christ’s 

birthday and it is widely celebrated all over Ukraine. 

Christmas is the most important and most interesting 

religion holiday in Ukraine. The Christmas Eve (Sviat-

Vechir) is also connecting with many magical acts, 

which should bring wealth to the family. Among them 

are caroling, vertep and Did or didukh. Did or didukh 

is a sheaf of wheat and symbolizes dead family mem-

bers who participate in the eve’s celebration. The reli-

gious festival lasts for three days. The Christmas tree, 

which was adopt from Western Europe, is today an el-

ement of the New Year celebration in Ukraine. The 

Christmas theme has an important place in Ukrainian 

painting, particularly church painting, and in poetry, 

music, songs (carols) etc. 
The «holy supper» on Christmas Eve is a meal of 

12 symbolic meat and milk free dishes. These represent 
the 12 apostles and contain no meat or dairy, only 
grains, vegetables and fish [1; 5]. Common dishes in-
clude pickles, borsch, varenyky, sauerkraut and fried 
herring. The order of the dishes and even the dishes 
themselves are not uniform everywhere, for every re-
gion has its own tradition. In the Hutsul region, for ex-
ample, the dishes were served in the following order: 
beans, fish, boiled potato dumplings (pyrohy or 
varenyky), cabbage rolls (holubtsi), kutia, potatoes 
mashed with garlic, stewed fruit and so on [1]. After the 
Holy Supper, young carolers leave their homes to travel 
door-to-door, greeting families with songs, like the fa-
mous Ukrainian Carol of the Bells, and collecting do-
nations for churches and charities. From there, carolers 
meet with their families at church for a midnight mass 
[6]. The following day, a Feast of Jordan is celebrating 
in a similar style to the previous night; however, on this 
occasion, the fast will have finished and dishes may 
contain meat and dairy. 
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Epiphany (Bogoiavlennia) is a religious holiday 
on January 19 (the New Style) or on January 6 (the Old 
Style). It is often calling Vodokhryshche. The Eve of 
Epiphany is calling “the second Holy Eve” or “Hungry 
Kutia” [2: 3]. In Podillia it is also called Shchedryi 
Vechir (Generous Eve). It is a more simple meal than 
on Christmas Eve, but with kutia still as the main tradi-
tional dish. The principal ceremony of Epiphany is 
blessing the water. After the blessing, everyone present 
drinks the water and takes some home to be keeping 
there for a whole year. 

There are few more of interesting ancient customs 
and hold the vibrant ‘Malanka’ celebrations on the “Old 
New Year”. On this night, you will join crowds of 
young people walking around people’s houses, carol-
ing, playing pranks and acting out small Christmas-re-
lated plays. Some single young boys dress up in 
women’s clothes and lead the troop around town as 
“Grandma Malanka”. Some men choose roles of the 
Goat or the Grandpa. As locals will advise you – Old 
New Year’s Eve is one of your last chances to enjoy 
winter holidays (m’yasnytsi) before 40 days of somber 
fasting for Lent arrives. 

Also during the Christmas holidays, up to 14 Jan-
uary it is common for kids (and sometimes adults – in 
the villages) to go from one house to another wishing 
the owner of the house New Year wishes, new happi-
ness, health, etc. All those wishes are usually saying in 
rhymes and with the spreading of seeds, such as wheat 
or other grains. This shows a wish of prosperity for the 
house. This practice is calling “Posivannya”. Some to-
ken, usually food, drink, sweets, or money, is usually 
giving in return [2]. 

One more the greatest Ukrainian religious holiday 
is Easter. In Ukraine, Easter is calling «Velykden» (the 
Great Day). It is the Day of Jesus Christ's Resurrection. 
People celebrate this Holiday because He died on the 
cross for our salvation. They go to churches to listen to 
sermons, gather at homes to pray and thank Jesus Christ 
for our salvation from eternal death into eternal life 
with Him in Heaven. The traditional greeting on Easter 
is: “Khrystos Voskres!” (Christ is arisen!) and the an-
swer “Voyistynu Voskres!” (Truly arisen!).  

The last Sunday before Easter (Palm Sunday) is 
calling Willow Sunday (Verbna nedilia). On this day, 
willow branches are blessing in the church. The week 
before Easter, the Great Week, is calling the Passion 
Week. In the evening of “Pure” Thursday, the passion 
(strasti) service is performing. After it, people return 
home with lighted candles. This is really one of the 
most beautiful traditions in Ukraine.  

Probably the most famously recognized aspect of 
Ukrainian Easter, colorful pysanky are the crowning 
jewel of the season and are giving as presents to repre-
sent the gift of life. Eggs are designing using a beeswax 
stylus to make a dye-resistant coating. To create color-
ful designs, eggs several times, with additional designs 
being add with each additional layer of color. Once the 
design has been complete, the wax is melt off using a 
candle and the full creation is finally reveal. 

The excitement of the returning spring season 
eventually inspired many ornate design patterns, turn-
ing pysanky creating into a true art. Friends and fami-
lies come together every year to huddle together over 

their eggs, laughing and gossiping about whom the new 
egg da Vinci is and whose designs would not pass 
through egg-making kindergarten. 

The completed pysanky are placed in a wicker 
Easter basket along with Easter breads such as paska 
and babka, ham, sausage, horseradish, cheese and but-
ter. These baskets then are taken to church to be blessed 
on Saturday and then eaten after service on Sunday. 
The baskets not only have religious significance, they 
also give family chefs a much-needed break from the 
kitchen, as they are prepared days in advance. 

For kids (and kids at heart), when it comes time to 
eat the contents of the basket the boiled eggs take center 
stage. Everyone is given the chance to choose an egg 
for the traditional egg-smashing contest. Here, oppo-
nents and their eggs are pitted against each other in one-
on-one “battles” where eggs are smashed against each 
other until the surface of one is cracked, revealing a 
loser. Rounds continue until a sole egg remains. Strate-
gies can vary greatly, from smashing an opponent full 
on in hopes of cracking your own egg and getting to be 
the first person to eat, to false starts and exact hit angles 
to come out as a winner. 

50 days after Easter Ukrainians are celebrate Holy 
Trinity Day (Svyata Triytsya) or “Green Sunday”. This 
holiday is dedicated to the descent of the Holy Spirit 
upon the Apostles on the fiftieth day after the Resurrec-
tion of Christ (Easter). This event gave rise to Christi-
anity. The meaning of the Holy Trinity is thus: God the 
Father laid the basis for the church in the Old Testa-
ment, the Son brought its meaning into words, and the 
Spirit acts within it. On this holiday people decorate 
their houses and apartments with an herb and assorted 
green branches. 

This tradition comes from ancient Judaism, in 
which the Pentecost, the Feast of Harvest, was celebrat-
ing outside amongst flourishing Nature. On Holy Trin-
ity Day, people go to a cemetery to visit the tombs of 
relatives and friends who have passed away. In this hol-
iday has emerged the custom of leaving food on the 
burial tombs of loved ones though no one claims it is 
significance or relevance to Christianity. Holy Trinity 
Day is a very important religious holiday in Ukraine. 
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Анотація 
У статті досліджено процес створення, бойового використання та розвитку підрозділів сил спеціаль-

ного призначення (ССП) в інтересах дій сухопутних військ (СВ) Великобританії, їх залучення до антите-

рористичних операцій та протидії іррегулярним збройним формуванням у збройних конфліктах другої по-

ловини ХХ – початку ХХІ століть, зокрема у Перській затоці (1990-1991 рр.); Югославії (1999р.) та Афга-

ністані (2001 – 2003рр.). Висвітлюється походження спецпідрозділів, їх структура, тактика, озброєння, 

особливості відбору та підготови особового складу. Узагальнено та наведено основні завдання, які покла-

далися на підрозділи ССО СВ Великобританії та приклади їх бойового застосування. 

Abstract 
In the article is analyzed process of creation, combat use and development of special forces units according 

to interests of the Great Britain Land Forces, their involvement in antiterrorist operations and counteraction to 

irregular armed formations in armed conflicts in the second half of the 20th - early 21st centuries, in particular in 

Persian Gulf (1990-1991); Yugoslavia (1999), Afghanistan (2001 - 2003). The origin of special units, their struc-

ture, tactics, armaments, features of selection and preparation of personnel are shown. Summarized and presented 

the main tasks that were relied on the United Kingdom special force units and examples of their combat use. 

Ключові слова: Збройні сили Великобританії, розвідувально-диверсійна операція, сили спеціального 

призначення.  

Keywords: British Armed Forces, reconnaissance and sabotage operation, special forces. 

 

Актуальність даної статті полягає у необ-

хідності подальшого розвитку теорії застосування 

спецпідрозділів у війнах та військових конфліктах 

сучасності. На сьогоднішній день новий тип кон-

фліктів зазвичай не носить чітко визначеного ха-

рактеру, натомість він представлений розсіяними, 

але взаємопов’язаними загрозами та ризиками. 

Оскільки використання лише збройних сил не може 

більше повністю протистояти цим новим викликам, 

більшість лідерів країн світу прагнуть розширити 

свої військові можливості за допомогою гнучких 

засобів швидкого реагування, які забезпечують 

більшу свободу дій та відкривають нові оперативні 

можливості, доповнюючи звичайні військові опе-

рації, що проводять види збройних сил. 

Мета статті – виявити наріжні риси організації, 

завдань, які покладено на підрозділи спеціальних 

сил ЗС Великобританії та особливості їх бойового 

застосування, вимоги до відбору та вишколу особо-

вого складу сил спеціального призначення (ССП) 

які слід урахувати під час удосконалення ор-

ганізації та службової діяльності ССО ЗС України 

для ефективного виконання завдань у сфері антите-

рору та збройної боротьби проти незаконно створе-

них збройних формувань. Отже, військово-

політичне керівництво Великобританії також 

завжди приділяло особливу увагу розвитку військ 

спеціального призначення.  

Для більш чіткої координації дій військ 

спеціального призначення та підвищення якості 

взаємодії між ними на прикладі ЗС США, які роком 

раніше створили командування сил спеціальних 

операцій (SOCOM) у 1987 було утворено Групу 

сил спеціального призначення (перекл. англ. мов. 

Special Forces Group – SFG (ГССП)), шляхом об’єд-

нання спеціальної авіаційної служби (перекл. англ. 

мов. Special Air Service – SAS (САС)) британської 

армії та спеціального човнового ескадрону Ко-

ролівських ВМС, який згодом був перейменований 

у спеціальну човнову службу (перекл. англ. мов. 

Special Boat Service – SBS (СЧС) [1 – 3]. 

Серед зазначених компонентів ССП Велико-

британії особливе місце займає САС. Вона відома 

своїми високими можливостями в екстремальних 

умовах. Будучи, поряд зі спеціальною човновою 

службою, ядром британських військ спецпризна-

чення, САС є одним з найстаріших і найбільш ви-

сокопрофесійних підрозділів спецназу у світі який 

відіграв важливу роль наставника для багатьох ча-

стин та підрозділів спецпризначення світу: Delta 

Force (“Дельта” - підрозділ спеціального призна-

чення (США)), Sayeret Matkal (спецпідрозділ Гене-
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рального штабу Армії оборони Ізраїлю), GSG-9 (пе-

рекл. нім. мов. Grenzschutzgruppe 9 – група охорони 

кордонів 9, підрозділ спецназу Федеральної поліції 

Німеччини), KSK (перекл. нім. мов. Kommando 

Spezialkräfte – військова частина спеціального при-

значення у складі Бундесверу – збройних сил Феде-

ративної Республіки Німеччина), GIGN (елітний 

антитерористичний підрозділ Національної жан-

дармерії Франції. Є загоном армії, а не поліції), SSG 

(перекл. шв. Sarskilda Skyddsgruppen – Спеціальна 

група захисту Швеції) та інших [4].  

ССП Об’єднаного Королівства були підпоряд-

ковані міністерству оборони, а їх очолив директор 

сил спеціального призначення (Director Special 

Forces, DSF). У подальшому, зазвичай, цю посаду 

займав військовослужбовець з САС у званні бри-

гадного генерала.  

У 1991 р. спецназівці САС брали активну 

участь в операції “Буря в пустелі”. Тут вони вико-

нували весь спектр завдань розвідувально-ди-

версійного характеру в тилу ворога: виведення з 

ладу РЛС, знищення складів і комунікацій, наве-

дення авіації на противника, розвідка, захоплення 

полонених, збір і передача даних про місцезнаход-

ження мінних полів, пошук та евакуація льотчиків 

збитих літаків і навіть фізична ліквідація найбільш 

фанатичних прихильників С. Хусейна серед війсь-

кового керівництва Іраку. У цій війні бійці САС від-

значилися також результативним полюванням за 

іракськими мобільними ракетними установками 

“Скад”. Ще одним великим успіхом САС стало 

успішне проведення операції з виведення з ладу 

підземної кабельної мережі закритого зв’язку між 

іракськими частинами в Кувейті і командним пунк-

том у м. Басра. В результаті військовослужбовці-

іракці були змушені використовувати звичайний 

радіозв’язок, чим суттєво полегшили союзникам 

перехоплення своїх повідомлень.  

Розвідувально-диверсійні групи САС закида-

лися у тил противника на парашутах, висаджува-

лися з вертольотів, деякі підрозділи переміщалися 

на озброєних і спеціально обладнаних джипах 

“Лендровер”. Були і втрати. 22 січня 1991 р. пат-

руль САС “Браво Ту Зеро” у складі 8 бійців був за-

хоплений у полон. Спецназівці здійснили втечу, але 

троє з них незабаром були вбиті, а четверо – знову 

спіймані (пізніше їх звільнили), і тільки одному 

вдалося дістатися до своїх. У 1990-х спецназівці 

САС були задіяні в операціях в Заїрі, Боснії, 

Сьєрра-Леоне, Лімі і Косово. 

Восени 2002 р. окремі підрозділи САС провели 

тренувальні заняття в пустельній місцевості Омана, 

під час яких відпрацьовували напад на пускові 

установки ракет, захоплення і охорона діючих тру-

бопроводів, нафтових свердловин і нафтоперероб-

них підприємств, аеропортів, способи захисту 

дамб, ведення розвідки мінних полів. На початку 

лютого 2003 р., за 40 днів до початку військової 

операції об’єднаних сил США і антиіракської ко-

аліції проти Іраку, що отримала первинну назву 

«Шок і трепет», на територію Кувейту, Йорданії і 

іракського Курдистану транспортними літаками С-

130 були доставлені дві повністю укомплектовані 

роти САС загальною чисельністю 200 осіб. Запла-

нована до участі в майбутній операції третя рота 

тимчасово перебувала у стані 24-годинної готов-

ності на основній базі у Херефорді. Вона розгляда-

лася як резерв, який підлягав залученню під час са-

мої операції, і тому третя рота була перекинута в 

район майбутніх бойових дій пізніше. Проник-

нення британських командос на територію Іраку 

почалося за п’ять днів до початку операції (20 бе-

резня 2003 р.) групами по чотири і вісім людей. 

Вони доставлялися в заздалегідь намічені пункти в 

західному, південному та північному регіонах 

країни в нічний час доби вертольотами “Чинук”, 

оснащеними розвідувальною апаратурою і облад-

нанням для постановки радіоперешкод радіоло-

каційним системам ППО противника. Викори-

стання подібних засобів дозволило забезпечити 

приховану висадку груп САС з автомобілями 

підвищеної прохідності “Ленд Ровер”. Після ви-

садки британські командос в терміновому порядку 

обладнували укриття для своїх автомобілів, на яких 

вони пересувалися в нічний час, і вели спостере-

ження за наміченими для кожної групи об’єктами. 

Отримувані розвідувальні дані негайно передава-

лись у штаби союзних військ [5 – 11]. 

Британські сили спеціального призначення 

спільно з ЗС США брали участь у підготовці до 

проведення військової операції “Непохитна сво-

бода” на території Іраку задовго до її початку.  

В операції “Непохитна свобода” бійці САС 

спільно із СБС та американською “Дельтою” пере-

бували на території Афганістану за кілька тижнів 

до початку бойових дій, збираючи інформацію про 

військові об’єкти “Талібану” (тренувальні табори, 

склади, бази, пункти дислокації бойовиків), по 

яким мали завдати удару авіацією і крилатими ра-

кетами. Щоб не виділятися серед місцевого насе-

лення, групи спецназу використовували афгансь-

кий національний одяг. Після початку активної 

фази бойових дій спецназівці САС продовжували 

брати участь в бойових діях проти “Талібану”. 

Відомий інцидент, коли група САС піддалася об-

стрілу бойовиками “Талібану” у печері, яку контро-

лювали. Це закінчилося для САС лише чотирма по-

раненими. Також у листопаді 2001 року 

підрозділом САС була проведена операція “Трент” 

– атака на опіумні поля і командний пункт “Аль-

Каїди”. У травні 2002 р. британські спецназівці 

брали участь в антипартизанській операції “Кон-

дор” на південному сході Афганістану, після того, 

як патруль австралійської САС потрапив у засідку 

[12 – 13].  

Після терактів 11 вересня 2001р. і військової 

операції в Афганістані та Іраку уряд Великобри-

танії прийняв рішення збільшити чисельність сил 

спецоперацій. У 2004 р. командування СAС збіль-

шило загальну чисельність спецпідрозділів на 80 

осіб шляхом створення 5-о ескадрону “E” для бо-

ротьби з терористами Аль-Каїди та іншими іслам-

ськими терористами. 

Під час воєнних дій союзних військ в Іраку 

бійці САС брали участь в операції “Мальборо” 

спільно з “Дельтою” (м. Багдад, 2005). Тоді в ході 
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блискавично проведеної операції було не допущено 

здійснення теракту. Три терориста повинні були 

привести в дію “пояси шахіда” у людному місці. Всі 

вони були одночасно ліквідовані снайперами САС 

до того, як встигли підірвати “пекельні машинки”.  

6 квітня 2005 року з метою розширення мож-

ливостей розвідувального забезпечення діяльності 

британських збройних сил та підвищення ефектив-

ності їхнього реагування на асиметричні загрози 

національним інтересам був сформований розвіду-

вальний полк спеціального призначення (штаб-

квартира Херефорд) [14, 15].  

Дана частина була призначена для ведення 

глибинної агентурної розвідки в інтересах сил СпП. 

Полк був сформований на базі 14-ї роти розвідки, 

що раніше дислокувалася в Північній Ірландії, осо-

бовий склад якої мав великий досвід ведення аген-

турної розвідки проти Ірландської республікансь-

кої армії. Загальна чисельність полку складала по-

над 500 осіб. Він комплектувався виключно на 

добровільній основі, особами як чоловічої, так і 

жіночої статі, що проходили службу в ЗС Велико-

британії і мали зовнішні дані властиві вихідцям із 

мусульманських країн Близького Сходу. Команду-

вання полку налагодило тісну взаємодію з пред-

ставниками служба зовнішньополітичної розвідки 

Великобританії (англ. Secret Intelligence Service, 

SIS / Military Intelligence, MI6), а також з формуван-

нями спецпризначення збройних сил США і 

Ізраїлю. Підрозділи частини передбачається вико-

ристовувати в районах, де високу активність прояв-

ляють ісламістські організації, в тому числі 

міжнародні терористичні – такі як “Аль-Каїда”[16]. 

Підготовка особового складу даної частини 

проводилася у два етапи на тренувальній базі 22-го 

полку САС. Перший етап – шестимісячний курс 

спеціальної підготовки, що включав навчання при-

хованому спостереженню, роботі на засобах 

зв’язку, керування транспортними засобами, 

надання першої медичної допомоги, а також прийо-

мам рукопашного бою. Під час другого етапу війсь-

ковослужбовці вивчали іноземну мову у школі 

військових перекладачів (Беконсфілд). 

Збільшення інтенсивності операцій вимагало 

залучення до них нових людських ресурсів. У ко-

мандуванні ССП і в 22-му полку обговорювалося 

питання про розгортання нового ескадрону. Пропо-

зиція про збільшення чисельності полку викликало 

серйозну критику як у самому полку, так і серед ве-

теранів. На думку спецназівців, розширення чи-

сельності полку неминуче призведе до погіршення 

якостей кандидатів, і як наслідок до зниження рівня 

підготовки. Це негативно могло вплинути на бездо-

ганну репутацію САС, яку багато десятиліть збага-

чували кілька поколінь британських спецназівців. 

У зв’язку із цим, було прийнято таке рішення: САС, 

за винятком кількох структур, організаційно не 

змінювати. Сили спеціального призначення розши-

рити шляхом утворення додаткових підрозділів з 

десантників і морських піхотинців. Вже в 2005 р. 

для посилення ГССП були відібрані 145 десант-

ників зі складу першого парашутного батальйону (1 

Para). Пізніше до них приєдналися морські піхо-

тинці з 40-ї і 45-ї груп командос. 3 квітня 2006 р. 

було фактично завершено формування нового 

підрозділу яке отримало назву група підтримки 

сил спеціального призначення (перекл. англ. мов. 

Special Forces Support Group(ГПССП)). Сфор-

мувавши таким чином групу, англійці ввели нові 

методи бойового застосування структурних 

підрозділів ГПССП: десантники діяли у взаємодії з 

САС, а морські піхотинці – з СБС. Реальні при-

клади спільних дій спостерігалися в Афганістані.  

Основне призначення ГПССП – підвищення 

вогневих можливостей сил спеціального призна-

чення під час проведення ними спеціальних опе-

рацій (у тому числі антитерористичних) у різних 

регіонах світу. У деяких ЗМІ військовослужбовців 

даної групи називали “британськими рейндже-

рами” [17]. 

Організаційно група включала дві роти вогне-

вої підтримки та одну десантно-штурмову, а також 

інженерно-саперний і медичний взводи. Під час ве-

дення бойових дій передбачалась її підтримка лан-

кою ударних вертольотів АН-64 “Апач”. Після за-

вершення організаційних заходів чисельність групи 

складала близько 700 осіб. Основою її укомплекту-

вання складали військовослужбовці 1-го пара-

шутно-десантного батальйону 16-ї окремої по-

вітряно-штурмової бригади та бригади морської 

піхоти [18].  

На озброєнні групи були: ПТРК “Мілан”; 

ПЗРК “Стінгер”; 51-мм і 81-мм міномети; 66-мм 

гранатомети М72 і 94-мм LAW80; автоматичні гви-

нтівки американського виробництва М16А2 з під-

ствольним 40-мм гранатометом М203; 12,7-мм ку-

лемети “Браунінг”, 7,62-мм і 5,56-мм кулемети FN 

Minimi; пістолети-кулемети компанії “Хеклер унд 

Кох” різних модифікацій і М-10, а також пістолети 

“Браунінг” [19]. 

При виконанні спеціальних завдань особовий 

склад групи міг бути озброєний автоматичними 

гвинтівками Ml 6, G4, G6, L85A1, L85A2, Steyr SSG, 

снайперськими гвинтівками L96 (різних мо-

дифікацій), гранатометами Mkl9, М79, помповими 

рушницями 300 “Вінчестер Магнум” або “Мо-

сберг”500 АТР. Пунктом дислокації групи було 

визначено військову базу “Сайт Атлан Берракс” (н. 

п. Херефорд). Вояки новостворенного підрозділу 

брали активну участь у бойових діях коаліційних 

військ в Іраку [20]. 

У період 2006 – 2008 рр. САС спільно з амери-

канськими колегами з “Task Force Black” активно 

проводили операції з ліквідації лідерів “Аль-Каїди” 

та інших терористичних угруповань на території 

Іраку. Було вбито кілька сотень бойовиків. САС 

втратила 6 чоловік убитими і близько 30 поране-

ними. Все це, звичайно, далеко не повний перелік 

операцій САС на Близькому Сході і в Афганістані.  

Під час війни в Лівії спецназівці з САС брали 

активну участь в бойових діях спільно з французь-

ким і катарським спецназом. Як відомо, сухопутні 

війська країн НАТО офіційно не брали участі в опе-

рації проти режиму Муаммара Каддафі. Це не від-
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носиться до спецназу, який навчав повстанців і ко-

ригував авіаудари союзницьких сил НАТО. На те-

риторію Лівії було направлено до 200 бійців САС, 

що, за деякими даними, обернулося серйозними, 

навіть неприйнятними втратами для підрозділу та-

кого рівня – від 21 до 35 осіб. Найбільші втрати 

були понесені при штурмі Тріполі, а також коли був 

збитий вертоліт зі спецназом на кордоні Лівії та Ал-

жиру. Британська преса неоднозначно трактувала 

дії СAС в операції “Еламі” та громадянській війні в 

Лівії 2011 р. Газета “Дейлі Телеграф” розмістила 

наступну заяву: “Джерела оборонного відомства пі-

дтвердили, що CAC діяла в Лівії кілька тижнів та 

відіграла ключову роль у падінні Тріполі”. У той же 

час “Гардіан” повідомляв: “Вони лише наводили на 

цілі пілотів, підтримували зв’язок з оперативним 

командуванням НАТО і консультували лівійських 

повстанців з питань тактики” [21, 22].  

У червні 2012 р. бійці САС звільнили групу з 5 

цивільних фахівців, яких бойовики утримували в 

печері недалеко від кордону з Таджикистаном. При 

цьому було вбито 11 бойовиків, спецназівці втрат 

не понесли.  

У кінці серпня 2014 р. бійці САС були направ-

лені до північного Іраку. За словами колишнього 

начальника MI6 Річарда Барретта, вони вже у жо-

втні 2014 р. САС почала виконувати рейди для зни-

щення шляхів постачання терористичної ор-

ганізації “Ісламська держава Сирії і Лівану” (ІГІЛ) 

у західному Іраку, використовуючи вертольоти для 

десантування легких машин з командами снайперів 

на борту. За повідомленнями преси, САС зни-

щувала щоденно до восьми бойовиків ІГІЛ.З мо-

менту створення британський спецназ брав участь 

в більш ніж 1 тис. операцій, що проводилися в світі. 

Під час операції “HERRICK” (це кодова назва, 

згідно з якою були проведені всі британські опе-

рації у війні в Афганістані з 2002 р. до закінчення 

бойових дій в 2014 р.) резервні частини СAС були 

відповідальні за підготовку бійців Афганської 

національної поліції. Після перевірки боєздатності 

загонів афганської поліції їх було звільнено від ви-

конання цих обов’язків, які в подальшому було пе-

рекладено на регулярну піхотну частину. У до-

повіді щодо діяльності резервістів СAС зазнача-

лось, що вони не мали чітко визначеного завдання 

та їм бракувало бойових навичок для служби в ре-

гулярних силах спеціального призначення. 

У рамках реформи “Армія 2020”, 21-й та 23-й 

спеціальні авіаційні полки були переведені від ко-

мандування ССП Об’єднаного Королівства до ко-

мандування 1-ї бригади розвідки, спостереження та 

військової розвідки (англ. 1st Intelligence, Surveil-

lance and Reconnaissance Brigade) відповідальної за 

зовнішню військову розвідку Великобританії [23]. 

Отже, за досвідом локальних війн та збройних 

конфліктів другої половини ХХ – початку ХХІ 

століття, на спеціальні війська Великобританії по-

кладалося виконання таких основних завдань, а 

саме: контртерористична діяльність; ведення не-

традиційних бойових дій; глибинна розвідка, при-

хована розвідка, спеціальна розвідка з метою вияв-

лення військових об’єктів в тилу противника 

(штаби, пункти управління, вузли зв’язку, аеро-

дроми, склади, засоби ракетно-ядерного нападу і т. 

п.), і доведення отриманих даних про них до за-

цікавлених осіб; проведення спеціальних заходів в 

тилу противника з метою знищення або виведення 

з ладу виявлених об’єктів, захоплення в полон або 

ліквідації видатних військових і політичних діячів 

супротивника, захоплення документів, зразків тех-

ніки і озброєння; наведення авіації для нанесення 

ударів по виявлених об’єктів і розвідка результатів 

цих ударів; антипартизанська війна; наступальні дії 

на значній глибині від лінії зіткнення сторін; 

спеціальна підготовка майбутнього бойового про-

стору, диверсійна діяльність, захоплення об’єктів 

особливої уваги, агентурна розвідка, оборонна ди-

пломатія, забезпечення і підготовка військових 

формувань дружних іноземних держав; організація 

і підготовка повстанських загонів на території су-

противника.  

При цьому застосовувалися такі методи заки-

дання бійців САС у тил противника: морський 

надводний з використанням катерів і надувних гу-

мових човнів (Південна Атлантика); повітряний – 

посадковий за допомогою вертольотів (Південна 

Атлантика і зона Перської затоки); наземний – на 

машинах і пішки (зона Перської затоки і Боснія). 

Командування САС вважало, два основних 

способів виведення спецназівців повітряним мето-

дом, а саме: десантування з парашутом (спосіб 

НАТО – High-Altitude, High-Opening), та посадко-

вий – з гелікоптера, віддаючи перевагу другому. Це 

обумовлено тим, що сучасні ППО можуть досить 

легко виявити і збити транспортний літак. При де-

сантуванні способом НАТО літак, як правило, не 

входить в зону ППО (або не перетинає повітряний 

кордон). Парашут розкривається на великій висоті, 

і парашутист планерує зі швидкістю до 80 км / год. 

до призначеного місця, приземляючись на відстані 

до 40 км від точки викидання. При цьому парашу-

тисти надягають спеціальний костюм з радіопогли-

наючих матеріалів для зменшення ймовірності ви-

явлення радіоелектронними засобами. Для висадки 

парашутним способом ССО сухопутних військ ма-

ють на озброєнні транспортні літаки С-130 зі 

складу 47-ї авіаескадрильї ВПС. Основними ти-

пами вертольотів, які використовуються у САС, є 

СН-47 “Чинук” з 7-ї авіаескадрильї і “Сі Кінг”. 

Морському способу виведення груп САС команду-

вання ССО надає в даний час другорядне значення, 

бо вважає, що в сучасних умовах він не забезпечує 

необхідної прихованості висадки [24, 25, 26]. 

На сьогоднішній день існує мало достовірної 

відкритої інформації щодо діяльності СAС, оскі-

льки британський уряд, як правило, не коментує пи-

тання, пов’язані із силами спеціального призна-

чення через специфіку їхньої роботи. 

Сьогодні ССП Об’єднаного Королівства 

(UKSF), як зазначалося вище, організаційно об’єд-

нані в Групу сил спеціального призначення (пе-

рекл. англ. мов. Special Forces Group – SFG (ГССП)) 

яка включає: спеціальну авіаційну службу (перекл. 

англ. мов. Special Air Service – SAS (САС)), 

спеціальну човнову службу (перекл. англ. мов. 

http://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8
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Special Boat Service – SBS (СЧС)); спеціальний ро-

звідувальний полк (перекл. англ. мов. Special 

Reconnaissance Regiment – SRR (СРП)); групу 

підтримки сил спеціального призначення (перекл. 

англ. мов. Special Forces Support Group – SFSG 

(ГПССП)); 18 полк зв’язку (перекл. англ. мов. 18 

Signal Regiment (18SR)) та об’єднане авіаційне 

крило сил спеціального призначення (перекл. англ. 

мов. Joint Special Forces Aviation Wing – JSFAW 

(ОАКССП)).  

Загальна кількість особового складу сил 

спеціального призначення ЗС Великобританії (з 

урахуванням резерву) складає близько 4 500 осіб 

[27]. 

Сьогодні Спеціальна авіаційна служба вклю-

чає: 21-й полк САС (“Артисти”) – резерв САС (на-

лежать до територіальної армії (ТА); 22-й полк 

САС –кадрове формування, знаходиться під функ-

ціональним командуванням ССО Великобританії; 

23-й полк САС – резерв САС (належить до ТА). На 

відміну від інших формувань 23 полк САС набирає 

до свого складу військовослужбовців без будь-якої 

попередньої спеціальної підготовки. Як вже зазна-

чалося, обидва резервних полки знаходяться під 

оперативним командуванням 1-ї бригади розвідки, 

спостереження та військової розвідки. 

21-й полк САС зазвичай призначався для ве-

дення розвідки, спостереження та цілевказання в 

наступальних операціях в середньому та дальньому 

тилу противника. Штаб полку знаходиться у Лон-

доні. В склад полку входять три ескадрони: “A” 

(дислокація спільно зі штабом), “C” (дислокація у 

містах: Бейзингсток, Саутгемптон) та “E” (дислока-

ція в місті Ньюпорт). 

23-й полк САС виконував ті ж завдання, що і 

21-й. Штаб знаходиться в Кінгстандингу. Ескадрон 

“B” розквартирований у місті Лідс, “C” в містах 

Ньюкасл та Манчестр, “D” – в містах Інверговр та 

Гамільтон [29, С. 266 – 278]. 

22-й полк СAС знаходиться під оперативним 

командуванням Директора сил спеціального приз-

начення (посада відповідає званню генерал-ма-

йора). Раніше обіймати цю посаду могла особа у 

званні бригадного генерала, але у зв’язку із визнан-

ням важливості сил спеціального призначення Ве-

ликої Британії звання було змінено на генерал-ма-

йора.  

Кадровою частиною залишається лише 22-й 

полк СAС. Він повністю укомплектований особо-

вим складом і відноситься до частин постійної го-

товності. Підрозділ розташований на заході Лон-

дона у таборі Бредбері Лайнс (Вradbury Lines) у Хе-

рефорді (Hereford), який ретельно охороняється. 

Казарми Бредбері Лайнс огороджені колючим дро-

том, периметр контролюється за допомогою теле-

камер, вхід до казарм можливий тільки після про-

ходження спец контролю.  

22 полк САС організаційно включає: штабний 

відділ планування і розвідки (пер. англ. 

Headquarters Planning and Intelligence Units – HPIU 

(ШВПР)); крило операційних досліджень (пер. 

англ. Operational Research Wing) – ORW (КОД)); 

крило контрреволюційної боротьби; чотири бойо-

вих ескадрони “Sabre” (перекл. укр. “Шабля”): 

“A”(“Aльфа”), “B” (“Браво”), “D”(“Дельта”), 

“G”(“Гольф”) та загін “L” (“Ліма”) резерву; крило 

бойової підготовки (пер. англ. Training Wing); 254 

ескадрон зв’язку (перекл. англ. 254 Signals squad-

ron);спеціальний група ударних дій (перекл. англ. 

Attached Specialist Units). 

Командиром кожного ескадрону є майор, а 

особовий склад становить близько 65 чоловік. Ес-

кадрон включає чотири загони (під командуванням 

капітана) та невеликий штабний підрозділ. Загони, 

як правило, налічують 15 осіб.  

Кожен із чотирьох загонів має свою спеціалі-

зацію: 

Амфібійний загін – британський еквівалент 

“морських котиків США”, раніше відомий як “чов-

новий загін”, спеціалізується у веденні бойових дій 

на морі, включаючи пірнання з аквалангами, вико-

ристання каяків (байдарок) та жорстко-надувних 

човнів. Бійці загону проходять навчання з бійцями 

Спеціальної човнової служби. 

Повітряний загін – спеціалізується у повітря-

ному десантуванні в режимі “вільного падіння”, та 

відповідним технікам десантування HALO (пара-

шут розкривається практично біля землі) і HAHO 

(парашут розкривається в перші моменти здійс-

нення стрибка (до 20 миль)). Десантування здійс-

нювалися на спеціальному обладнані, переважно на 

дельтапланах і керованих парашутах.  

Мобільний загін (так звані “рожеві пан-

тери”, пересуваються на авто “Ленд Ровер” пофа-

рбованих у рожевий колір) – включає фахівців з ви-

користання транспортних засобів та ведення бойо-

вих дій у пустелі. Вони також є кваліфікованими 

механіками, які здатні обслуговувати та ремонту-

вати транспортні засоби в польових умовах.  

Гірський загін – спеціалізується з ведення бо-

йових дій і виживання в горах та полярних умовах. 

Використовують таке спеціальне обладнання, як 

гірські лижі, снігоступи та оснащення для альпіні-

зму. Відповідні фахівці проходять систематичні 

тренування в Альпійській Баварії та Норвегії. 

Орієнтовно типовий розподіл загонів в ескад-

ронах такий:  

Ескадрон «А»: 1-й амфібійний загін – 2-й по-

вітряний загін – 3-й мобільний загін – 4-й гірський 

загін. 

Ескадрон «B»: 6-й амфібійний загін – 7-й по-

вітряний загін – 8-й мобільний загін – 9-й гірський 

загін. 

Ескадрон «D»: 16-й повітряний загін – 17-й ам-

фібійний загін – 18-й мобільний загін – 19-й гірсь-

кий загін. 

Ескадрон «G»: 21-й мобільний загін – 22-й 

гірський загін – 23-й амфібійний загін – 24-й по-

вітряний загін. 

Особовий склад 22-го полку СAС, нараховує 

близько 400-600 осіб.  

Кожен патруль, що входить до складу загону, 

налічує чотири особи. Окрім здобутих під час вій-

ськової підготовки базових навичок, кожен боєць 



10 The scientific heritage No 23 (2018) 

патруля володіє також певними спеціальними нави-

чками та уміннями, наприклад, здійснення ра-

діозв’язку, підривної діяльності, надання медичної 

допомоги та володіння мовами. 

Розподіл завдань для ескадронів 22-го полку 

СAС здійснюється таким чином, що кожен ескад-

рон має свою зону відповідальності. Наприклад, 

один ескадрон здійснює антитерористичну діяль-

ність на території Об’єднаного Королівства, другий 

– знаходиться у процесі розгортання, третій – 

тільки готується до розгортання і проходить корот-

кострокову підготовку, четвертий – готується до 

курсу довготривалої підготовки за кордоном 

(наприклад, навчання з відпрацювання дій у джун-

глях чи пустелі). У воєнний час (наприклад, війна в 

Іраку 2003 р.) нерідко розгорталися відразу два 

ескадрони. 

Головним завданням штабного відділу пла-

нування і розвідки є збір і аналіз інформації про 

можливі райони майбутніх дій сил СпП сухопутних 

військ (фізико-географічні умови, історія, куль-

тура, релігія та інше), а також добування відомо-

стей про збройні сили ймовірного противника і 

його протидиверсійні підрозділи. Крім того, 

співробітники ІАП мають в своєму розпорядженні 

базу даних на всі відомі терористичні організації 

(їхніх членів), узагальнюють відомості про вчинені 

теракти, вивчають досвід бойового застосування 

спеціальних і антитерористичних підрозділів інших 

держав. 

Крилом операційних досліджень призначене 

для проведення перевірки і випробувань нових 

зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), а та-

кож спорядження, рекомендованих для оснащення 

сил СпП. На його базі проводяться дослідницькі ро-

боти, спрямовані на розроблення технічних завдань 

для промисловості зі створення необхідних зразків 

ОВТ. Крім того, ОДВ займається розробленням і 

експертною оцінкою нових тактичних прийомів і 

способів дій підрозділів СпП і використання ОВТ. 

Крилом бойової підготовки (пер. англ. 

Training Wing) здійснюється відбір кандидатів для 

проходження служби в частинах САС, курс основ-

ної (базової) підготовки передбачений для них, а та-

кож для військовослужбовців резерву. Заняття про-

водять досвідчені інструктори (сержанти і 

офіцери), які прослужили в SAS не менше п'яти 

років. Для поглибленого вивчення деяких дисци-

плін можуть залучатися фахівці інших родів військ 

і служб. У навчальному центрі організовані також 

курси із вдосконалення професійної підготовки 

військовослужбовців сил спеціального призна-

чення [29, 30]. 

Резервними полками також залишаються 21-й 

та 23-й полки СAС. Хоча полки є резервними проте 

виконують завдання сил підтримки. Вони також 

можуть брати участь у бойових операціях. Розта-

шовані вони в Лондоні та Бірмінгемі. 

З моменту створення підрозділів САС вони 

завжди виконували завдання в тилу противника. Це 

наклало своє відображення на озброєння бійців. Ді-

ючи в тилу противника, кожен з них повинен вміти 

користуватися озброєнням і технікою як своєї ар-

мії, так і армії противника. Ось чому крім штатної 

зброї (SLR, SA-80) бійці зобов’язані володіти ра-

дянськими АК-74 і АКМ, а також їх китайськими 

аналогами (тип 56 і тип 68), американськими 5.56-

мм автоматичними гвинтівками М-16 і укороченим 

їх варіантом Кольт Коммандо калібру 9 мм. Крім 

цього, в залежності від завдань особовий склад па-

трулів міг озброюватися німецьким гвинтівками фі-

рми “Хеклер і Кох” - G-3, G-8, G-41 або всесвітньо 

відомими австрійськими гвинтівками Steyr AUG, з 

якими бійці CАС успішно діяли проти бойовиків 

ІРА в Північної Ірландії. На озброєнні залишаються 

і застарілі, але вельми надійні системи: різні моделі 

гвинтівок “Лі Енфілд”, американський карабін М-1 

і автоматичні гвинтівки FN FAL. Залежно від вико-

нуваних завдань патрулі озброювалися різними ку-

леметами. Тут є все – від застарілих зразків таких 

як “Амелі”, “Брена”, “Брауніга” М1919 і М2 до 

більш сучасних систем, таких як “Хеклер і Кох” і 

кулемета легкої підтримки “L86 LSW”. Також бри-

танські спецназівці приділяють увагу до вивчення 

зразків стрілецької зброї російського виробництва.  

 Для виконання завдань щодо боротьби з теро-

ристами у міських умовах застосовувався весь 

спектр пістолетів-кулеметів, створених у різних 

країнах в останній період. Це в першу чергу MP-5 і 

його модифікації, а також “Узі” і старіші системи, 

такі як “Стен”, “Стерлінг” і “Томпсон”. З американ-

ських систем – “Інгрем-10”. З цією ж метою вико-

ристовувалися помпові рушниці, серед яких най-

більш поширені системи “Франчіні”, “Спас -

12(15)”, а також “Ремінгтон-870”. З пістолетів з мо-

менту створення САС і до наших днів незмінно пе-

ребуває на озброєнні 9-мм “Браунінг” підвищеної 

потужності. Також використовуються 11,43-мм 

американський “Кольт М1911А1”, швейцарський 

“Зіг Зауер” калібру 9 мм і револьвер “Веблей” сорок 

п’ятого калібру (11,43-мм). Снайпери CAC озброю-

ються високоточними гвинтівками, такими як “Зіг 

Зауер” моделі 69 і 3000, фінська модель “Тікка” 

М55 і L96A1, L42 і L42A1. Зі зброї вогневої підтри-

мки на озброєнні САС є різні гранатомети і міно-

мети, а для боротьби з повітряними цілями такі си-

стеми ПЗРК, як “Стінгер” і “Блопайп”. Для доста-

вки груп САС в район виконання завдання і дій там 

англійці з часів зародження свого спецназу викори-

стовують різні колісні транспортні засоби. Це в пе-

ршу чергу спеціальні джипи "Ленд Ровер", за свою 

характерну забарвлення прозвані ”Рожеві пантери”. 

Під час операції ”Буря в пустелі” відмінно себе по-

казали високомобільні і добре озброєні автомобілі 

типу “Баги”. Крім цього роти, що закидалися у тил 

противника морем, використовували спеціальні ка-

тери і надувні швидкохідні човни. Британське ко-

мандування приділяє велику увагу вдосконаленню 

підготовки і оснащення еліти своїх збройних сил і 

не шкодує на це коштів. 

Висновки. Таким чином, у Великобританії 

створено Групу сил спеціального призначення під 

єдиним керівництвом директората міністерства 

оборони Великобританії на чолі директора сил 

спеціального призначення. На відміну від Збройних 

https://en.wikipedia.org/wiki/23_Special_Air_Service_Regiment_(Reserve)
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Сил США які мають ССО за видовим принципом 

військ (сухопутні, повітряні, морські) у Великобри-

танії є лише ГССП яка об’єднує САС для 

здійснення десантування з повітряних суден та 

СЧС для здійснення десантування з морських су-

ден. САС у своєму складі має лише один 22-й полк 

який належить до кадрових частин спеціального 

призначення. Проте 21 та 23 полки – резервні нале-

жать до територіальної армії, а в 2014 у рамках ре-

форми “Армія 2020”, взагалі були переведені від 

командування ССП Об’єднаного Королівства до 

командування 1-ї бригади розвідки, спостереження 

та військової розвідки. Привертає увагу порядок 

ротації для укомплектування 22 полку САС, а саме 

усі військовослужбовці, що прийняті до полку 

обов’язково проходять підготовку в антитерори-

стичному підрозділі який в перекладі від оригіналь-

ної мови має назву крило контрреволюційної бо-

ротьби.  
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Современные взгляды на сущность и содержа-

ние термина «безопасность» весьма различны[1]. 

Одни авторы под безопасностью понимают сово-

купность отношений, защищенность, способность 

и пр. Однако наибольшее распространение, как в 

науке, так и в законодательстве получила точка зре-

ния, в соответствии с которой безопасность пони-

мается как состояние. Например, по мнению П.А. 

Герасимова, безопасность - это состояние субъекта 

в системе связей с точки зрения способности к вы-

живанию и развитию в условиях внутренних и 

внешних опасностей и угроз (а также действия 

труднопрогнозируемых факторов), источником ко-

торых служат внутренние и внешние противоре-

чия[2]. По справедливому замечанию В.Я. Ищей-

нова, безопасность как общенаучная категория мо-

жет быть определена как некоторое состояние 

рассматриваемой системы, при котором последняя, 

с одной стороны, способна противостоять дестаби-

лизирующему воздействию внешних и внутренних 

угроз, а с другой - ее функционирование не создает 

угрозы для элементов самой системы и внешней 

среды[3]. Таким образом, безопасность как научная 

категория представляет собой состояние защищен-

ности системы общественных связей как условия ее 

стабильного функционирования на микро и макро-

уровнях. Безопасность характеризует защищен-

ность различных интересов государства, общества 

и отдельного гражданина[4]. Для того чтобы эф-

фективно решать проблемы безопасности, необхо-

димо принятие всеобъемлющих, скоординирован-

ных и последовательных мер на национальном, ре-

гиональном и международном уровнях[5].  

Важнейшим вопросом остается безопасность 

на воздушном транспорте. Решением коллегии Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации от 

15. 02. 2018 г. «Об итогах работы органов прокура-

туры за 2017 год и о задачах по укреплению закон-

ности и правопорядка на 2018 год» приоритетными 

задачами признано считать безопасность полетов, 

включая обучение летного персонала, контроль за 

реализацией программ развития транспопртной от-

расли, соблюдение прав пассажиров (п.4.1.). Воз-

душный транспорт в силу своей специфики отлича-

ется от других видов транспорта и имеет собствен-

ную, детально урегулированную систему 

обеспечения авиационной безопасности и защиты 

гражданской авиации от АНВ. Данная система воз-

никла еще в Советском Союзе и основывается на 

стандартах, требованиях и рекомендациях Между-

народной организации гражданской авиации 

(ИКАО). Источником ее регулирования выступает 

Воздушный кодекс Российской Федерации и при-

нятые в соответствии с ним подзаконные акты. Эта 

система достаточно давно функционирует, и Меж-

дународная организация гражданской авиации 

(ИКАО) имеет собственную практику регулярных 

проверок[6]. Основные отличия воздушного транс-

порта от других видов транспорта (наземных и вод-

ных) заключаются в использовании для движения 

воздушной среды, а в качестве транспорта - лета-

тельных аппаратов. Указанные особенности потре-

бовали специальной регламентации важнейших во-

просов, связанных с использованием воздушного 

пространства и эксплуатации летательных аппара-

тов[7]. «Контроль за обеспечением безопасности 

полетов — функция, осуществляемая государством 

для обеспечения соблюдения лицами и организаци-

ями, осуществляющими авиационную деятель-

ность, национальных законодательных актов и нор-

мативных положений в области безопасности поле-

тов». «Надзор — деятельность государства, в 
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рамках которой государство путем проведения ин-

спекций и проверок проактивно проверяет 

неуклонное выполнение обладателями авиацион-

ных свидетельств, сертификатов, разрешений или 

полномочий установленных требований и их функ-

ций на таком уровне квалификации и безопасности, 

который требует государство». «Опасность — со-

стояние или объект, которые могут вызвать авиаци-

онный инцидент или происшествие, или же способ-

ствовать его возникновению» [8].  

В гражданской авиации четкого разграничения 

понятий контроля и надзора нет. Контрольно-

надзорные полномочия в сфере гражданской авиа-

ции осуществляют сразу несколько органов: Меж-

государственный авиационный комитет, Минтранс 

России, Росавиация и Ространснадзор. В отноше-

нии функций, реализуемых, например, Ространсна-

дзором, в законодательстве, как правило, употреб-

ляется термин «надзор» либо «контроль (надзор)», 

а Росавиацией – «контроль». Однако по смыслу за-

частую реализуемые этими органами функции сов-

падают и состоят в оценке соответствия деятельно-

сти в сфере гражданской авиации воздушному за-

конодательству. Дублируются функции, например, 

Росавиации и Ространснадзора при реализации ими 

полномочий в сфере деятельности авиационных 

предприятий (эксплуатантов). Следует отметить 

еще одну важную проблему, которая обусловли-

вает низкую эффективность деятельности кон-

трольно-надзорного органа - Ространснадзора. Это 

- недостаточность имеющихся у него полномочий, 

несоответствие российских правовых норм поло-

жениям международного законодательства. Неко-

торые направления деятельности в области граж-

данской авиации вообще остаются без надзора. 

Прежде всего речь идет о надзоре за назначенным 

полномочным органом персоналом, осуществляю-

щим от его имени функции контроля за обеспече-

нием безопасности полетов, а также за физиче-

скими лицами - владельцами воздушных судов, ко-

торые не являются индивидуальными 

предпринимателями. Так, в соответствии с п. 4 ст. 

28 ВК предметом проверки является соблюдение 

обязательных требований в процессе осуществле-

ния деятельности в области гражданской авиации 

лишь юридическим лицом и индивидуальным 

предпринимателем. То есть этой нормой не охва-

чены физические лица, авиационный персонал, а 

также уполномоченные органы, оказывающие гос-

ударственные услуги в рассматриваемой сфере. Со-

ответственно, требуется внесение необходимых из-

менений в действующее воздушное законодатель-

ство[9]. 

Типичными нарушениями являются непрове-

дение либо не-своевременное проведение оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств и ненадлежащая ор-

ганизация охраны. Нередко лица, ответственные за 

обеспечение транспортной безопасности, не назна-

чаются, на объектах транспорта отсутствует 

наглядная информация о требованиях транспорт-

ной безопасности и т.д. Не всегда владельцы прово-

дят необходимые мероприятия по техническому 

оснащению средствами защиты аэропортов.  

Типовые нарушения в сфере надзора за дея-

тельностью в гражданской авиации можно условно 

подразделить на несколько групп:  

1. Типовые (массовые) нарушения обязатель-

ных требований в сфере использования воздушного 

пространства и аэронавигационного обслуживания, 

например: нарушение требований по ведению 

учетно-отчетной документации организаций по об-

служиванию воздушного движения, радиотехниче-

ского обеспечения полетов и авиационной электро-

связи, служебной учетной документации специали-

стов этих организаций (нарушение требований 

пунктов 42, 82 Порядка функционирования непре-

рывной системы профессиональной подготовки, 

включая вопросы освидетельствования, стажи-

ровки, порядка допуска к работе, периодичности 

повышения квалификации руководящего и диспет-

черского персонала, утвержденного приказом Мин-

транса России от 14.04.2010 № 93, пунктов 3.1, 3.3, 

3.16, 3.20, 3.30 Федеральных авиационных правил 

«Радиотехническое обеспечение полетов воздуш-

ных правил и авиационная электросвязь в граждан-

ской авиации», утвержденных приказом Мин-

транса России от 20.10.2014 № 297 и др.  

2. Типовые (массовые) нарушения обязатель-

ных требований в сфере деятельности операторов 

аэродромов, организации воздушных перевозок и 

авиатопливообеспечения. К примеру нарушения 

требований Раздела II Федеральных авиационных 

правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, 

предназначенным для взлета, посадки, руления и 

стоянки гражданских воздушных судов», утвер-

жденных приказом Минтранса России от 

25.08.2015 № 262 (далее–ФАП-262), выражающи-

еся в том, что: состояние искусственных покрытий 

ВПП, РД, перронов, мест стоянок ВС не соответ-

ствует установленным требованиям по наличию 

микронеровностей, посторонних предметов, в том 

числе продуктов разрушения покрытий, кусков 

льда и уплотненного снега и др. 

3. Типовые (массовые) нарушения обязатель-

ных требований в сфере деятельности авиации об-

щего назначения: управление воздушным судном 

АОН осуществляется лицом, не имеющим права 

управления им; управление воздушным судном, не 

прошедшим государственной регистрации; управ-

ление воздушным судном, на котором отсутствует 

судовая и полетная документация, предусмотрен-

ная законодательством Российской Федерации; 

управление воздушным судном, летная годность 

которого не подтверждена в установленном воз-

душным законодательством России порядке; вы-

полнение полетов в воздушном пространсве класса 

С без разрешения органа ОВД; выполнение полетов 

в воздушном пространстве класса G без уведомле-

ния органов обслуживания воздушного движения. 

4. Типовые (массовые) нарушения обязатель-

ных требований в сфере поддержания летной год-

ности гражданских воздушных судов. К примеру, 

consultantplus://offline/ref=F9C344CF69811F3D950F8C0BFBBC12A80963C312AF6D5591BB4B9A19F39ECC45134190F573j6uBO
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нарушение требований пунктов 3.5, 4.3 и 7.1 Поло-

жения о подготовке экспертов системы сертифика-

ции на воздушном транспорте и специалистов по 

системам качества в организациях гражданской 

авиации Российской федерации, утвержденного 

приказом ФАС России от 15.10.1998 No 309: в ряде 

организаций по ТО отсутствует специалист по си-

стеме качества, прошедший специальную подго-

товку и сертификацию. Нарушение требований 

пункта 39 Федеральных авиационных правил «Тре-

бования к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских воздушных судов и др.  

5. Типовые (массовые) нарушения обязатель-

ных требований в сфере соблюдения летных стан-

дартов и сертификацией эксплуатантов воздушного 

транспорта. К прмеру, нарушение требований 

пункта 3.89 Федеральных авиационных равил 

«Подготовка и выполнение полетов в гражданской 

авиации Российской Федерации», утвержденных 

приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128 

(ФАП-128), выражающееся в том, что: экипажи 

нарушают установленные эксплуатационные мини-

мумы при заходе на посадку и др[10]. 

Росавиацией отмечалось увеличение в 2016–

2017 гг. числа случаев нарушения порядка исполь-

зования воздушного пространства беспилотными 

воздушными судами (далее - БЛА): в 2016 г. – 41 

случай, за пять месяцев 2017 г. – 28 случаев (за ана-

логичный период 2016 г. – 12). Некоторые из них 

создавали угрозу не только для безопасности поле-

тов пилотируемых воздушных судов, но и для без-

опасности людей на земле[11].  

Наибольшую тревогу вызывает авиация об-

щего назначения (малая авиация, или АОН). Вла-

дельцы АОН нарушают требования к учету, реги-

страции судов, их охране, базированию, обслужи-

ванию. Государственный контроль за частью АОН 

отсутствует. В качестве судов АОН регистриру-

ются суда, не имеющие отношения к АОН. Воздуш-

ные суда эксплуатируются неизвестными лицами. 

Допускаются несанкционированные полеты воз-

душных судов, полеты без необходимой докумен-

тации, пилотирование посторонними лицами, ли-

цами не имеющими соответствующих документов. 

Нарушаются правила полетов, порядок использова-

ния воздушного пространства. В летнее время 

число этих нарушений при использовании АОН, а 

также дельтапланов и дельталетов, парапланов и 

мотопарапланов, воздушных шаров резко возрас-

тает. Часто такие нарушения имеют место при вы-

полнении прогулочных, демонстрационных поле-

тов и авиационно-химических работ[12].  

Прокуроры повсеместно выявляют недостатки 

в деятельности территориальных органов Росавиа-

ции, в том числе при инспекционном контроле лет-

ной годности ВС, организации и проведении обяза-

тельной аттестации руководящего состава пред-

приятий, расследовании авиационных событий, 

контроле за выполнением рекомендаций комиссий, 

проводивших расследование. Информация о нару-

шениях закона органами Росавиации не всегда 

направляется в Ространснадзор для принятия соот-

ветствующих мер правового характера. Между тем, 

как обоснованно констатируют специалисты в об-

ласти обеспечения безопасности на воздушном 

транспорте, включая специалистов Росавиации и 

Ространснадзора, в настоящее время надлежащего 

государственного регулирования в указанной обла-

сти нет, дублирование не устранено и, кроме того, 

практически ни в одном из положений о соответ-

ствующих федеральных органах исполнительной 

власти не закреплены контрольные и надзорные 

функции так, как того требует Концепция[13]. 

Прокурорские проверки свидетельствуют о 

многочисленных нарушениях законов авиацион-

ными предприятиями, в т.ч. аэропортами, организа-

циями, осуществляющими техническое обслужива-

ние авиационной техники, авиационными учеб-

ными центрами, образовательными учреждениями 

ГА. В частности, это – нарушения ФАП «Требова-

ния к юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим техническое об-

служивание гражданских воздушных судов. Форма 

и порядок выдачи документа, подтверждающего 

соответствие юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских воздушных судов, тре-

бованиям федеральных авиационных правил». До-

пускается сокрытие от контролирующих органов 

информации об авиационных событиях. Осуществ-

ляется перевозка пассажиров ВС, не имеющими не-

обходимые разрешительные документы. В судеб-

ном порядке по искам прокуроров такая деятель-

ность признавалась незаконной, виновные лица 

привлекались к административной ответственно-

сти. В ряде случаев используется специализирован-

ный транспорт, не зарегистрированный в установ-

ленном порядке. Распространены нарушения по-

рядка организации движения автотранспорта, 

влекущие аварийные случаи. Так, В аэропорту «Ха-

баровск (Новый)» вследствие нарушения правил 

движения погрузчиком была повреждена обшивка 

воздушного судна Боинг-737 ОАО «Авиакомпания 

«Якутия». Хабаровским транспортным прокурором 

руководителю аэропорта внесено представление, 

приняты меры к устранению нарушений, виновные 

лица привлечены к дисциплинарной ответственно-

сти. По инициативе прокурора должностное лицо, 

нарушившее порядок организации движения спе-

циального транспорта на аэродроме, привлечено к 

административной ответственности по ч. 5 ст. 11.3 

КоАП РФ[14]. 

Транспортными прокурорами проделана зна-

чительная работа по выявлению и пресечению не-

законных полетов воздушных судов, в том числе 

малой авиации, а также нарушений порядка ис-

пользования воздушного пространства беспилот-

ными летательными аппаратами (далее-БЛА). По 

данным Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации в 2017 году было отмечено увеличение ко-

личества несанкционированных полетов летатель-

ных аппаратов без человека на борту[15]. Резуль-

таты проведенных прокурорских проверок 
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свидетельствуют о том, что к числу наиболее ти-

пичных нарушений в указанной сфере относятся 

факты использования воздушного пространства без 

предоставления плана полетов и получения необхо-

димых разрешений от органа обслуживания воз-

душного движения, допуск к эксплуатации не по-

ставленных на надлежащий учет беспилотных 

авиационных систем, выполнение полетов лицами, 

не прошедшими необходимого обучения.  

В качестве нового типа угроз гражданской 

авиации можно выделить кибертерроризм. Для 

снижения рисков от этой угрозы видится целесооб-

разной разработка специализированной программы 

повышения устойчивости к кибератакам информа-

ционно-коммуникационных систем и критически 

важных объектов инфраструктуры гражданской 

авиации, в том числе, системы управления воздуш-

ным движением в России. Такая программа могла 

бы стать важной практической составляющей для 

имплементации положений «Основ государствен-

ной политики Российской Федерации в области 

международной информационной безопасности до 

2020 года», утвержденной в 2013 году. В этом до-

кументе, ориентированном на устранение внешних 

угроз, к сожалению, не заложены в полной мере ос-

новы взаимодействия всех участников цифрового 

сообщества внутри России. К типу новых угроз 

также можно отнести возможное вмешательство в 

работу гражданской авиации с использованием бес-

пилотных летательных аппаратов (БПЛА). Указан-

ный вид летательных аппаратов буквально навод-

нил коммерческие рынки практически всех регио-

нов мира, есть БПЛА в пределах ценовой 

категории, доступной каждому рядовому гражда-

нину. Ряд стран уже перешли к коммерческому ис-

пользованию БПЛА. Но вопросы защиты авиацион-

ного транспорта от возможной атаки БПЛА оста-

ются непроработанными. В настоящее время 

адекватных мер защиты от того, что потенциаль-

ный террорист сможет направить БПЛА в двига-

тель взлетающего самолета, что в результате при-

ведет к авиакатастрофе, не разработано. Более того, 

поскольку устойчивость двигателей не тестирова-

лась на предмет попадания в него БПЛА, то даже 

беспилотник весом до 1 кг, продающийся в мага-

зине игрушек, в руках террориста, может стать при-

чиной серьезной беды. Таким образом, лавинооб-

разная интеграция БПЛА в международное воздуш-

ное пространство требует принятия целого ряда 

нормативных актов, создания систем по контролю 

безопасности полетов и авиационной безопасности. 

Первым шагом в этом направлении должна стать 

разработка единой системы регистрации БПЛА и 

их идентификации в воздухе, а также создание лет-

ных инструкций для коммерческой эксплуатации 

беспилотных аппаратов. Также целесообразно про-

работать систему ответственности собственников и 

эксплуатантов БПЛА за совершение неправомер-

ных действий. В настоящее время у России есть все 

возможности не только продвинуть наработки уче-

ных как единый стандарт БПЛА, но затвердить 

свои правила регулирования этого рынка, иниции-

ровав и возглавив переговорный процесс по стан-

дартизации БПЛА в целях обеспечения безопасно-

сти гражданской авиации на площадке ИКАО. Од-

ной из мер повышения авиационной безопасности 

может стать создание единой базы данных летных 

и кабинных экипажей всех авиакомпаний, включа-

ющей также справочную информацию о заболева-

ниях и противопоказаниях к работе в воздухе. Это 

позволит избегать ситуаций, когда за штурвалом 

может оказаться преступник, больной или лицо, на 

которого боевики могут оказывать воздействие. В 

качестве важной превентивной меры можно пред-

ложить расширение направлений работы летным 

составом и наземными службами АБ: помимо со-

здания базы данных актуальность приобретает уси-

ление оперативной работы спецслужб по выявле-

нию лиц, занятых на объектах транспортного ком-

плекса, которые могут находиться под влиянием 

вербовщиков террористических организаций или 

состоять в сектах. Важным элементом международ-

ной авиационной безопасности является создание 

глобальной системы записи траектории полетов са-

молетов гражданской авиации[16]. Весь комплекс 

вопросов, связанных с использованием воздушного 

пространства, регулируется федеральными прави-

лами использования воздушного пространства. 

Контроль за их строгим соблюдением возлагается 

на уполномоченный орган в области использования 

воздушного пространства, органы единой системы 

организации воздушного движения, уполномочен-

ный орган в области обороны в части выявления 

воздушных судов - нарушителей, а также на органы 

пользователей воздушного пространства - органы 

обслуживания воздушного движения (управления 

полетами) в установленных для них зонах и райо-

нах. Главная задача перечисленных органов - при-

нятие необходимых мер по предотвращению и пре-

сечению нарушений федеральных правил исполь-

зования воздушного пространства. В свою очередь, 

транспортные прокуроры осуществляют надзор за 

исполнением законов о транспортной безопасности 

на воздушном транспорте, руководствуясь пунктом 

2 ст. 21 Закона о прокуратуре, которым регламен-

тировано, что при осуществлении надзора за испол-

нением законов органы прокуратуры не подменяют 

иные государственные органы. Проверка исполне-

ния законов проводится на основании поступившей 

в органы прокуратуры информации о фактах нару-

шения законов, требующих принятия мер прокуро-

ром, в случае, если эти сведения нельзя подтвер-

дить или опровергнуть без проведения указанной 

проверки. Транспортный прокурор по итогам про-

веденной проверки в соответствии с Федеральным 

законом «О прокуратуре Российской Федерации» 

принимает соответствующие меры реагирования, 

направленные на устранение выявленных наруше-

ний закона и привлечение к ответственности винов-

ных лиц. Выбор той или иной меры реагирования 

зависит от вида правонарушения, его обществен-

ной опасности, распространенности.  
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Abstract 

The article examines the feasibility of studying the problem of education of younger students of secondary 

schools desire for independence in the process of sports-gaming activities at the present stage of the reformation 

of education in Ukraine as well as the definition of criteria, indicators and levels of upbringing of junior studentsʼ 

desire for independence in the process of playing sport games based on an analysis of recent research and publi-

cations on this issue. The presentation of the main material is based on the results of the previous theoretical study 

of the essence of the concept of "the desire of younger students for independence in the process of sports and 

gaming activities". The analysis of the results of the qualifying phase of the study according to the indicators of 

cognitive, emotional-valued and action-practical criteria of education of younger studentsʼ desire for independence 

in the process of sports-gaming activities is carried out on the base of certain criteria and indicators of education 

of the younger studenting independence during sports and game activities. The level of education of 5-7 classes 

students the desire for independence in the process of sports games is determined. The peculiarities of the levels 

of education of 5-7 classes students the desire for independence in the process of playing sport games are high-

lighted. Comparative data of experimental and control classes of upbringing the junior teensʼ aspiration to inde-

pendence in the process of sports-gaming activities is based on the results of the qualifying stage of the experiment. 

Keywords: aspiration to independence, criteria, indicators, levels, self-development, younger teens, educa-

tional activity, sports-gaming activities, experimental classes, control classes, definition, research, indicators, de-

velopment, self-development, self-improvement, self-analysis, self-esteem, cognitive, emotional-valued, action-

practical, analysis, results, self-consciousness, system, high, medium, low, degree, conformity, ideal, process, abil-

ity, motives.  

 

Formulation of the problem. Modern conditions 

and pace of development of the Ukrainian state require 

from the society the education of an active, independent 

personality, aimed at self-improvement and self-reali-

zation of innate potential. Reforming changes in the ed-

ucational system of Ukraine necessitate further im-

provement of the educational process in general educa-

tional institutions, which is inseparable from successful 

self-realization of a person in any profession, motiva-

tion of students for self-development and self-improve-

ment. Significant potential for the realization of these 

tasks is the sports-gaming activity which, along with 

ensuring health promotion and comprehensive physical 

development of students, creates the optimal conditions 

for the education of their desire for independence in the 

process of playing sport games. 

The analysis of recent researches and publications 

shows that for successful education of younger students 

desire for independence in the process of sports and 

gaming activities is a necessary condition for determin-

ing the criteria, indicators and levels of formation of 

younger students desire for independence in the process 

of playing sport games [4; 7; 8; 9; 10].  

The study of existing scientific approaches to the 

age peculiarities of upbringing younger students desire 

for independence in the process of sports-gaming activ-

ities allowed to establish that gaming activity is an im-

portant form and a specific means of forming of 

younger students desire for independence; the younger 

teenagers are sensible for the education of the desire for 

independence in the process of sports and gaming ac-

tivities. The formation of younger students aspiration to 

independence in the process of sports-gaming activities 

is largely influenced by the level of formation of cog-

nitive, emotional-valued and motivational components 

of individual autonomy [1; 8; ].  

Therefore, the problem of educating younger stu-

dents striving for independence in the process of sports 

and gaming activities, the social category and age 

group, which, due to its psychological and social char-

acteristics, is most favourable for forming the desire for 

independence in the process of sports and gaming ac-

tivities, on the basis of the determined criteria, indica-

tors and levels of formation of 5-7classes students the 

desire for independence in the process of playing sports 

games.  

The purpose of the study is to determine the cri-

teria, indicators and educational attainment levels of 

younger students desire for independence in the process 

of sports and gaming activities. 

Diagnosis of upbringing of junior students desire 

for independence in the process of sports-game activi-

ties in experimental schools was carried out with the 

help of certain criteria and indicators of education of 5-

7 classes students desire for independence in the pro-

cess of playing sport games. 

The results of the theoretical study of the concept 

of "the desire for independence in the process of sports 

and gaming activities", the theoretical approaches to the 

development of self-consciousness A. Artiushenko [1], 

I. Bekh [3], M. Boryshevsky [5], O. Vlasova [6], rely-

ing for the study of B. Belousova [2], who understands 

the criterion as an ideal sample, a model that determines 

the higher, the most advanced level of the functioning 

of a particular system, in comparison with which it is 

possible to establish the degree of correspondence and 
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the approximation of its real level to the ideal, made it 

possible to determine the criteria and indicators of the 

education the younger students interest to physical ed-

ucation: cognitive, emotional-valued and action  prac-

tical. 

The cognitive criterion of upbringing of younger 

students aspiration to independence in the process of 

sports-gaming activities was defined as the active-cog-

nitive orientation of younger teens on their own learn-

ing the techniques and tactics of sport games. It mani-

fested itself in the sense of younger students concept of 

autonomy as an important component of life. The sub-

jective component of the cognitive criterion of educa-

tion of younger students desire for independence in the 

process of sports and gaming activities were their per-

sonal beliefs in the usefulness of systematic classes in 

sports games for physical development and health pro-

motion. The education of this criterion was determined 

by the following indicators: awareness of independence 

as an important component of life; understanding them-

selves as the subject in the process of sports and gaming 

activities; the ability to critical and productive thinking 

in the process of sports and gaming activities.  

The emotional - valued criterion of upbringing of 

younger students aspiration to independence in the pro-

cess of sports-gaming activities was determined by in-

dicators of the ability of younger teens to realize the 

value of independence in the process of sports and gam-

ing activities. The education of this criterion was deter-

mined by indicators: positive attitude to sports-gaming 

activities; joyful experience in the process of sports and 

gaming activities; the predominance of internal motives 

of physical perfection in the process of engaging in 

sports and gaming activities. The joyful experience 

from the sports and gaming lessons was determined by 

their answers to the question: "Do you enjoy playing 

sports games?". The motives for engaging in sport 

games were determined by the analysis of younger stu-

dents responses of the questionnaires, where the main 

criteria were the discovery of younger teens’ motives 

of physical perfection in the process of playing sport 

games (the desire to move, have a good body structure, 

develop physical qualities) and identify non-related 

motives: getting a good rating, the opportunity to com-

municate with friends, avoiding troubles from a teacher 

(coach).  

The action-practical criterion of upbringing of jun-

ior students desire for independence in the process of 

sports-game activities was determined by indicators of 

the ability to autonomy in the process of sports-gaming 

activities; skills, skills and independence of the appli-

cation of various forms of sports and gaming activities. 

The education of this criterion was determined by the 

following indicators: the ability to autonomy in the pro-

cess of sports and gaming activities; systematic training 

in sports sections and sports clubs, initiative and activ-

ity in the process of playing sport games. In order to 

determine the younger students initiative and activity in 

the process of sports and gaming activities the follow-

ing indicators were taken into account: the presence of 

the practical experience of sports and gaming activities; 

systematic training in sports sections and sports clubs 

of sport-game orientation; participation in sporting 

events held at school; independent classes in sports 

games with simplified rules. 

In order to study the levels of upbringing junior 

teens the desire for independence in the process of 

sports and gaming activities in terms of cognitive, emo-

tional-valued, and action-practical criteria, as well as 

the identification of factors influencing their formation 

and development, we have conducted first stage of the 

test experiment. 

 Results of the confirmatory stage of the exper-

iment on determining the levels of education of 

younger students the desire for independence in the 

process of sports-game activity by indicators of the 

cognitive criterion is shown in Table 1. 

Table 1. 

Quantitative indicators of the level of education of younger students desire for independence in the process of 

sports and gaming activities by the indicators of the cognitive criterion in the first stage of the experiment, in% 

 

  

C
ri

te
-

ri
o

n
 Indicators Class 

Levels 

High Medium Low 

ЕG CG ЕG CG ЕG CG 

C
o

g
n

it
iv

e 

Awareness of independence as an 

important component of life 

5 20,0 20,2 26,5 26,6 53,5 53,2 

6–7 23,6 25,5 26,0 29,7 50,3 44,8 

Student’s understanding of himself 

as the subject in the process of sports 

and gaming activities 

5 11,5 12,2 24,9 22,8 63,6 65,0 

6–7 18,4 22,1 37,7 38,3 43,9 39,6 

The ability to critical and productive 

thinking in the process of sports and 

gaming activities 

5 12,9 11,8 20,0 23,1 67,1 65,1 

6–7 12,5 14,7 19,0 17,8 68,5 67,5 

In the average 
5 14,8 14,7 23,8 24,1 61,4 61,1 

6–7 18,1 20,8 27,6 28,6 54,2 50,6 
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From the results of this table it is clear that the high 

level of education of students of five classes the desire 

for independence in the process of sports and game ac-

tivities in terms of cognitive criteria are recorded in 

14.8% of respondents EG and 14.7% of CG. The aver-

age level are 23.8% of pupils of EG and 24.1% of CG. 

The low level are recorded in 61.4% of students of EG 

and 61.1% of students of CG. 

High level of upbringing in junior adolescents 6-7 

classes of desire for independence in the process of 

sports and gaming activities in terms of cognitive crite-

rion is recorded in 18.1% of respondents EG and 20.8% 

CG. The average level is 27.6% of pupils of EG and 

28.6% of CG. The low level is recorded in 54.2% of 

pupils of EG and in 50.6% of CG. 

Levels of upbringing of younger students aspira-

tion to independence in the process of sports and gam-

ing activities based on the indicators of emotional - val-

ued criteria at the qualifying stage is shown in Table 2. 

From the table it is clear that the high level of education 

is recorded in 21.0% of respondents EG and 20.2% of 

CG. The average level is 35.4% of pupils of EG and 

35.7% of CG, the low level is recorded in 43.6% of pu-

pils of EG and 44.2% of CG. 

 

Table 2. 

Quantitative indicators of the level of education of younger students desire for independence in the process of 

sports and gaming activities by the indicators of the emotional - valued criterion in the first stage of the experi-

ment, in% 

C
ri

te
ri

o
n

 

Indicators 
C

la
ss

 Levels 

High Medium Low 

ЕG CG ЕG CG ЕG CG 

E
m

o
ti

o
n

al
 -

 v
al

u
ed

 

Positive attitude to sports and 

game activities 

5 25,4 22,8 48,7 56,7 25,9 20,9 

6–7 21,3 23,7 46,4 48,8 31,9 27,5 

Joyful experience in the pro-

cess of sports and game activi-

ties 

5 24,6 19,5 34,0 27,8 41,4 52,7 

6–7 21,3 17,8 34,7 28,4 44,0 53,8 

Domination of internal mo-

tives of physical perfection in 

the process of sports and game 

activities 

5 13,1 18,2 23,5 22,7 63,4 59,1 

6–7 17,1 15,4 19,5 21,4 60,3 63,2 

In the average 
5 21,0 20,2 35,4 35,7 43,6 44,2 

6–7 19,9 19,0 33,5 32,9 45,4 48,1 

 

High level of upbringing of students of 6-7 classes 

desire to independence in the process of sports and 

gaming activities by indicators of emotional-valued cri-

teria is fixed in 19.9% of respondents of EG and 19.0% 

of CG. The average level is 33.5% of pupils of EG and 

32.9% of CG. The low level is recorded in 45.4% of 

students of EG and in 48.1% of CG. 

Levels of upbringing of younger students desire 

for independence in the process of sports-gaming activ-

ities by the indicators of action-practical criteria is 

shown in Table 3. From the table it is clear that the high 

level of education by indicators of action-practical cri-

terion is fixed in 12.6% of respondents of EG and in 

14.4% of CG. 

Table 3. 

Quantitative indicators of the level of education of younger students desire for independence in the process of 

sports and gaming activities by the indicators of the action-practical criterion in the first stage of the experiment, 

in% 

C
ri

te
-

ri
o

n
 Indicators  

Levels 

High Medium Low 

ЕG CG ЕG CG ЕG CG 

A
ct

io
n

-p
ra

ct
ic

al
 

Gaming skills and habits in the pro-

cess of playing sports games 

5 10,6 11,4 39,0 38,5 50,4 50,1 

6–7 12,3 14,8 35,7 38,4 52,0 46,8 

Systematic training in sports sec-

tions and sports clubs of sports-

games orientation 

5 9,1 10,8 14,7 16,4 76,2 72,8 

6–7 7,7 9,4 12,6 17,8 79,7 72,8 

Initiative and activity in the process 

of sports and games activities 

5 18,1 20,9 38,6 40,4 43,3 38,7 

6–7 13,9 19,8 28,0 31,4 58,1 48,8 

In the average 
5 12,6 14,4 30,8 31,7 56,6 53,9 

6–7 11,3 14,7 25,4 29,2 63,3 52,8 

30.8% of pupils of EG and 31.7% of CG have the 

average level. 56.6% of pupils of EG and 53.9% of СG 

have a low level.  

11.3% of respondents of EG and 14.7% of CG 

have a high level. The average level is shown by 25.4% 

of pupils of EG and 29.2% of CG, the low level is 

recorded in 63.3% of pupils of EG and 52.8% of CG 

The results of the observatory phase of the study 

made it possible to conditionally identify three groups 



20 The scientific heritage No 23 (2018) 

of students of 5-7 classes that had the same level of ed-

ucation of the desire for independence in the process of 

sports and gaming activities: low, medium and high.  

Comparative data of younger students’ upbringing 

the aspiration to independence in the process of sports-

gaming activities based on the results of the confirma-

tory stage of the experiment show that the greatest num-

ber of students had a low level of education the desire 

for independence in the process of sports and gaming 

activities (EG - 61.4%, CG - 61.2% in 5 classes and 

54.3% - EG and 50.6% - CG in 6-7 classes) (Table 4). 

 

Table 4.  

Levels of the education of younger students’ desire for independence in the process of sports and gaming activi-

ties by the results of the confirmatory stage of the experiment, in% 

Levels 

Classes 

High Medium Low High Medium Low 

Experimental Groups Control Groups 

5  14,8 23,8 61,4 14,7 24,1 61,2 

6–7  18,1 27,6 54,3 20,8 28,6 50,6 

 

23.8% of students of 5 classes of EG and 24.1% of 

CG have medium level of the education of younger 

students’ desire for independence in the process of 

sports-gaming activities however the pupils of the 6-7 

classes have 27.6% in EG and 28.6 % in CG. 14.8% of 

students of 5 classes of EG and 14.7% students of CG 

show a high level and 18.1% students of 6-7 classes of 

EG and 20.8% of students of CG have a high level. 

Conclusions. In the results of the theoretical study 

and the results of the confirmatory stage of the experi-

ment on the problem of education of younger students’ 

desire for independence in the process of sports and 

gaming activities, criteria and indicators of the for-

mation younger students’ desire for independence in 

the process of sports and gaming activities were de-

fined. 

Indicators of the cognitive criterion of the educa-

tion of younger students’ desire for independence in the 

process of sports-gaming activities is defined: aware-

ness of independence as an important component of 

life; understanding themselves as the subjects in the 

process of sports and gaming activities; the ability to 

critical and productive thinking in the process of sports 

and gaming activities. 

Indicators of the emotional and valued criterion of 

the education of younger students’ desire for 

independence in the process of sports-gaming activities 

is defined: positive attitude to sports-gaming activities; 

joyful experience in the process of sports and gaming 

activities; the predominance of internal motives of 

physical perfection in the process of playing sport 

games. 

Indicators of the action-practical criterion of the 

education of younger students’ desire for independence 

in the process of sports-gaming activities is defined: 

skills and abilities in the process of playing sport 

games, systematic activities in sports sections and 

sports clubs of sports-game orientation; initiative and 

activity in the process of sports and gaming activities. 
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Анотація 

В публікації розглянуто вплив психологічних факторів на адаптивні і функціональні можливості ор-

ганізму в умовах учбового середовища учнів старшої школи. Розглянуто відношення учнів до свого здо-

ров’я віком від 13 до 17 років в м. Києві, їх оцінку стану здоров’я і що найбільше на нього впливає, а також 

результати тестування впливу психологічних факторів на адаптивні і функціональні можливості організму 

учнів, проведеного серед учнів 10-х класів однієї школи.  

Факт того що діти вважають психологічне навантаження найважливішою причиною погіршення 

стану здоров’я (77% з 4365 проанкетованих учнів М. Києва) викликає занепокоєність і підштовхує до 

більш детального вивчення проблеми з урахуванням віку і статі, що дає повнішу картину фізичного і ду-

ховного стану учнів. 

Проведене тестування засвідчує недостатній рівень показників адаптивних і функціональних можли-

востей організму учнів. А кореляційний аналіз результатів тестування виявив зв’язок середньої сили між 

коефіцієнтом адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи і рівнем тривожності (0,5, р < 0,001), 

також рівнем вегетативних змін і рівнем тривожності у дівчат (0,67, р < 0,001). Зв’язок середньої сили 

зафіксований також між рівнем вегетативних змін і рівнем психологічного стресу (0,598, р < 0,001) у 

хлопців. Також кореляційний аналіз показав, що всі складові особистісної тривожності мають зв’язки се-

редньої і високої сили (від 0,69 до 0,9, р < 0,001). Саме ці показники говорять про те, що необхідні 

профілактичні рішення покращення психоемоційного стану учнів старшої школи. 

Розумова діяльність учнів старшої школи зумовлює великі навантаження на нервову і серцево-су-

динну системи, також на здоров’я школярів впливають різні стресогенні фактори. Дослідження психое-

моційної сфери учнів можуть суттєво допомогти учителю фізичного виховання у визначенні ефек-

тивніших методів і підходів, що виховуватимуть гармонійну особистість і посприяють в напрямку збере-

ження не тільки фізичного, а й психічного здоров’я, підвищенню культури здоров’я особистості в цілому. 

Abstract 
The problems of the impact of psychological factors on adaptive and functional capabilities of the body in 

terms of the training environment of high school students of the age from 13 to 17 years in Kyiv city are reviewed 

in this article. The attitude of students to their health, their assessment of health condition and what affects it (4365 

students were interviewed, namely, 1950 boys and 2685 girls), as well as the results of testing the influence of 

psychological factors on the adaptive and functional abilities of the students' bodies, conducted among students of 

10 grades of the same school (total of 43 students, including 20 boys and 23 girls) were examined.  

Answers were analyzed on the basis of age and gender that gives a more complete picture of the physical and 

spiritual condition of the students. The fact that children feel psychological stress the greatest cause of ill health 

(77% of students who participated in the survey) sent us for a more detailed study of this problem. 

The test results indicate insufficient level of performance of adaptive and functional capacity of the bodies of 

students. A correlation analysis of test results revealed a relationship of moderate strength between the coefficient 

of the adaptive capacity of the cardiovascular system and level of anxiety, the level of autonomic changes and 

levels of anxiety among girls. The medium strength connection was also recorded between the level of autonomic 

changes and levels of psychological stress and anxiety level among boys. These indicators suggest that a preventive 

solution for the improvement of psychoemotional state of high school students are necessary. 

Mental activity of high school students determines large load on the nervous and cardiovascular system, as 

well as the health of students is affected by various stressors. A study of the status and attitude to health can 

significantly help the teacher of physical education in identifying effective methods and approaches to educate 

harmonious personality and assist in preserving mental health and prevent emotional disorders due to relieve men-

tal stress and increase of volitional self-regulation of the body. 

Ключові слова: психологічний фактор, психічне здоров’я, функціональні можливості організму, 

адаптаційній потенціал, психоемоційний стан, учбове середовище, тривожність, стрес. 
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Постановка проблеми. Статистичні данні 

останніх років підтверджують тенденцію погір-

шення стану здоров’я учнівської молоді. Так данні 

2014-2015 років надані Міністерством освіти і 

науки України підтверджують, що лише 23% учнів 

загальноосвітніх шкіл мають середній рівень фізич-

ного здоров’я, 7% – вищий середнього і лише 1% – 

високий. Дві третини практично здорових школярів 

мають недостатній резерв здоров’я і потребують 

індивідуальних програм збереження здоров’я [1, 

С.31]. За даними Національної академії медичних 

наук України у 20162017 роках, відхилення у 

стані здоров’я майже для 80% учнів 9–11 класів 

спричинюють обмеження у виборі професій (понад 

половину з них зумовлені наявністю хронічних 

хвороб) [2 С.8]. Тож актуальним залишається пи-

тання підвищення адаптаційних можливостей ор-

ганізму учнів старшої школи і пошуку для цього но-

вих ефективних методів. 

Звісно, що розумова діяльність учнів старшої 

школи зумовлює великі навантаження на нервову і 

серцево-судинну системи, також на здоров’я шко-

лярів впливають різні стресогенні фактори, такі як 

самоствердження в середовищі однолітків і оточу-

ющого соціуму, необхідністю вибору майбутньої 

професії і взаємовідносини з педагогами і батьками 

[10 С.101].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відомо, мета сучасної шкільної освіти полягає у 

формуванні здорової особистості і певно школа 

спрямовує свої сили на покращення якості освіти та 

виховання, що відповідно призведе до змін у покра-

щенні здоров’я молоді, майбутнього нації. 

Проблеми здоров’я і здорового способу життя 

учнівської молоді та умови їх оптимізації є предме-

том дослідження на протязі багатьох десятеліть і за-

лишається актуальною й до сьогодні в різних 

напрямах: філософському (І. М. Солоненко, Л. І. 

Жаліло, 2004; О. Яременко, 2000; М. М. Ібрагімов, 

2011; Н. В. Москаленко, 2010; Г. В. Безверхньої, 

2010; S. Karvonen 2012; A. Budreikaite, 2011), ме-

дико-біологічному (Г. Апанасенко, 2006, Д. Дави-

денко, 2005; В. Волков, 2002, Ю. Лісіцин, 2002, 

2004; Колберт Дон, 2013), психолого- педагогіч-

ному (Т. Є. Бойченко, 2009; С. Є. Лупаренко, О. І. 

Попов, 2010; Т.Ю. Круцевич, 2011; О. Ю. Мар-

ченко, 2010). 

Все частіше використовуються інтерактивні 

методи навчання формування особистої фізичної 

культури учнів (Гаврилова Л. М.), в молодіжному 

середовищі стали з’являться інноваційні методики 

які розширюють можливості при навчанні фізич-

ним вправам, або роблять уроки фізичної культури 

більш цікавими для учня, впроваджуються різно-

манітні методики  використання рухливих ігор 

(Гальченко Л. В, Саїнчук М. М., та інші) [4 С.5; 7 

С.80; 10 С.156]. 

Враховуючи, що сьогодні орієнтиром для здо-

ров’яспрямованої діяльності в освіті слугує нова 

стратегія «Здоров’я – 21». Формування особистості 

відображає можливість свідомого впливу на процес 

її розвитку за допомогою різних факторів, умов, ме-

тодів і засобів, які використовуються в освіті. Тож 

вихованням безпосередньо не формуємо, а спри-

яємо формуванню тих властивостей і якостей, які 

мають попит у суспільстві, у самого учня в конкрет-

них життєвих ситуаціях та соціальному оточенні [7 

С.81; 8 С.101; 9 С.222]. Зрозумілим стає необ-

хідність виввчення впливу психологічних факторів 

на здоров’я учнівської молоді. 

Мета дослідження: визначити залежність 

адаптивних і функціональних можливостей ор-

ганізму учнів старшої школи від психологічних 

факторів. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати за науково-методичними 

джерелами проблематику збереження здоров’я у 

дітей старшого шкільного віку. 

2. Провести оцінку адаптивних і функціональ-

них можливостей організму учнів старшої школи 

враховуючи гендерні відмінності.  

Об’єкт дослідження: психологічні фактори, 

що впливають на функціональні і адаптивні можли-

вості організму учнів старшої школи на уроках 

фізичної культури. 

Предмет дослідження: психологічний і 

функціональний стан учнів старшої школи в умо-

вах навчально-виховного процесу. 

Для досягнення висунутих завдань використо-

вувалися наступні методи дослідження: аналіз нау-

ково-методичної літератури, анкетування, методи 

психодіагностики, методи математичної стати-

стики. 

Оцінити вплив психологічного фактору на здо-

ров’я учнів старшої школи в умовах учбового сере-

довища нам допомогло анкетування, яке проводи-

лося в м. Києві серед учнів старшої школи від 13 до 

17 років (всього – 4635 дівчат і хлопців), щоб отри-

мати точнішу загальну картину. А щоб дослідити 

вплив психологічних факторів на адаптивні і 

функціональні можливості організму учнів старшої 

школи досліджувалися наступні показники психіч-

ного стану учнів, як ступінь емоційної напруже-

ності, стресу, депресії, соціальної адаптованості, 

оцінка рівнів тривожності. Також визначався рівень 

функціонування системи кровообігу, що відобра-

жає ступінь адаптації до умов навколишнього сере-

довища, в тому числі навчального. Адаптаційний 

потенціал системи кровообігу визначався шляхом 

розрахунку індексу функціональних змін. В тесту-

ванні приймали участь учні на добровільній основі 

і які не мали скарг на самопочуття в момент до-

слідження. Загальна кількість протестованих 

склала 43 учні (20 хлопчиків і 23 дівчинки), які нав-

чаються в 10-х класах однієї школи. Аналіз отрима-

них результатів дослідження проводився з 

урахуванням гендерних та вікових відмінностей 

учнів.  

Ми дізналися наступне, що в старших класах з 

віком зростає відсоток дітей, що мають відхилення 
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у здоров’ї. Так серед хлопчиків 13 років 

хронічними захворюваннями хворіють 14%, а у віці 

17 років 81% опитанних. Серед дівчат у віці 13-ти 

років  9%, а у віці 17 років – 70% опитаних. Часто 

хворіють, з різних причин, хлопчики 13 років – 

10%, 14 років – майже 20%, 15 років – 39%, 16 років 

– 38%, 17 років – 40%. Дівчата відповідно 13 років 

– 6%, 14 років – 30%, 15 років – 42%, 16 років – 

44%, а 17 років – 46%.  

Інтерес до занять спортом і фітнесом серед 

учнів, у хлопців різко зіменшується у віці 15-16 

років (хлопці що займаються спортом і фітнесом у 

віці 15 років – 61%, 16 років – 34%), а у дівчат в 15 

років – 41%, в 16 років– 12%. Найбільше займа-

ються фітнесом і спортом у 13-14 років (хлопці 13 

років – 90%, 14 років –78%, дівчата 13 років – 95%, 

14 років – 59%). Найменше займаються спортом і 

фітнесом у віці 17 років (хлопці – 34%, а дівчата – 

10%). 

В цілому фізична активність учнів старшого 

шкільного віку поступово зменшується з роками. 

Але учням подобаються уроки фізичної культури. 

В більшості юнаки і дівчата відвідують уроки бо 

вони їм подобаються (85% від усієї кількості опита-

них). Уроки фізичної культури сприймають як 

відпочинок від інших уроків – 30% опитаних. І 

лише 19% учнів вважають, що знання отримані на 

уроці будуть корисні їм в майбутньому, а 8,6% опи-

таних бачать користь своєму здоров'ю у відвіду-

ванні уроків фізичної культури. Це доводить що 

класичні підходи на уроках фізичної культури не 

дають тих результатів які б хотілося, тож треба шу-

кати нові підходи, що використовуючи цінності 

фізичної культури та спорту забезпечать станов-

лення особистості.  

Вивчаючи відношення учнив до свого здоров’я 

ми дізналися наступне, більшість з опитаних (57%) 

хвилюються за своє здоров’я коли захворіють і 26% 

не хвилюються зовсім. Завжди хвилюються за своє 

здоров’я лише близько 10%, а 9,5% анкетованих не 

знали як вони ставляться до свого здоров’я.  

Більшість серед опитаних вважає що вони не 

швидко втомлюються (хлопці 2,26%, а дівчата 

2,38%) від усієї кількості про анкетованих хлопців 

і дивчат у віці 13-17 років, але відповіді свідчать, 

що у старшому шкільному віці підвищується пси-

хологічне навантаження. Так якщо в 13 років діти 

часто чимось незадоволені або ті що вважають що 

нервують складають 2% у хлопчиків і 1% у дівчат, 

то в 16 років – 52,91% хлопців і 57% – дівчат, а в 17 

років таких дітей вже 68,64 у хлопчиків і 75% у дів-

чат. 

Цікаво також, що на стан здоров'я учнів, з їхнь-

ого погляду, найбільше впливають  неправильне 

харчування і психологічне навантаження (про-

блеми). Всього 5% з опитаних дітей вважають, що 

на здоров’я впливає мала фізична активність, 18% 

 погана екологія і шкідливі звички, а більшість 

вважають що на стан їхнього здоров’я найбільше 

впливає погане харчування 35% і психологічне 

навантаження (проблеми)  77%. Інші причини 

(соціальні, матеріальні і т. п.) склали 3%. 

Саме факт того, що діти вважають психо-

логічне навантаження найважливішою причиною 

погіршення стану здоров’я (особливо у віці 1516 

років) підштовхнув нас до більш детального вив-

чення цієї проблеми саме серед учнів цієї вікової 

категорії. Так в 15 років — у хлопців 88,67% з 459-

ти опитаних, у дівчат — 96,9% з 612-ти опитаних, у 

шістнадцятирічних хлопців — 93,42% з 395-ти опи-

таних, у дівчат — 94,32% серед 634 учениць. Тож 

нами було проведено тестування з метою отри-

мання первинної інформації про вихідний рівень 

показників фізичного та психоемоційного стану 

учнів 10-х класів в одній з шкіл міста. Тестування 

здійснювалося відповідно до загальноприйнятих 

вимог до стандартизації, надійності і інформатив-

ності тестів, адекватній і коректній оцінці їх резуль-

татів. Поряд з логічною систематизацією фактич-

ного матеріалу здійснювалася його математико-

статистична обробка. Результати досліджень 

оброблялися за допомогою наступних методів ма-

тематичної статистики: методів кореляційного і 

факторного аналізу. Систематизація матеріалу і 

статистична обробка отриманих даних здійснюва-

лася за допомогою пакету комп'ютерних програм 

«Excel  2010». Аналіз взаємозв’язків змінних 

здійснювався методом лінійного кореляційного 

аналізу, оцінювався за допомогою коефіцієнта ко-

реляції Пірсона [5 С. 207].  

В роботі використовувалися нижче наведені 

методики. 

Для дослідження функціонального стану сер-

цево-судинної системи організму у стані спокою 

визначали: 

Коефіцієнт адаптаційного потенціалу серцево-

судинної системи за Р.М. Баєвським (АП), що 

визначається в умовних одиницях. 

АП, умов. од. = 

0,011⋅ЧСС+0,014⋅АТс+0,008⋅АТд+0,014⋅вік+ 

0,009⋅(МТ) – 0,009⋅(ДТ)–0,273, 

де ЧСС – частота серцевих скорочень, уд/хв; 

АТс — систолічний артеріальний тиск, мм рт.ст.; 

АТд — діастолічний артеріальний тиск, мм рт.ст.; 

МТ – маса тіла, кг; ДТ — довжина тіла, см; вік – вік 

обстежуваного, роки. 

Отримані коєфіцієнти адаптаційного потен-

ціалу порівнювали з нормативними АП≤2,1—

говорить о задовільній адаптації організму, 2,11—

3,2 — говоріть про напругу механізмів адаптації, 

3,21-4,3 — незадовільна адаптація, >4,3 — зрив 

адаптації. 

Для виявлення ознак вегетативних змін був ви-

користаний опросник Вейна. Ця методика дала 

змогу дослідити вегетативну стійкість й оцінити 

дисфункцій за допомогою оцінки в балах виявле-

них симптомів і порівнявши з допустимою, у здо-

рових сума балів не повинна перевищувати 15. 

Для дослідження психологічних особливостей 

учнів використовувалися наступні тести: методика 

оцінки емоційної напруженості Г.Ш. Габрєєвої, ди-

ференційної діагностики депресивних станів Зунге 

(в адаптації Т. І. Балашової), визначення рівня три-

вожності у підлітків за Титаренко Т.М., шкала пси-
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хологічного стресу Лемура-Тесье-Філліона (пере-

клад і адаптація Н.Є. Водоп'янова), самооцінка 

психічних станів по Айзенку, оцінка соціальної 

адаптованості М. Гавлінової [3, С. 168; 6, С.24; 10, 

С.172]. 

Методика оцінки емоційної напруженості 

Г.Ш. Габрєєвої яка складала 30 питань, відповідь на 

які склала якусь кількість балів. Оцінка результатів 

проводилася за шкалою: при підсумковому балі у 

хлопчиків менше 11 — оцінювали як низький 

рівень напруженості, від 12 до 15 — середній, від 

16 і вище — високий; у дівчаток підсумковий бал 

від 0 до 14 — низький, від 15 до 18 — середній, від 

19 і вище — високий. 

Методика диференційної діагностики депре-

сивних станів Зунге (в адаптації Т.І. Балашової). 

Опитувальник використовувався для диферен-

ціальної діагностики депресивних станів і станів, 

близьких до депресії. Він складався з 20 тверджень 

на які учні відповідали закреслюючи одну з цифр: 1 

— ніколи чи зрідка, 2 — іноді, 3 — часто, 4 — 

майже завжди або постійно. Рівень депресії (РД) 

розраховувався за формулою і мав наступну інтер-

претацію. Якщо РД не більше як 50 балів, то діагно-

стується стан без депресії. Якщо РД більше 50-ти 

балів і менше 59  легка депресія ситуативного або 

невротичного генезу. При РД від 60 до 69 балів 

діагностується субдепресивний стан або замаско-

вана депресія. Дійсний депресивний стан діагно-

стується при РД більшому 70-ти балів. 

Шкала (Лемура-Тесье-Філліона, переклад і 

адаптація Н.Є. Водоп’янова) психологічного стресу 

PSM-25. Вимірялися стресові відчуття в соматич-

них, поведінкових і емоційних показниках. У шкалі 

передбачена бальна оцінка стану людини. Чим 

більша сума балів з усіх питань, тим вище рівень 

стресу: менше 99 балів — низький, 100—125 балів 

— середній; більше 125 балів — високий. 

Методика визначення рівня тривожності у 

підлітків за Титаренко Т.М., що дає змогу оцінити 

загальний рівень тривоги від віку і статі і визначити 

типи тривоги учня (шкільна, самооцінна, міжосо-

бистісна). Нормальним вважався загальний рівень 

тривоги для дівчат 10-х класів 17—54 бали, а для 

хлопців 10—48, дещо підвищений для дівчат 55-72 

і хлопців  49-67, високий для дівчат 73-90, а 

хлопців 68-86, надмірний спокій у дівчат  <17, у 

хлопців  <10 балів. 

Тест «Самооцінка психічних станів» (по Ай-

зенку). Допомагає виявити наступні риси харак-

теру: тривожність, фрустрованість, агресивність, 

ригідність. Нами було використано результати за 

шкалами фрустрованості, агресивності і ригідності. 

Сумарна оцінка за кожною шкалою в нормі, якщо 

складає 0 — 7 балів кожна. 

Тест для оцінки соціальної адаптованості М. 

Гавлінової. Методика що дає змогу виявити 

індивідуальний рівень соціальної адаптованості 

учнів і порівняти його з нормативними величинами 

(затв. Європейським союзом шкільної і універси-

тетської гігієни і медицини, 1988). Оціночна шкала 

соціальної адаптованості варіює від 0 до 20 балів, 

де початок шкали (нуль балів) відповідає стану по-

вної соціальної дезадаптації, 20 балів — хорошій 

здатності до соціальної адаптації. Чим вище бал, 

тим краще соціальна адаптованість. 

Після тестування ми отримали наступні ре-

зультати. Середні значення показників адаптивних 

і функціональних можливості організму учнів як у 

хлопців так і у дівчат свідчать про недостатній їх 

рівень. Коефіцієнт адаптаційного потенціалу (АП) 

серцево-судинної системи у хлопців склав 2,48 ± 

0,58 (тобто 60% мають напругу механізмів адапта-

ції), у дівчат  2,31 ± 0,44 (39% мають напругу ме-

ханізмів адаптації). Вегетативні зміни склали у 

хлопців в середньому 15,85±4,17 балів (отриманий 

коефіцієнт вищий за 15 у 45% протестованих), а у 

дівчат 15,69±3,53 (відхилення мають біля 48%). Се-

редній рівень загальної тривожності у дівчат дещо 

підвищений 56,13±14,04 бали, а у хлопців  

47,5±15,6 бали, що складає норму, хоча у 65% про-

тестованих він дещо підвищений і це не можна 

ігнорувати. Рівень депресії, рівень стресу, рівень 

емоційної напруженості в середньому не переви-

щують норму як у дівчат (43,78±9,9; 96,56±9,49; 

15,09±2,76) бали, так і у хлопців (40,5±9,58; 

97,75±9,97; 10,95±,05) бали відповідно, хоча у 30% 

протестованих він дещо завищений. Рівень фруст-

рації, агресивності і ригідності дещо підвищений у 

дівчаток (7,17±3,86; 7,39±1,78; 9,17±9,49 бали 

відповідно) і у хлопців (8,75±2,69; 8,75±2,63; 9±4,29 

бали відповідно), хоча у хлопців показники фруст-

рації і агресивності значно вищі ніж у дивчат. 

Також цікаво, розглядаючи трівожність за 

шкалами шкільна тривожність, самооцінна і міжо-

собистісна (за Титаренко), у дівчат середній показ-

ник самооцінної тривожності у більшості знахо-

диться у межах норми (17,69±5,95 балів), міжосо-

бистісної тривожності дещо підвищений 

(19,91±6,99 балів), а от шкільна тривожність має 

вісокі показники (19±6,65 балив). У хлопців же 

шкільна і самооцінна тривожність знаходяться в 

межах норми (12,5±5,46 і 12,5±5,24 балів), а міжо-

собистісна підвіщена (16,35±8,29 балів). Тож ме-

тоди для дівчат повинні забезпечити їм більш ком-

фортні психофізіологічні умови перебування в 

школі, можливо потрібен індивідуальний підхід в 

навчанні і оволодінні компонентами навчальної 

діяльності, вироблення критеріїв особистісного 

успіху, розвиток мотиву компетентності та ін. Для 

хлопців потрібно більше звернути увагу на культи-

вування доброзичливості, взаємодопомоги, взаємо-

поваги у стосунках між учнями класу в процесі нав-

чальної діяльності, розширення взаємної довіри, 

підтримки між вчителем і учнем, учнем і одноклас-

никами, підтримання в класі атмосфери прийняття, 

незалежно від успішності навчання та уподобань. 

Визначення і узагальнення психолого-педагогічних 

умов подолання особистісної тривожності у дітей 

старшого шкільного віку має вирішальне значення 

для оптимального розвитку і формування емоційної 

сфери особистості учня не лише на даному віко-

вому етапі, а й впродовж всього наступного життя. 

Кореляційний аналіз показав, що всі складові за-
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гальної (особистісної) тривожності мають достат-

ньо тісний взаємозв’язок. Так у дівчат загальна три-

вожність має зв’язки середньої і високої сили з 

шкільною, самооцінною і міжособистісною триво-

жністю (0,72; 0,69; 0,79, р < 0,001) відповідно, а у 

хлопців (0,74; 0,83; 0,9, р < 0,001). 

Соціальна адаптованість як у хлопчиків, так і у 

дівчат мають середні значення (у дівчат — 

10,3±2,36, а у хлопців — 8,65±2,03 бали), але 

помітно вища у дівчат. Тож зменшуючи рівень 

міжособистісної тривожності можемо вплинути і 

на підвищення рівня соціальної адаптованності 

учнів. 

Кореляційний аналіз виявив зв’язок середньої 

сили між АП і рівнем тривожності (0,503, р < 0,001), 

рівнем вегетативних змін і рівнем тривожності 

(0,671, р < 0,001), слабкий між АП і рівнем психо-

логічного стресу (0,366, р < 0,001), рівнем фрустра-

ції (0,301, р < 0,001), рівнем депресії (0,188, р < 

0,001), коефіцієнтом вегетативних змін і рівнем 

фрустрації (0,427, р < 0,001), та психологічного 

стресу (0,321, р < 0,001) у дівчат. Також зв’язок се-

редньої сили між рівнем вегетативних змін (ВЗ) і 

рівнем психологічного стресу (0,598, р < 0,001) у 

хлопців. Ще у хлопців виявлено зв’язок слабкої 

сили між рівнем вегетативних змін і рівнем триво-

жності (0,428, р < 0,001), ВЗ і рівнем депресії (0,213, 

р < 0,001), а також ВЗ і рівнем емоційної напруги 

(0,27, р < 0,001), агресивністю (0,279, р < 0,001), 

ригідністю (0,242, р < 0,001). Відмічено зв’язок 

дуже слабкої сили між АП і рівнем тривожності 

(0,148, р < 0,001), агресією (0,107, р < 0,001), слаб-

кій між АП і рівнем депресії (0,265, р < 0,001), пси-

хологічного стресу (0,225, р < 0,001), фрустрацією 

(0,227, р < 0,001) та соціальної адаптованості (0,39, 

р < 0,001). 

Висновки. Тож отримані показники адаптив-

них і функціональних можливостей організму учнів 

як у хлопців так і у дівчат свідчать про недостатній 

їх рівень.  

Отримані результати, особливо ті, що дозво-

лили встановити кореляційні зв’язки середньої 

сили між показниками психоемоційного стану 

учнів, адаптаційного потенціалу серцево-судинної 

системи і рівнем вегетативних змін організму по-

требують необхідності проведення профілактичних 

дій з застосуванням в учбовому процесі методич-

них рішень, спрямованих на покращення психое-

моційного стану учнів. Встановлені психоемоційні 

проблеми які можуть бути вирішені саме на уроках 

фізичної культури, наприклад включенням в уроки 

психотехнічних вправ та ігор, що дозволить 

вирішувати цілий ряд актуальних для сучасної віт-

чизняної школи питань: підвищення рівня адаптив-

них якостей; цілеспрямоване удосконалення рівня 

психічних якостей (пам'ять, увага, мислення); фор-

мування і підтримку належного здоров’я учнів. 
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Abstract 

The article deals with the main theoretical aspects of development of teenagers’ dedication to purpose by 

means of physical education and recreation activities. The pedagogical conditions and the content of development 

of dedication to purpose of 7th - 9th grade students in the process of physical education and recreation activities are 

considered. Development of dedication to purpose in general education institutions is analysed. The importance 
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are highlighted. The need to involve 7th - 9th grade students in physical education and recreation activities is em-

phasized.  
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Formulation of the problem. Fundamentals of 

education by means of physical culture and recreational 

activities have always been in the focus of attention of 

the society, that is why our research is timely and un-

derexplored problem. Analysis of the scientific litera-

ture [1; 3; 4; 7; 9; 11] and the existing experience prove 

that the task of of development of teenagers’ dedication 

to purpose in the process of physical education and rec-

reation activities can not be successfully solved with 

the help of one method or a group of methods, even if 

the teachers of physical culture, coaches are highly 

skilled professionals. Taking it into consideration, the 

best solution is to use a combination of effective peda-

gogical conditions and methods. Also, it should be 

noted that in modern conditions of rapid changes of 

Ukrainian society a problem of improvement of peda-

gogical conditions and content of educational work 

with students becomes a pressing issue. 

Analysis of recent research and publications. 

Over the past few years, a number of studies devoted to 

certain aspects of solving the problem of development 

of volitional qualities of student youth have been con-

ducted. First of all, this is the study of the foundations 

of formation of teenagers’ preparedness for volitional 

tensions (I. Dudnik), development of volitional quali-

ties among pupils of secondary school age in the pro-

cess of physical education (A. Artyushenko), the organ-

ization and conduct of sporting competitions, physical 

culture and recreation activities (M Timchik), etc. The 

analysis of psychological and pedagogical literature 

proves that today some experience in the formation of 

volitional qualities of the student youth is accumulated, 

however, the problem of development of dedication to 

purpose of 7th - 9th grade students in the process of phys-

ical education and recreation activities is insufficiently 

studied. 

The aim of the article is to reveal the theoretical 

foundations of development of dedication to purpose of 

7th - 9th grade students by means of physical education 

and recreation activities.  

Main material. The opinion of V. Sukhomlynsky, 

who pointed out the pedagogical significance of games 

in the development of creativity and dedication to pur-

pose of students of the main school, is extremely im-

portant for our study. He repeatedly noted that the game 

develops creative capacities, gives every student the 

opportunity to realize themselves and their abilities. It 

should be noted that the main aim of educational con-

tent of games is to make the circumstances of the game 

as complicated as possible, as they make the teenager 

think and find the best options for solving game tasks, 

etc. The famous Ukrainian teacher emphasizes that 

teenagers always want to play such games that reveal 

something new, exciting, it motivates them to get new 

knowledge and skills [6]. 

M.V. Timchyk has been studying the problem of 

building moral characters in teenagers by means of 

physical education and recreation activities and con-

cluded that during the PE classes teachers do not pay 

enough attention to development of such qualities as 

dedication to purpose and patriotism, etc. He considers 

that such unsatisfactory situation is caused by PE teach-

ers and sports coaches’ ignoring of solving educational 

tasks in the process of physical education; teachers of-

ten do not take into account the educational opportuni-

ties of extracurricular sports activities in the formation 

of personal qualities of 7th - 9th grade students, that is 

why teenagers are not active participants in the educa-

tional process; a lack of system, lack of creative and 

differentiated approaches are observed in organizing 

the physical education and recreation activities [8].  

Analyzing psycho-pedagogical and practical ac-

tivity, it was found out that teenagers’ dedication to 

purpose in physical education and recreation activities 

is raised in the process of group, joint sports activities, 

interaction with parents and other school teams, etc. 

Developing the forming stage’s methodology of the ex-

periment on development of dedication to purpose of 

7th - 9th grade students in the process of physical educa-

tion and recreation activities, we have taken into ac-

count the following components:  

Criteria and indicators of development of teenag-

ers’ dedication to purpose;  

Anatomical-physiological, psychological and age-

related peculiarities of 7th -9th grade students that influ-

ence on development of dedication to purpose in the 

process of physical education and recreation activities; 
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Family and school participation in sports, physical 

activities of teenagers; 

Development of teenagers’ dedication to purpose, 

taking into account the features of general educational 

institutions and their traditions;  

The most efficient means, forms and methods of 

development of teenagers’ dedication to purpose in the 

process of physical education and recreation activities.  

Also, the forming stage’s methodology of the ex-

periment on development of dedication to purpose of 

7th - 9th grade students in the process of physical educa-

tion and recreation activities provides for the imple-

mentation of effective pedagogical conditions that we 

defined as the main ones. 

Elaboration of a curriculum of development of 

teenagers’ dedication to purpose in the process of phys-

ical education and recreation activities provides for the 

organization of the educational process of 7th - 9th grade 

students in such a way that the content of physical edu-

cation and recreation activities was structured, logical 

with strict following the aim and objectives, etc. Also, 

compliance with such tasks as: the explanation of con-

tent of physical education and recreation activities; de-

velopment of dedication to purpose and ability to bring 

all affairs to their logical end not only in the process of 

physical education and recreation activities, but in life; 

formulating of educational and sports tasks and finding 

their solutions together with students, taking into ac-

count worldview, needs, motives and interests of every 

teenager; taking into account sexual, psychological and 

anatomical-physiological, age-related features of teen-

agers; the relevance of the content of PE classes to the 

aim of the educational process and the final sports re-

sult; implementation of systemic and differentiated ap-

proach, etc.  

Elaboration of a curriculum of development of 

teenagers’ dedication to purpose in the process of phys-

ical education and recreation activities was also fo-

cused on adherence to the tasks of the lesson plan by 

physical education teachers, swimming and fitness 

trainers. According to these plans they should pay a lot 

of attention to difficulties that might take place during 

exercising.  

Implementation of efficient forms, methods and 

means of educational work in order to form teenagers’ 

motivation to physical education and recreation activi-

ties provides for the use of modern physical exercises 

and sports, taking into account the interests and desires 

of 7th - 9th grade students.  

Implementation of swimming as a method of de-

velopment of dedication to purpose in the educational 

process contributed to the formation of teenagers’ mo-

tivation for physical and recreation activities, because 

this sport is inaccessible to 7th - 9th grade students, that 

is why it arouses interest. It is worth noting that adoles-

cence is a favorable period for development of dedica-

tion to purpose, and swimming is an effective form that 

demonstrates the volitional qualities, it educates to 

overcome difficulties; gives students an opportunity to 

meet their own needs which concern not only school 

life. Skillful implementation of swimming helped to es-

tablish relationships between teenagers, as sports activ-

ities stimulates them to overcome difficulties and help 

teammates, coaches, while sacrificing their own inter-

ests in order to achieve the goal, the intended aim.  

Also, the effectiveness of this pedagogical condi-

tion for development of teenagers’ dedication to pur-

pose depended on the introduction of fitness. As this 

form involves the use of a set of physical exercises that 

are chosen individually for each student, taking into ac-

count his desires and interests, gender peculiarities. Fit-

ness in our experimental study is not restricted by spe-

cific rules that made it possible to vary in the process 

of exercise selection. Fitness classes included exercis-

ing in the playground, gym near the pool: the girls were 

organized for participation in aerobics, in cheerleading 

teams (it should be noted that a significant part of the 

boys also joined girls, because teenagers have an inter-

est to the opposite gender, they want to assert them-

selves, to be an adult, etc.); the boys prefer the follow-

ing kinds of sports: football, basketball, volleyball and 

their elements, weight training (girls in their turn also 

took part in those activities). 

Involvement of teenagers in organizing and con-

ducting competitions at different regional levels on the 

basis of creating successful situations – it was imple-

mented with the goal of self-mastering 7th - 9th grade 

students in the process of sports and recreation activi-

ties. In the process of organizing competitions, PE 

teachers and coaches created the circumstances in 

which 7th - 9th grade students interact with each other in 

the process of physical education and recreation activi-

ties: prepared sports equipment; developed a scenario 

of competitions; prepared musical accompaniment of 

swimming competitions; organized and participated in 

a swimming marathon which meant the possibility of 

swimming as long distance as possible among school-

age peers in the particular period; teenagers involved 

friends, parents, acquaintances to create support groups 

(fans) at swimming competitions;  

7th - 9th grade students independently recorded 

sports results (carried out judging, conducted protocols 

of competitions) and statistics of competitive activities; 

involved junior students to conducting training ses-

sions, which enabled senior teenagers to be in the role 

of teacher-trainer and to understand the complexity of 

professional activity of teachers (this approach contrib-

uted to better relations between trainers and schoolchil-

dren). This approach contributed to the fact that 7th - 9th 

grade students were more interested in various aspects 

of development of dedication to purpose by means of 

physical education and recreation activities. 

Building the interaction of the family and the 

school in order to develop teenagers’ dedication to pur-

pose in the process of physical education and recrea-

tion activities – was created to attract parents and fam-

ily members to joint educational process. Cooperation 

of PE teachers, coaches, pedagogical collective of 

school with parents, family members, teenagers and 

their immediate surroundings in modern conditions be-

comes of special importance, as the modern youth 

avoids physical activity, does not adhere to a healthy 

lifestyle, etc. Therefore, taking into account all these 

factors, it is important to involve 7th - 9th grade students 

in joint of physical education and recreation activities 

with parents and teachers, as the moral, volitional, and 
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physical qualities of teenagers are extremely efficiently 

developed and implemented during active leisure in 

school and outside. In our opinion, the proposed inter-

esting, new physical activity for students has a high ed-

ucational effect, if it is organized together with peers 

and members of the family. It is generally known that 

gaming activities in the interests of students cause pos-

itive emotions that teenagers can share with their sur-

roundings, which gives PE teachers, coaches and par-

ents an opportunity to develop the necessary qualities 

for an ambitious person. 

Providing of comprehensive work with PE teach-

ers, swimming and fitness trainers in relation to devel-

opment of dedication to purpose of 7th - 9th grade stu-

dents – meant the development of a common, coherent 

strategy for the education of teenagers in the process of 

physical culture and recreation activities. This peda-

gogical condition was aimed at providing a coordi-

nated, collaborative work with PE teachers and coaches 

to achieve the goal related to development of teenagers’ 

dedication to purpose, through the implementation of 

the elaborated curriculum and effective educational 

forms and methods in the process of physical education 

and recreation activities. That’s why, the training of PE 

teachers and coaches was carried out in order to en-

hance their pedagogical skills, which included partici-

pation in round tables discussion where everyone had 

an opportunity to express their own vision of develop-

ment of dedication to purpose by means of physical ed-

ucation and recreation activities; in general educational 

institutions where it was acquired support of leadership 

and teaching staff on implementation of experimental 

work; prepared lectures on conducting research with 

students; implementation of modern gymnastic forms 

and educational methods with the study of pedagogical 

experience of problems of development of dedication 

to purpose of 7th - 9th grade students.  

Conclusions. Thus, the use of theoretical founda-

tions for development of dedication to purpose, above-

mentioned pedagogical conditions contributed to a sig-

nificant increase in the effectiveness of the organization 

of physical education and recreational activities in rela-

tion to development of dedication to purpose of 7th - 9th 

grade students [7]. Also, on the basis of psychological 

and pedagogical analysis of the problem and imple-

mentation of pedagogical conditions we can state that 

development of dedication to purpose of 7th - 9th grade 

students is extremely relevant scientific challenge, be-

cause dedication to purpose as volitional quality allows 

the personality to act in order to set goals, objectives 

and achieve them.  

Suggestions. The study does not deal with all as-

pects of the problem. Taking into account the timeli-

ness of our research, the study of innovation technolo-

gies, modern forms and methods of development of 

teenagers’ dedication to purpose is extremely im-

portant. 
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Анотація 

На основі теоретичного аналізу сучасної практики підготовки майбутніх інженерів-педагогів до фор-

мування в учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до праці пропонується розроблена друга умова підготовки. 

Суть зазначеної умови полягає у впровадженні у процес професійної підготовки майбутніх інженерів-пе-

дагогів практико-орієнтованих форм та методів навчання, спрямованих на засвоєння активної професійно-

ціннісної позиції у питаннях трудового виховання учнів ПТНЗ. Впровадження у процес професійної під-

готовки студентів практико-орієнтованих форм та методів навчання забезпечить: формування у студентів 

активної життєвої позиції як важливої професійної цінності; озброєння фахівців практичними вміннями 

та навичками, орієнтованими на сучасні реалії інженерно-педагогічної діяльності; засвоєння форм, мето-

дів, прийомів формування в учнів ціннісного ставлення до праці через здобуття особистого досвіду акти-

вної участі у педагогічній взаємодії та ін. 

Abstract 

Based on the theoretical analysis of the current practice of preparing future engineers and educators for the 

formation of a value attitude to work in the students of vocational schools, the second condition of preparation is 

proposed. The essence of this condition is to introduce practical-oriented forms and methods of training in the 

process of vocational training of future engineers and educators, aimed at assimilation of an active professional-

value position in the issues of labor education of pupils of vocational schools. The introduction of practical-ori-

ented forms and methods of teaching students in the process of professional training will ensure: the formation of 

an active life position among students as an important professional value; Arming of specialists with practical 

skills and skills, oriented to modern realities of engineering and pedagogical activity; assimilation of forms, meth-

ods, methods of forming in students a valuable attitude to work through the acquisition of personal experience of 

active participation in pedagogical interaction. 

Ключові слова: Форми та методи професійно-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педаго-

гів. Формування ціннісного ставлення до праці. 

Keywords: Forms and methods of professional-pedagogical training of engineers-teachers. Formation of a 

value attitude to work. 

 

Постановка проблеми. Сформовані у майбут-

ніх інженерів-педагогів особистісні та професійні 

цінності часто базуються на мінливих ціннісних 

пріоритетах сьогодення й не мають ґрунтовної ос-

нови, здобуття якої забезпечується активною про-

фесійною та життєвою позицією під час навчання. 

Така ситуація призводить до обмеження можливос-

тей майбутнього інженера-педагога вирішувати в 

умовах професійної діяльності усе розмаїття за-

вдань, пов’язаних із трудовим вихованням учнів, 

творчо застосовувати засвоєні під час навчання 

знання та вміння у роботі з підлітками, зокрема, при 

організації співпраці педагогів та учнів під час ви-

рішення різноманітних творчих і практичних справ 

трудового виховання.  

Останні дослідження та публікації. Теорети-

чною основою дослідження є аналіз підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів як психолого-педа-

гогічної проблеми [2; 3; 4; 6], аналіз сутності цінні-

сного ставлення до праці в процесі трудового вихо-

вання [1; 8; 9; 12], а також аналіз сучасної практики 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів до фор-

мування в учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до 

праці [5; 7; 10; 11].  

Виділення невирішених раніше частин загаль-

ної проблеми. Майбутні інженери-педагоги мають 

практично оволодіти навиками впливати на учнів 

своєю особистістю, характером, професійною май-

стерністю в умовах, максимально наближених до 

життя підлітка. Для забезпечення набуття майбут-

німи інженерами-педагогами таких можливостей 

основні усталені в умовах ВНЗ форми організації 

навчально-виховного процесу (лекція, семінарські 
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практичні та лабораторні заняття) мають трансфор-

муватися й насичуватися новими методами, засо-

бами, прийомами викладання.  

Формування цілей статті. Визначити другу 

педагогічну умову процесу, яка пов’язана з розроб-

кою та впровадженням у процес професійної підго-

товки студентів практико-орієнтованих форм та ме-

тодів навчання, спрямованих на засвоєння майбут-

німи інженерами-педагогами активної професійно-

ціннісної позиції у питаннях трудового виховання 

учнів ПТНЗ 

Виклад основного матеріалу. Теоретичне до-

слідження сучасної практики підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів до формування в учнів ПТНЗ 

ціннісного ставлення до праці надає нам можли-

вість визначити другу педагогічну умову процесу, 

яка пов’язана з розробкою та впровадженням у про-

цес професійної підготовки студентів практико-орі-

єнтованих форм та методів навчання, спрямованих 

на засвоєння майбутніми інженерами-педагогами 

активної професійно-ціннісної позиції у питаннях 

трудового виховання учнів ПТНЗ 

Спираючись на думку Н. Лизь, зауважимо, що 

процеси реалізації нових освітніх програм, онов-

лення змісту освіти, орієнтовані у першу чергу, на 

достатньо активного, ініціативного, зосередженого 

на особистісному та професійному зростанні, на-

вченого прийомам самоосвіти, здатного свідомо та 

відповідально керувати власною навчальною діяль-

ністю й власним розвитком студента [7, с. 67].  

Спираючись на думку Н. Лизь, зазначимо, що 

зміст освіти, безумовно, є важливим чинником роз-

витку світоглядних уявлень та ціннісних переко-

нань студентів, ,,проте, для того, щоб ці уявлення 

сприяли самопізнанню, життєвому та професій-

ному самовизначенню, становленню ціннісного 

ставлення до освіти та саморозвитку, а також роз-

ширенню освітніх потреб тих, хто навчається, необ-

хідна не лише трансляція знань, а включення їх у 

процес особистісної взаємодії між педагогом та 

студентами ” [7, с. 75].  

Отримані експериментальні дані свідчать, що 

за умови традиційних підходів до навчання майбу-

тніх інженерів-педагогів підготовка фахівця до фо-

рмування в учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до 

праці забезпечується не повною мірою, а сформо-

вані у самих студентів особистісні та професійні 

цінності часто базуються на мінливих ціннісних 

пріоритетах сьогодення й не мають ґрунтовної ос-

нови, здобуття якої забезпечується активною про-

фесійною та життєвою позицією під час навчання 

[13]. 

Для формування в учнів ціннісного ставлення 

до праці, крім традиційних вербальних методів 

впливу в замкненому просторі навчального кабі-

нету, до яких мало сприйнятливий контингент уч-

нів ПТНЗ, майбутні інженери-педагоги мають 

практично оволодіти навиками впливати на учнів 

своєю особистістю, характером, професійною май-

стерністю в умовах, максимально наближених до 

життя підлітка: на полігоні та навчальному госпо-

дарстві, на стадіоні та в навчальних майстернях.  

Для забезпечення набуття майбутніми інжене-

рами-педагогами таких можливостей основні уста-

лені в умовах ВНЗ форми організації навчально-ви-

ховного процесу (лекція, семінарські практичні та 

лабораторні заняття) мають трансформуватися й 

насичуватися новими методами, засобами, прийо-

мами викладання. Кожна з форм має певний потен-

ціал щодо підготовки майбутніх інженерів-педаго-

гів до формування в учнів ПТНЗ ціннісного став-

лення до праці, що може значно впливати на процес 

особистісного та професійного зростання молодої 

людини за умови відповідного вдосконалення педа-

гогічної взаємодії, що відбувається в межах зазна-

чених форм. 

Насамперед зосередимося на висвітленні цін-

нісноформувальних можливостей та практично-пе-

дагогічного потенціалу лекційних занять щодо 

озброєння студентів професійно-педагогічними 

знаннями та уміннями у напрямі трудового вихо-

вання учнів. Саме на лекційних заняттях заклада-

ються світоглядні основи уявлень про професійну 

діяльність, формується інтерес до майбутньої педа-

гогічної праці, відбувається розвиток особистості 

студента, а головне, закріплюється ціннісне став-

лення до освіти та майбутньої професії, набува-

ються вміння та навички щодо самоосвіти. Проте, 

часто, лекційна форма заняття сприймається викла-

дачем лише як поле для теоретичної підготовки 

студентів, тоді як, така форма містить у собі значні 

можливості щодо передавання досвіду професійної 

діяльності, занурення студентів у професійні ситу-

ації, вироблення практичних педагогічних умінь, 

необхідних для формування в учнів ПТНЗ цінніс-

ного ставлення до праці. 

Підкреслимо, що сучасний арсенал розробле-

них ученими форм проведення лекційних занять ві-

дкриває широкі можливості для активізації процесу 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів до тру-

дового виховання учнів ПТНЗ, для заохочення но-

ваторства і творчості, розвитку доброзичливості і 

співробітництва як благодатного ґрунту для співт-

ворчості, взаємної поваги, розвитку і саморозвитку 

студента та викладача. 

Наприклад, на нашу думку, зазначеному спри-

ятиме впровадження протягом лекційного заняття 

елементів сократичного діалогу зі студентами, ко-

ротких тестів як на виявлення засвоєних знань, так 

і на самодіагностику особистості, зокрема щодо 

стану розвитку професійних цінностей, студентсь-

ких міні-доповідей та коротких презентацій, підго-

товлених самостійно або під керівництвом викла-

дача, які б частково унаочнювали або ілюстрували 

зміст лекційного заняття.  

Взагалі, підкреслимо, що процес візуалізації 

лекційного матеріалу відкриває великі можливості 

для педагогічної творчості у напрямі розробки та 

впровадження у процес професійної підготовки 

студентів практико-орієнтованих форм лекційних 

занять, спрямованих на засвоєння майбутніми ін-

женерами-педагогами активної професійно-цінніс-

ної позиції у питаннях трудового виховання учнів 

ПТНЗ. Це пов’язано з тим, що згортання розумових 

змістів в наочний образ завжди містить елементи 
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проблемності. Тому впровадження лекцій-візуалі-

зацій сприятиме створенню на заняттях проблем-

них ситуації, вирішення яких на відміну, напри-

клад, від проблемних лекцій, де використовуються 

питання, відбувається на основі аналізу, синтезу, 

узагальнення, згортання або розгортання наочної 

інформації, що ще більше активізує розумову дія-

льність студентів. Лекція-візуалізація вчить студе-

нтів перетворювати усну та письмову інформацію у 

візуальну форму, що формує у них професійне ми-

слення за рахунок систематизації та виділення най-

більш значущих, істотних елементів змісту нав-

чання.  

У лекції-візуалізації важлива певна наочна ло-

гіка і ритм подачі навчального матеріалу, велику 

роль також відіграють вірне дозування та зміст ма-

теріалу, майстерність і стиль спілкування викла-

дача зі студентами. Найбільш ефективним є вико-

ристання різних видів візуалізації – натуральних, 

образотворчих, символічних, – кожен з яких, або їх 

поєднання, обирається залежно від змісту лекцій-

ного заняття. Для цього можна використовувати 

комплекс технічних засобів навчання, художнє зо-

браження, а також поєднання словесної та наочної 

інформації. 

Посилення практико-орієнтованої взаємодії 

викладача та студентів, спрямованої на засвоєння 

майбутніми інженерами-педагогами активної про-

фесійно-ціннісної позиції у питаннях трудового ви-

ховання учнів ПТНЗ, можливе й за умови викорис-

тання проблемно-моделюючих лекцій, що передба-

чають діалог, дослідницький пошук, із метою 

доведення ключових постулатів із теми лекції, са-

мостійний аналіз й узагальнення студентами навча-

льного матеріалу. Теми лекційного заняття можуть 

трансформуватися і розширятися в залежності від 

інтересів та потреб студентської молоді, оскільки 

окремі проблеми можуть задаватися самими студе-

нтами, ними також пропонуються гіпотетичні рі-

шення, творчі ідеї, аналітичні міркування. Поси-

лення дидактичної взаємодії на лекційних заняттях 

дозволяє зацікавити студентів, залучити їх до само-

стійної роботи з навчальним матеріалом щодо тру-

дового виховання учнів ПТНЗ; у майбутніх фахів-

ців розвивається здатність до прояву ціннісного 

ставлення до навчального матеріалу, формується 

власна професійно-цінна позиція.  

Засвоєнню майбутніми інженерами-педаго-

гами активної професійно-ціннісної позиції у пи-

таннях трудового виховання учнів ПТНЗ, на нашу 

думку, сприятиме й така форма лекційного заняття 

як ,, лекція удвох”, де навчальний матеріал пробле-

много змісту дається студентам у живому діалогіч-

ному спілкуванні двох викладачів між собою. У та-

кому професійному діалозі створюються умови для 

моделювання реальних професійних ситуацій, об-

говорення теоретичних питань із різних позицій 

двома фахівцями, наприклад теоретиком та практи-

ком, прихильником або противником тієї чи іншої 

точки зору. Специфікою цього виду лекції є висо-

кий рівень демонстрації ціннісного ставлення ви-

кладачів до об'єкта висловлювань, що висуває осо-

бливі вимоги до них, як до суб’єктів педагогічної 

взаємодії. Діалог викладачі мають спрямовувати на 

спільний пошук вирішення проблем, із залученням 

у спілкування студентів, які задають питання, ви-

словлюють свою позицію, формулюють своє став-

лення до матеріалу лекції, демонструють емоцій-

ний відгук на події. В процесі лекції удвох відбува-

ється виявлення та збагачення ціннісної сфери 

щодо професійних питань, створюється й обгово-

рюється наближена до практики діяльності інжене-

рів-педагогів проблемна ситуація або декілька та-

ких ситуацій, висуваються гіпотези щодо їх розв'я-

зання, розгортається система доказів або 

спростувань, обґрунтовується кінцевий варіант спі-

льного рішення.  

Лекція-конференція, що забезпечує форму-

вання інтересу студентів до певної теми, ораторсь-

ких умінь, навичок роботи з літературою. За умови 

вибору тематики, пов’язаної з проблематикою під-

готовки майбутніх інженерів-педагогів до вихо-

вання в учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до праці, 

лекція-конференція стимулює розвиток ціннісної 

позиції майбутнього фахівця в питаннях трудового 

виховання учнів. Реалізація зазначеної форми 

пов’язана з використанням традиційних елементів 

конференції: підготовкою основної доповіді, висту-

пів співдоповідачів, які можуть супроводжуватися 

презентаціями, з подальшим колективним обгово-

ренням питань, що піднімалися, та підведенням пі-

дсумкових висновків (резюме) спеціально створе-

ною комісією. Наголосимо, що самостійність та 

відповідальність, яких потребує від студентів за-

значена форма проведення лекційного заняття, а та-

кож відбір викладачем відповідних тем та питань, 

сприятимуть засвоєнню майбутніми інженерами-

педагогами активної професійно-ціннісної позиції 

у питаннях трудового виховання учнів ПТНЗ. 

Наголосимо на особливому значенні та нагаль-

ній необхідності проведення при організації підго-

товки майбутніх інженерів-педагогів до трудового 

виховання учнів ПТНЗ лекційних занять у вигляді 

лекції-практикуму, що створює умови для викори-

стання особистого досвіду студентів, активізації їх 

уваги, посилення зв’язку теорії та практики, актуа-

лізації життєвого і професійного досвіду кожної 

особистості.  

Методика проведення лекції-практикуму поля-

гає у тому, що висунуті у ході викладення матеріалу 

теоретичні положення щодо формування в учнів 

ПТНЗ ціннісного ставлення до праці підтверджу-

ються прикладами з професійної діяльності інжене-

рів-педагогів. До прикладів-ілюстрацій висува-

ються наступні вимоги: конкретність, стислість, 

особиста значущість оцінки подій і явищ, зв'язок із 

власною системою цінностей студента. На таких за-

няттях можливо обговорювати питання професій-

ної етики інженерів-педагогів, проблемні ситуації, 

пов’язані з трудовим вихованням учнів, особливо-

сті взаємодії педагогів та юнацької молоді, спрямо-

ваної на збагачення ціннісної сфери особистості; 

дискутувати на тему цінностей та антіцінностей су-

часного суспільства, визначати їх вплив на станов-

лення особистості учнів ПТНЗ тощо. 
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Реалізація лекційних занять із елементами сок-

ратичного діалогу, проблемного пошуку, лекцій-ві-

зуалізацій, ,,лекцій удвох”, лекцій-конференцій та 

лекцій-практикумів у процесі професійної підгото-

вки майбутніх інженерів-педагогів забезпечує роз-

виток у них власної ціннісної позиції у діалозі, тво-

рчості та неординарності аналітичних висновків, 

уміння самостійно мислити; надає студентам упев-

неності в засвоєних у процесі навчання істинах; 

озброює їх умінням відстоювати особисті переко-

нання перед аудиторією. Використання таких лек-

цій, особливо при засвоєнні матеріалу щодо трудо-

вого виховання учнів ПТНЗ може значно стимулю-

вати розвиток особистих та професійних цінностей 

у студентів, надати їм упевненості у власній педа-

гогічній спроможності.  

При розробці педагогічної умови актуалізу-

ється необхідність удосконалення організації нав-

чальної взаємодії викладача зі студентами на семі-

нарських заняттях. Зазначимо, що закріплення тео-

ретичного матеріалу щодо підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів до формування трудових цін-

ностей учнів ПТНЗ на семінарських заняттях мо-

жна проводити у формах, які стали вже традицій-

ними. Наприклад, шляхом самостійного опрацю-

вання, реферування, підготовки студентами 

доповідей із відповідних питань та їх подальшого 

групового обговорення, що бажано осучаснити за 

допомогою мультимедійного супроводу доповідей 

студентів. Також, у вигляді семінару питань-відпо-

відей, семінару-розгорнутої бесіди, семінару-прес-

конференції тощо. На таких заняттях, що є певною 

мірою практико-орієнтованими студенти можуть 

розширити власні знання, закріпити, отриманий на 

лекційних заняттях матеріал, розвинути комуніка-

тивні здібності, навчитися відстоювати власні пере-

конання, що в цілому сприятиме засвоєнню майбу-

тніми інженерами-педагогами активної профе-

сійно-ціннісної позиції в питаннях трудового 

виховання учнів ПТНЗ.  

Крім того, доцільним є коментоване читання 

на семінарських заняттях першоджерел, якими мо-

жуть виступати твори українських педагогів – роз-

робників концепції трудового виховання; прове-

дення семінарів-диспутів, на яких студенти, спира-

ючись на першоджерела, мають доводити власну 

думку, міркувати, проявляти переконливість та та-

ктовність, доносити до співрозмовників засвоєнні 

положення, вести діалог.  

Проте, з метою наближення матеріалу, який 

студенти засвоїли на попередніх заняттях, до умов 

майбутньої професійної діяльності, та вироблення 

на його основі особистої ціннісної переконаності та 

професійної спроможності, як майбутніх фахівців з 

трудового виховання учнів ПТНЗ, необхідно звер-

татися до нових форм проведення семінарів. Серед 

таких проблемний семінар, побудований із викори-

станням аналізу проблемних педагогічних ситуацій 

та творчих завдань.  

Система проблемних ситуацій та творчих за-

вдань віддзеркалює зміст навчального матеріалу, 

що засвоює студент на лекційних заняттях, проте, 

метою реалізації цієї форми професійної підгото-

вки студентів є забезпечення процесу формування 

у студентів навичок аналізу та розв’язання тих об-

ставин, що є максимально наближеними до реаль-

них умов діяльності інженерів-педагогів із трудо-

вого виховання учнів ПТНЗ. 

Проблемні ситуації можуть містити різні тво-

рчі завдання стосовно професійної діяльності інже-

нерів-педагогів із формування в учнів ПТНЗ цінні-

сного ставлення до праці. Ситуації можуть перед-

бачати цілком творчій підхід до їх розв’язання або 

мати варіанти вирішення, що передбачають аналі-

тичний пошук і актуалізацію академічних знань та 

наявного життєвого досвіду студентів. Проблемні 

ситуації щодо підготовки фахівця до формування в 

учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до праці, які мо-

жуть використовуватися не лише в межах проблем-

них семінарів, а й у інших формах семінарських за-

нять та на практичних заняттях, стимулюватиме 

студентів на подальший розвиток власної особис-

тості, сприяючи засвоєнню не лише когнітивної, а 

й практично-дієвої та емоційної складових профе-

сійної діяльності інженерів-педагогів.  

Вирішенню зазначених завдань сприяє й семі-

нар-заочна екскурсія, коли інформаційні повідом-

лення та наочність у вигляді презентацій студенти 

готують самостійно. Вибір тем екскурсій, пов’яза-

них із висвітленням ціннісного аспекту інженерної 

діяльності, забезпечує розвиток відповідних знань 

студентів, дозволяє їм виразити власну ціннісну по-

зицію під час підготовки необхідного матеріалу, а 

також сприяє засвоєнню ними однієї з дієвих форм 

формування в учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до 

праці. 

Зважаючи на необхідність розширення педаго-

гічного досвіду студентів, зазначимо, у підготовці 

фахівців до формування в учнів ПТНЗ ціннісного 

ставлення до праці бажано використовувати розма-

їття форм семінарських занять, яке, окрім зазначе-

них семінарів-бесід, семінарів-обговорень (рефера-

тивних), семінарів-конференцій, проблемних семі-

нарів та семінарів-екскурсій, може включати такі 

форми організації занять, як семінар-диспут, ,,кру-

глий стіл”, симпозіум, дебати, вікторини, конкурси, 

створення педагогічного проекту тощо. 

Визнаючи важливе значення лекційних та се-

мінарських занять у підготовці до формування в уч-

нів ПТНЗ ціннісного ставлення до праці, все ж вва-

жаємо, що пріоритетною формою організації нав-

чання студентів у зазначеному напрямі є практичні 

заняття, спрямовані переважно на набуття майбут-

нім педагогом та розвиток професійних інженерно-

педагогічних умінь у діяльності, наближеній до ре-

альних умов роботи інженера-педагога. Такі за-

няття створюють широкі можливості для форму-

вання у студентів активної професійно-ціннісної 

позиції у питаннях трудового виховання учнів 

ПТНЗ, окрім того, педагогічні прийоми, які студе-

нти на практичному занятті засвоюють ,,із сере-

дини”, складають значну скарбницю педагогічного 

досвіду, до якого потенційний інженер-педагог 

може звертатися при проходженні педагогічної 

практики або в майбутній професійній діяльності.  
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Для реалізації умови підготовки фахівця до 

формування в учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до 

праці доцільним є використання на практичних за-

няттях зі студентами ділових та рольових ігор. Під 

час проведення ділових ігор студенти у спеціально 

змодельованих умовах навчаються вирішенню 

складних проблем, пов’язаних із ціннісним орієнту-

ванням у професійній сфері, застосуванням засобів 

трудового виховання до розв’язання педагогічних 

проблем. Підготовка фахівця до формування в уч-

нів ПТНЗ ціннісного ставлення до праці передбачає 

проведення ділових ігор на закріплення уявлень 

про реалії інженерно-технічної праці, формування 

навичок прийняття рішень, формулювання конс-

труктивних та конкретних питань, розуміння особ-

ливостей педагогічної взаємодії з учнями в умовах 

виробництва тощо. Ділова гра не лише позитивно 

налаштовує, створює необхідну мотивацію на за-

своєння теми, підвищує пізнавальний інтерес до її 

сприйняття, а й розкриває практичну значущість 

навчального завдання, наближає діяльність студен-

тів із його виконання до реальних завдань профе-

сійної діяльності. 

Рольові ігри характеризуються наявністю теми 

або творчого завдання, аналіз або розв’язання якого 

передбачає публічне виконання певних ролей. Ме-

тою таких ігор є формування у студентів ставлення 

до конкретних життєвих або професійних обста-

вин, набуття досвіду розв’язання професійних си-

туацій, зацікавлення у засвоєнні теми, закріплення 

певного навчального матеріалу через емоційне його 

переживання.  

На практичних заняттях із підготовки майбут-

ніх інженерів-педагогів до формування в учнів 

ПТНЗ ціннісного ставлення до праці пропонуємо 

також використовувати таку форму педагогічної 

взаємодії як тренінг. Особливістю цієї складної фо-

рми навчання є активізація на занятті інтерактивної 

групової взаємодії, що забезпечує високу інтенсив-

ність розвитку особистості студентів. Практика ви-

щої школи пропонує значну кількість психолого-

педагогічних тренінгів, елементи яких можуть ус-

пішно використовуватися в підготовці фахівця до 

формування в учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до 

праці. Крім зазначених форм, реалії педагогічної ді-

яльності ВНЗ надають широкі можливості для 

впровадження різноманітних різновидів практич-

них занять, це, зокрема: заняття з використанням 

проблемних ситуацій, ,,мозкового штурму”, ство-

рення індивідуально-особистісних маршрутів вихо-

вання, творчих вправ, конкурсів, ,,кіноклубу”, ак-

цій, флешмобів, ,,трудових десантів” тощо.  

Педагогічний вплив на студентів у різних фор-

мах навчальної діяльності відбувається за допомо-

гою низки педагогічних методів, що також потре-

бують аналізу та вдосконалення в напряму актуалі-

зації їх потенціалу щодо підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів до формування в учнів ПТНЗ 

ціннісного ставлення до праці.  

Враховуючи розроблене у педагогіці розмаїття 

традиційних та нових дієвих методів, все ж зазна-

чимо, що той чи інший метод виявляється ефектив-

ним лише у тих чи інших умовах. Тож відбір мето-

дів завжди передбачає врахування завдань, на вирі-

шення яких спрямований педагогічний процес та 

конкретних умов його реалізації. Ефективність пе-

дагогічного впливу викладача на процес підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів до формування в уч-

нів ПТНЗ ціннісного ставлення до праці, на нашу 

думку, забезпечують такі інноваційні у практиці 

ВНЗ орієнтовані на практичні потреби інженерно-

педагогічної діяльності групи методів, як: 

1. Методи емоційного впливу, які забезпечу-

ють набуття майбутніми інженерами-педагогами 

готовності до перенесення образів, пов’язаних із 

цінністю праці, в уяву учнів, що вимагає від самого 

педагога емоційності, розвиненої уяви, витончено-

сті, образного бачення, гумору, здатності до побу-

дови несподіваних яскравих ходів у ,,сценарії” 

уроку, використання творчих засобів, які посилю-

ють дієвість впливу вербальних і невербальних пе-

дагогічних дій із матеріалізації того чи іншого об-

разу в уяві учнів: 

- метод акцентування емоцій та цінностей 

(створення умов для усвідомлення студентами цін-

ності об’єкта вивчення через висловлення пов’яза-

них із ним переживань);  

- метод адекватних емоцій (стимулювання та 

гармонізація емоційно-ціннісного навантаження, 

яке несе навчальний матеріал для студентів); 

- метод емоційно-ціннісних контрастів (за до-

помогою демонстрації протилежних цінностей, 

стимулювання протилежних почуттів, загострення 

професійно значущих емоцій і усвідомлення важ-

ливості цінностей, що формуються в учнів).  

2. Методи когнітивного впливу, що зумовлю-

ють готовність студентів до прямого чи опосеред-

кованого інтелектуального впливу на свідомість 

учнів для розвитку їх ціннісної сфери, донесення 

педагогом власного ціннісного досвіду, що ґрунту-

ється на особистій переконаності у цінності праці: 

- асоціація (розвиток у студентів певного на-

пряму думок шляхом педагогічної актуалізації асо-

ціативних зв’язків між різними образами в кон-

тексті поставленої проблеми, що передбачає вста-

новлення певної аналогії, асоціативних зв’язків між 

різними поняттями, навчальними темами, профе-

сійними проблемами); 

- лабіалізація (цілеспрямований педагогічний 

вплив на усталене сприйняття студентом картини 

світу для руйнування стабільності цих зв’язків для 

підвищення сенситивності до сприйняття нових 

цінностей професійної діяльності); 

- рефлексія (педагогічна актуалізація аналізу 

студентом своїх і чужих дій і вчинків, із погляду їх 

ціннісного значення, самоаналіз особистістю своєї 

поведінки з загальних ціннісних позицій та відно-

сно цінностей професійної сфери).  

3. Методи набуття досвіду, що дозволяють 

майбутнім інженерам-педагогам здобути досвід 

професійної діяльності, наблизити умови навчання 

до реальних ситуацій роботи фахівця, реалізувати 

набуті знання та уміння щодо педагогічного впливу 

на ціннісну сферу особистості в імітованому про-

цесі трудового виховання учнів: 
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- методи розвитку ідентифікації (формування у 

студентів можливості моделювати стан об’єкта 

ніби стаючи на його місце, занурюючись у ситуа-

цію, ціннісний простір, обставини, у яких об’єкт пе-

ребуває); 

- емпатії (емоційна ідентифікація студента з 

об’єктом, співчуття йому через ототожнення з ним, 

а також переживання власних почуттів і емоцій ві-

дносно об’єктів); 

- імітаційні методи: ігрові та не ігрові (ство-

рення ілюзії присутності студента в реальній ситу-

ації професійної діяльності). 

У цілому, використання зазначених методів у 

комплексі забезпечить достатній рівень педагогіч-

ної взаємодії між викладачем та студентами у різ-

них формах навчальної діяльності, що забезпечува-

тиме засвоєння майбутніми інженерами-педаго-

гами активної професійно-ціннісної позиції у 

питаннях трудового виховання учнів ПТНЗ.  

Висновки. Процес впровадження у профе-

сійну підготовку студентів практико-орієнтованих 

форм та методів навчання, спрямованих на засво-

єння майбутніми інженерами-педагогами активної 

професійно-ціннісної позиції у питаннях трудового 

виховання учнів ПТНЗ, забезпечить: формування у 

студентів активної життєвої позиції як важливої 

професійної цінності; озброєння фахівців практич-

ними вміннями та навичками, орієнтованими на су-

часні реалії інженерно-педагогічної діяльності; за-

своєння форм, методів, прийомів формування в уч-

нів ціннісного ставлення до праці через здобуття 

особистого досвіду активної участі у педагогічній 

взаємодії та ін. 
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Анотація 
У статті представлено зміст наукових підходів, які спрямовано на забезпечення оптимізації процесу 

підвищення професійної майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва шляхом формування у 

них культури міжособистісної творчої взаємодії. Охарактеризовані підходи: аксіологічний, культуро-

логічний, компетентнісний та синергетичний, – є методологічним підґрунтям дослідження формування 

культури міжособистісної творчої взаємодії майбутніх учителів музичного мистецтва, які уможливлюють 

розгорнуте і системне її вивчення як актуальної проблеми професійної освіти фахівців музично-естетич-

ного напрямку. Комплексне врахування положень розглянутих наукових підходів сприяє розумінню сут-

ності, змісту, функцій і структури культури міжособистісної творчої взаємодії студентів-музикантів. 

Abstract 
The formation of a specialist person takes place in the process of professional training in the atmosphere of 

interaction and communication. In this way, social experience is acquired and an own system of valuable interper-

sonal and social connections is created that necessarily involves a certain type of interaction and requires the 

appropriate type of communication. In addition, the communicative interaction, interpersonal creative contacts 

penetrate the professional activities of the teacher of musical art. This means that the culture of interpersonal 

creative interaction is an important professional and personal quality of future teachers of musical art. 

Taking into account the achievements of modern psychological and pedagogical theory and methodology of 

vocational education, the objective of the article is to substantiate the scientific approaches to the professional 

training of future teachers of musical art, which ensure optimization of the process of improving their professional 

skills by forming in them a culture of interpersonal creative interaction. These approaches are: axiological, cul-

turological, competence and synergetic. 

Ключові слова: учитель музичного мистецтва, міжособистісна творча взаємодія, аксіологічний 

підхід, культурологічний підхід, компетентнісний підхід, синергетичний підхід. 

Keywords: teacher of musical art, interpersonal creative interaction, axiological approach, culturological ap-

proach, competence approach, synergetic approach. 

 

Надзвичайна динаміка сучасного життя приз-

водить до змін світогляду та ідеології, культури й 

освіти. Суперечності між цивілізаційними проце-

сами та особистістю людини, між потребами сучас-

ності та традиційною освітньою ситуацією дають 

поштовх до нових досліджень у гуманітарній га-

лузі, зокрема й в музичній педагогіці. Нові тенден-

ції провокують процеси, що відбуваються на куль-

турологічному рівні та диктують запит щодо вдос-

коналення освітнього процесу, оновлення змісту 

освіти, у тому числі й мистецької. 

Умови й чинники впровадження мистецьких 

принципів у теорію і практику української освіти 

знаходять відображення у провідних нормативних 

державних документах та визначають пріоритети 

сучасного розвитку освітньої системи в Україні: За-

кон України “Про освіту” (2016 р.), “Національна 

доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті” 

(2012 р.), “Національна стратегія розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року” (2013 р.). Запити, 

означені в державних освітніх документах, спрямо-

вують педагогічну діяльність на пошук і розши-

рення можливостей конструктивної взаємодії учас-

ників освітнього процесу на інформаційному, 

полікультурному й міжособистісному рівнях, що 

дає основу для впровадження в сучасну освіту 

ефективних умов і засобів, освітніх технологій ро-

звитку в індивідуума найвищих особистісних яко-

стей та психічних функцій; втілення новітніх пер-

спектив у навчанні й вихованні особистості 

всебічно-розвиненої, культурної, творчої, здатної 

до самовираження у процесі професійної діяль-

ності. 

Становлення особистості фахівця відбувається 

у процесі професійної підготовки в атмосфері 

взаємин і спілкування. У такий спосіб набувається 

соціальний досвід і створюється власна система 

цінних міжособистісних і суспільних зв’язків, які 

неодмінно передбачають певний вид взаємодії та 

потребують відповідного типу спілкування. Крім 

того, комунікативною взаємодією, міжосо-

бистісними творчими контактами пронизана про-

фесійна діяльність вчителя музичного мистецтва. 

Це означає, що культура міжособистісної творчої 

взаємодії є важливою професійною й особистісною 
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характеристикою фахівців музично-естетичного 

напрямку. 

Аналіз сучасних філософських (М. Бахтін, В. 

Біблер, М. Губер, Ю. Лотман, М. Каган, С. Франк), 

методологічних (Г. Андреєва, Є. Бондаревська, В. 

Загвязинський, І. Зязюн, Ф. Гоноболін, Н. Кузьміна, 

В. Сластьонін), психологічних (Б. Ананьєв, І. 

Зимня, В. Кан-Калік, М. Левіна, О. Леонтьєв) та пе-

дагогічних (Е. Абдуллін, Н. Гузій, А. Козир, Г. Па-

далка, Г. Побережна, О. Рудницька, О. Щолокова та 

ін.) концепцій свідчить про увагу науковців до про-

блеми міжособистісної взаємодії. Учені наголошу-

ють на необхідності творчо-партнерської педа-

гогічної підтримки, рівності психологічних пози-

цій, взаємодії за законами взаємної довіри, 

співпереживання та співтворчості, що виступають 

провідними орієнтирами в системі професійної 

підготовки майбутніх учителів музичного ми-

стецтва. 

Спираючись на викладені положення і врахо-

вуючи здобутки сучасної психолого-педагогічної 

теорії й методики професійної освіти, мета статті 

полягає в обґрунтуванні наукових підходів до про-

фесійної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва, які забезпечують оптимізацію процесу 

підвищення їхньої професійної майстерності шля-

хом формування у них культури міжособистісної 

творчої взаємодії. Цими підходами є: 

аксіологічний, культурологічний, компетентнісний 

та синергетичний. Означені підходи визначалися 

відповідно до філософського, культурологічного, 

психолого-педагогічного змісту поняття – культура 

міжособистісної творчої взаємодії, виявлення його 

сутності у контексті проблеми її формування у сту-

дентів-музикантів педагогічних університетів. 

Важливими чинниками професійного станов-

лення особистості є цінності – те, що є значущим 

для людини й відповідає її актуальним потребам, 

ідеалам, особистісним смислам і ціннісні орієнтації 

(спрямованість інтересів і потреб особистості на 

певну ієрархію цінностей, схильність надавати пе-

ревагу одних цінностей над іншими у різних жит-

тєвих ситуаціях, спосіб диференціації особистісних 

об’єктів і явищ за їх особистісною значущістю). У 

процесі професійної підготовки вони передусім 

впливають на мотиваційну сферу майбутнього 

фахівця та, відповідним чином, проектуються на 

розвиток його комунікативної культури та по-

ведінки у процесі професійної діяльності. 

Базуючись на категорії цінностей, 

аксіологічний підхід дає можливість з’ясувати 

якості й властивості предметів, явищ, процесів, 

здатних задовольнити потреби окремої особистості 

та певного суспільства, а також ідеї і спонукання у 

вигляді норми та ідеалу. 

З позицій аксіологічного підходу, культура 

міжособистісної творчої взаємодії передбачає 

взаємозв’язок і взаємозалежність нор-

мовідповідних і творчих компонентів [9, с. 219]. Це 

означає наявність у суспільному й індивідуальному 

житті людини комунікативних норм, способів і за-

собів відповідно до ієрархії цінностей та установок. 

Якщо завдяки комунікативній культурі задовольня-

ються украй необхідні людські потреби у спільній 

діяльності й духовному розвитку, то можна гово-

рити, що вона є цінністю. Усвідомлення цього 

факту буде цінністю для суспільства в цілому і для 

кожної людини зокрема, оскільки забезпечить 

успіх міжособистісної взаємодії. 

У руслі аксіологічного підходу культура міжо-

собистісної творчої взаємодії майбутніх учителів 

музичного мистецтва є системою цінностей, які ре-

гулюють професійну діяльність. Завдяки їй задо-

вольняються актуальні потреби особистості у 

співтворчості й духовному розвитку. У контексті 

порушеної проблеми аксіологічний підхід дає 

змогу аналізувати процес формування культури 

міжособистісної творчої взаємодії майбутніх педа-

гогів-музикантів через детермінацію їхнього 

ціннісного ставлення до змісту і результатів власної 

діяльності, професійних ролей і позицій. 

Індивідуальне сприйняття і засвоєння про-

фесійних цінностей визначається ступенем ро-

звитку професійного мислення і свідчить про на-

явність власного стилю комунікативної діяльності. 

Реалізація аксіологічного підходу передбачає 

здійснення впливу на формування ціннісних ко-

мунікативних якостей майбутніх учителів музич-

ного мистецтва, опанування якими забезпечить їх 

трансформацію з особистісно значущих у про-

фесійно значущі. 

Пошук цінностей, норм і законів життя, їх до-

слідження в конкретних видах діяльності, спілку-

ванні складають зміст сучасної культурологічної 

освіти. Філософсько-педагогічне її бачення відоб-

ражене в культурологічній концепції академіка І. 

Зязюна [3], який вважає ключовими напрямами 

культурологічної парадигми освіти перегляд тра-

диційної освітньої системи на користь її на-

повнення культурологічним змістом, аксіологічним 

характером набування знань, а також надання 

освітньому середовищу культурологічного харак-

теру. Це дозволить виховувати особистість і напов-

нювати її культурними смислами і цінностями. 

Значущість культурологічного підходу у фор-

муванні змісту освіти підкреслював В. Сластьонін, 

за визначенням якого гуманітарна культура – це 

упорядкована сукупність загальнолюдських ідей та 

ціннісних орієнтацій, особистісних якостей та 

універсальних способів пізнання й гуманістичних 

технологій професійної діяльності [6]. Вона сприяє 

становленню і вдосконаленню цілісної особистості, 

здатної до усвідомленого й обґрунтованого вибору 

рішень у різних життєвих і професійних ситуаціях. 

Її гуманність, як соціально-психологічна вла-

стивість є зумовленою моральними нормами і цін-

ностями системою установок особистості на 

соціальні об’єкти (людину, групу людей, живу 

істоту), яка представлена у свідомості переживан-

нями (співчуття, співрадості), і реалізується у 

спілкуванні й діяльності в аспектах сприяння, 

співучасті, допомоги. 

Гуманітарні науки послуговуються визначен-

нями культури, у яких домінує взаємозв’язок і 
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взаємозалежність понять «культура» та «осо-

бистість». Тобто, поняття культури набуло визначе-

ного особистісного статусу та все більше тяжіє до 

виявлення особистісних смислів і тлумачення куль-

тури як певної форми творення, існування й прояву 

людської духовності, креативності, індивідуаль-

ності. 

О. Рудницька, безпосередньо пов’язуючи 

якість освіти зі здобутим культурним рівнем, від-

значала, що, залежно від міри опанування змісту 

культурних надбань суб’єктом навчально-вихов-

ного процесу, можна говорити про досягнутий ним 

рівень освіченості й ступінь його відповідності нор-

мам розвитку особистості, прийнятим у даному 

конкретному суспільстві [5, с. 18–19]. 

Отже, у педагогіці всі виміри існування куль-

тури фокусуються на особистість, а будь-які куль-

турні явища відображають її внутрішній світ і твор-

чий потенціал. Такий підхід розкриває широкі мож-

ливості для формування її культурного простору та 

є підґрунтям людської духовності, гарантією гар-

монійної життєтворчості та співіснування з 

соціумом, органічного спілкування. Тому зако-

номірним видається необхідність спрямування 

освітнього процесу на розвиток загальної культури 

особистості, що, у свою чергу, потребує посилення 

культурологічного напряму в освіті. 

З урахуванням викладеного, феномен куль-

тури міжособистісної творчої взаємодії майбутніх 

учителів музичного мистецтва можна розглядати як 

професійно-особистісну якість, що зумовлює ефек-

тивну фахову діяльність і є показником їхньої про-

фесійної компетентності. 

Звернення до компетентнісного підходу в си-

стемі вищої школи значною мірою обумовлене гло-

бальним завданням підвищення якості професійної 

освіти. Р. Бояцис, один із засновників концепції 

компетентності, вважає, що компетентність – ос-

новна характеристика особистості, яка лежить в ос-

нові ефективного або чудового виконання роботи. 

Це може бути мотив, межа, навичка, аспект уяв-

лення людини про саму себе або свою соціальну 

роль, а також знання, якими вона користується [10]. 

Визначаючи характеристики компетентності, 

І. Зимня розрізнює такі їх аспекти: мотиваційний 

(здатність до прояву компетентності), когнітивний 

(володіння знанням змісту компетентності), по-

ведінковий (досвід прояву компетентності в різно-

манітних стандартних та нестандартних ситуаціях), 

ціннісно-смисловий (відношення до змісту компе-

тентності та об’єкта її застосування), емоційний 

(емоційно-вольова регуляція процесу та результату 

прояву компетентності) [2, с. 107]. У такій трак-

товці поняття компетентності її характеристики 

розглядаються в якості загальних орієнтовних кри-

теріїв оцінки її змісту. 

Компетентність, за визначенням І. Чемерис, як 

комплексна особистісна категорія означає прак-

тичну готовність та здатність людини діяти в певній 

галузі; вона включає знання, уявлення, навички, 

мотиви, цінності, реалізовані у життєвих та про-

фесійних контекстах, передбачає наявність досвіду 

діяльності [8]. 

У результаті теоретичного аналізу поняття 

«компетентність» як педагогічної дефініції прихо-

димо до висновку, що погляди різних авторів збіга-

ються у тому, що компетентність є особистісною 

характеристикою, яка проявляється у діяльності, 

виявляється та формується завдяки досвіду міжосо-

бистісної взаємодії. 

Аналіз кожного з цих положень дозволяє 

стверджувати, що культура міжособистісної твор-

чої взаємодії – найважливіший компонент про-

фесійної компетентності кожної творчої особи-

стості, зокрема вчителя музичного мистецтва, 

оскільки з культурою міжособистісної творчої 

взаємодії безпосередньо пов’язана здатність і 

уміння майбутнього фахівця музично-естетичного 

напрямку виконувати професійні функції. За наяв-

ності фахової освіти, широкої загальної та спеціаль-

ної ерудиції, вчитель музичного мистецтва обов’яз-

ково звернеться саме до цієї проблеми, розуміючи, 

що в ній містяться широкі можливості для вико-

нання професійних обов’язків і саме тому вона ха-

рактеризується потенційною готовністю вирішу-

вати складні завдання, які виникають у процесі 

творчої взаємодії з колективом учнів. 

Якщо звернутися до існуючих у психології 

уявлень щодо рівнів спілкування (фактичний – про-

стий мовний обмін, інформаційний – обмін змістов-

ною інформацією, особистісний – духовний рівень 

осягнення сутності іншої людини і самого себе) [1, 

с. 14], то стає очевидним, що вчителю музичного 

мистецтва, професія якого передбачає осягнення 

музики, обмін інформацією щодо змісту художніх 

образів музичних творів, необхідним є досягнення 

найвищого духовного рівня, який дозволяє йому 

передати надбанні знання слухачам в їх широкому 

розумінні. 

Дослідники із сфери педагогіки та соціальної 

психології М. Каган, В. Шепель, О. Леонтьєв та ін. 

розглядають культуру спілкування як найвищий 

ступінь комунікативної компетентності, пов’яза-

ний з характером взаємодії; із здібностями до 

спілкування, знаннями і уміннями; з особистісним 

якостями та поведінкою щодо взаємин з іншими 

людьми. Ці автори, щодо характеристики про-

фесійної діяльності, оперують такими поняттями, 

як комунікативна взаємодія (Л. Шипилина), ко-

мунікативні уміння (О. Леонтьєв, В. Якунін), ко-

мунікативні якості особистості (А. Мудрик, Л. Пет-

ровська). Комплексна взаємодія усіх комунікатив-

них компонентів утворюють культуру спілкування 

як систему внутрішньої самоорганізації особи-

стості, її професійного й духовного самовизна-

чення. 

У річищі розглянутих концепцій і з урахуван-

ням специфіки професійної діяльності вчителя му-

зичного мистецтва, розуміння компетентності сту-

дентів-музикантів можна визначити, як здатність 

до виконання певних професійних дій, основу яких 

складають: необхідні професійні знання та уміння, 

що включають в себе уявлення про культуру міжо-

собистісної творчої взаємодії як «фундаменту» 

професійної компетентності майбутнього фахівця; 
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вміння та навики реалізувати ці уявлення про-

фесійного спілкування; вдосконалення його осо-

бистісних якостей, які наповнюють внутрішнім 

смислом музично-виконавську діяльність і сприя-

ють професійному становленню педагога-музи-

канта. 

Дане визначення дає можливість представити 

місце культури міжособистісної творчої взаємодії у 

структурі професійної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва, як компонента, що 

реалізується у трьох основних підструктурах: 

- діяльнісній, що охоплює знання, уміння та 

навички самостійного і відповідального здійснення 

музично-педагогічної діяльності, уявлення про зна-

чення культури міжособистісної творчої взаємодії 

як фундаменту професійної компетентності вчи-

теля музичного мистецтва; 

- комунікативній, що складається із знань, 

умінь, навичок та способів здійснення професій-

ного спілкування з різними учасниками співтворчо-

сті, які пов’язано з рівнем сформованості культури 

міжособистісної творчої взаємодії майбутнього фа-

хівця; 

- особистісній, яка охоплює сформовані осо-

бистісно-психологічні якості, необхідні для здійс-

нення професійної діяльності вчителя музичного 

мистецтва, а також потреби у самовдосконаленні та 

спілкуванні. 

Виховання особистості, підготовленої до 

життя і праці у світі, що змінюється, формування у 

молоді сучасного світогляду і культури міжособис-

тісних відносин, розвиток творчих здібностей і на-

вичок самоосвіти й самореалізації особистості, кон-

курентоспроможної на ринку праці, дозволить за-

безпечити синергетичний підхід до організації 

навчально-виховного процесу, застосуванню якого 

щодо різних аспектів функціонування освітніх сис-

тем присвячені праці С. Клепка, В. Лутая, В. Чайки, 

Ю. Шароніна та ін. 

Синергетичний підхід утверджує ідею самоор-

ганізації, пробудження власних сил та здібностей 

фахівця, пошук індивідуальних шляхів його розви-

тку [7, с. 20]. Здатність особистості до трансформа-

ції власної життєдіяльності у її вищу форму – тво-

рчу самореалізацію детермінована принципом са-

морозвитку, який не тільки перетворює її на 

зацікавленого у самозмінах суб’єкта, а й зумовлює 

надалі його становлення як професіонала, здатного 

до побудови своєї діяльності, її зміни і розвитку. 

Власне принцип саморозвитку вважається психоло-

гічною основою освітніх проектів і програм профе-

сійного розвитку особистості, а досягнення певного 

рівня особистісної та професійної самосвідомості – 

його найважливішою умовою. 

Сутність синергетичного підходу до освіти 

зумовлена одним із найважливіших завдань її пере-

будови на всіх рівнях – розвитком творчого мис-

лення. На думку В. Кременя, його застосування ро-

звиває здатність трансформувати теоретичні й 

практичні знання у стратегії розв’язання проблем, 

методи перетворення нового знання на власне осо-

бистісне мислення й відчуття [4, с. 5]. 

Як переконують наукові джерела, професійний 

та особистісний розвиток фахівця обов’язково су-

проводжується суперечностями, що зумовлюють 

перебудову ціннісних орієнтацій, самопізнавальну 

і самовиховну активність (Б. Ананьєв, Д. Ельконін). 

Якщо розглядати професійне становлення май-

бутніх учителів музичного мистецтва під синерге-

тичним кутом зору, то процес формування їхніх 

фахових якостей, а саме культури міжособистісної 

творчої взаємодії, є особливою формою саморо-

звитку, яка допоможе піднятися на вищий рівень 

власного професійного і особистісного зростання, 

оскільки синергетика вивчає ступінь взаємодії лю-

дини у соціумі, з самою собою та своєю діяльністю. 

Охарактеризовані підходи є методологічним 

підґрунтям дослідження формування культури 

міжособистісної творчої взаємодії майбутніх учи-

телів музичного мистецтва, які уможливлюють роз-

горнуте і системне її вивчення як актуальної про-

блеми професійної освіти фахівців музично-есте-

тичного напрямку. Комплексне врахування 

положень розглянутих наукових підходів сприяє 

розумінню сутності, змісту, функцій і структури 

культури міжособистісної творчої взаємодії сту-

дентів-музикантів. 

Подальшого дослідження потребує проблема 

застосування у процесі формування культури міжо-

собистісної творчої взаємодії майбутніх учителів 

музичного мистецтва принципів та педагогічних 

умов на основі окреслених у даній статті наукових 

підходів. 
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ABSTRACT 

Muscle-strengthening exercises are the most effective means for the strengthening of bone tissue and muscle 

gaining. Due to strength capabilities, ones maintain the correct posture and the normal function of the spine; the 

movement amplitude in joints increases as well. Additionally, the sufficient development of strength gives confi-

dence, resoluteness, and activity. 

Keywords: strengths qualities, physical education, students, educational process, development, progress. 

 

Physical education plays a crucial role in the 

moral, strong-willed and aesthetic development of stu-

dent youth and is an important motivation for personal 

self-development through the means of physical exer-

cises. It is designed to form a harmoniously developed 

personality consistently; it helps in the mastering of the 

minimum level of necessary knowledge in physical cul-

ture and improves the level of physical training. The 

solution to these tasks depends significantly on the ef-

fectiveness of the physical education process, where 

various methods and means of physical training should 

be applied. 

In the Law of Ukraine "On Physical Culture and 

Sports" physical education of students is defined as one 

of the fundamental directions of higher humanitarian 

education. The content of physical education of stu-

dents is defined as an independent sphere of activity in 

the socio-cultural space. Its educational priorities are 

highlighted as well [4]. According to Hryban, physical 

education as an educational discipline allows simulta-

neously solving educational and health problems that 

are capable of ensuring a balanced pedagogical impact 

on the student in accordance with the modern require-

ments of the formation of a creative, intellectual, moral-

volitional, and physically perfect personality [3, p. 6]. 

One of the characteristic manifestations of activity 

and the basic form of human behavior in the external 

environment is motor activity. Muscle contractions 

play a pivotal role in human life. They are the natural 

biological need, and an essential factor in the develop-

ment of organs and regulatory systems of the body, 

which ensure the adequate development of vital func-

tions. Moreover, the movement is one of the main ways 

of communication and interaction with the environment 

[1, p. 12]. Any movement of people, even the most sim-

ple, is performed by using muscular effort which is the 

result of the coordinated activity of the central nervous 

system and peripheral parts of the motor system. 

Strength is one of the components of the person’s phys-

ical qualities structure, which determines the manifes-

tation of all physical qualities. 

Studies have proven that muscle-strengthening ex-

ercises are the most effective means for strengthening 

bone tissue and muscles building. They are character-

ized by being performed with a load of 70 to 100% of 

the maximum, with a small number of repetitions, a low 

pace, and sufficiently long rest between the sets. Power 

loads allow students with a high level of physical pre-

paredness to obtain a sufficiently large load in a rela-

tively short period of time [5]. 

According to Apanasenko G. L., Mitskan B. M., 

and other authors, the performance of muscle-strength-

ening exercises with additional weights contributes to 

the harmonization of certain physiological processes of 

the body: they regulate blood pressure, activate the 

blood vessels and capillary mesh, improve the body's 

oxygen supply, improves the nervous processes and 

many other things. As stated by Krutsevich T. Ju., the 

power abilities contribute to the maintaining of the cor-

rect posture and normal function of the spine, increase 

the amplitude of movements in the joints. Also, the suf-

ficient development of strengths adds confidence, reso-

luteness, and activity. 

According to Kovalenko V.A. and Sukharev A.H., 

during the training sessions, it is necessary to take into 

account the features of skeleton formation, the devel-

opment of the muscular system, and the level of the 

basic physical qualities development. The knowledge 

about the development of the spinal column is of par-

ticular importance because its normal functioning de-

termines the correct posture, and, what is more, the po-

sition of the internal organs. The pelvic skeletal ossifi-

cation takes place as well. Due to the fact that the pelvic 

belt during the execution of many muscle-strengthen-

ing exercises can withstand significant loads, there is a 

mechanical tension in its joints. In the case when ossi-

fication has not yet occurred, excessive stress may 

cause unwanted deformation of the pelvic bones and, as 

a result, a disturbance in the development of internal 

organs. Disparities in parts of the body and adolescent 

uncertainty of movement disappear as well. 

Strength training is important for strengthening 

the health of students; it allows to carry out not only 

professional activities successfully, but also solve 

many everyday problems. Krutsevich T. Ju. points out 

that the progressive natural development of the person's 
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strength continues up to 25-30 years old. Thus, it is very 

urgent to study the foundations of the development of 

power qualities of students. 

Students always compete in strength with pleas-

ure: who will do more chin-ups, more push-ups while 

laying down, or demonstrate more strength in lifting 

weights. Excellent physical development, courageous 

appearance, self-confidence - all these qualities attract 

student youth and provide new opportunities in various 

fields of activity. A strong person, as a rule, has a well-

developed musculature. The performance of muscle-

strengthening exercises provides a practical oppor-

tunity for anyone who is engaged, to find, develop, and 

maximally identify their best features [1, p. 123]. 

One of the main components of students’ physical 

training is the amount of physical activity. The speci-

fied component can be both selective and general and 

may be differentiated as small, medium, and large. The 

scientific substantiation and implementation of person-

ality development education in connection with the 

specificity of the means of physical training impact de-

pend on the parameters of physical activity. In case of 

insignificant volumes or intensity, pedagogical actions 

will not be effective. In the case of their excess - nega-

tive effects on the physical and mental state of students 

can cause antipathy to the subject and destroy the foun-

dation of volitional preparedness.  

It should be noted that in the process of physical 

education the tasks of the general development of the 

student, as well as the specific construction of voli-

tional qualities, are solved in accordance with the par-

ticular conditions and requirements of sports activities. 

Thus, the development of volitional qualities is an inte-

gral part of not only the classes of physical education 

but also the educational process in physical culture and 

recreation activities [2, p. 7]. 

Powerlifting is one of the most effective sports 

that develops strong-willed qualities and strength. It is 

very popular among young students and has a number 

of advantages. The fundamental benefits are the follow-

ing: economic expediency, ease of competitive exer-

cises, accessibility in conducting classes, wide health, 

and training orientation. 

At the lessons of powerlifting, it is necessary to 

pay attention to the development of the bone system, 

because it provides the body with proper resistance to 

direct mechanical activities. Anatomical and physio-

logical features affect the kinematics of movements and 

the tactics of motor activity. The tutors and students 

should be guided by these rules when selecting exercise 

and dosage of training activities. According to Roma-

nenko V.O., the pace of individual development of the 

body also imposes its imprint on the formation of 

speed-strength abilities. 

At the initial stage of training, students should not 

aim at achieving high results; this should be in the long 

run. The purpose of this stage is to teach students the 

basics of the techniques of classical exercises, to create 

an understanding of the motor action, and to develop 

the ability to perform the exercises in general. The tasks 

are to a) create a general idea of the motive action and 

give the setting to master it; b) teach parts of the tech-

niques of action which have not been mastered before; 

c) form the general rhythm of the phase structure; d) 

prevent or eliminate unnecessary movements in order 

not to distort the technique of movement. Gradually, 

with the age-old development of the students’ bodies 

and increasing their level of training, this installation is 

implemented more fully. 

For students who have a low level of physical 

qualification, the number of sets for the development of 

a specific muscle group should start with 2-3, and for 

physically well-trained - up to 5-6 sets. After perform-

ing the necessary number of sets for one group of mus-

cles, it is necessary to start training the other muscle 

group. From the very beginning, it is necessary to per-

form exercises for more massive muscle groups, and 

then - for smaller ones. Between sets, it is necessary to 

apply the intervals of respite (heart rate should be re-

stored to 101-120 per 1 min). Between the series of ex-

ercises for different muscle groups, students should ap-

ply a full interval of rest with the heart rate between 91 

and 100 per 1 min [7]. 

For the improving of intermuscular coordination, 

the most effective means are weight-lifting exercises, 

exercises on gym apparatus, and exercises for overcom-

ing the mass of one's own body with additional burden-

ing. In this case, interval and combined methods of ex-

ercising are used. The value of the external resistance 

is determined individually for each student within 30-

80% of the maximum in a specific movement. For the 

improvement of intramuscular coordination, the most 

suitable exercises are the weight loading of objects, on 

gym apparatus, self-supporting and isometric exercises. 

According to the regime of the muscles work they are 

close to isometric exercises, which determines the iden-

tity of the methodological features of their performing. 

They are performed by the interval, combined, and em-

ulative methods. The degree of load in the overcoming 

and mixed modes of muscle work must be from 85-90% 

of maximum in a particular exercise [6]. 

In the organization of strength training, it is neces-

sary to take into account the differences in the muscular 

system of both sexes. It is proved that the level of blood 

supply to the muscles of the upper limbs is greater in 

women than in males; the number of slowly contracting 

muscle fibers is greater in men than in women. For the 

development of power abilities, the following dosing of 

physical activity will be the most effective: the maxi-

mum number of repetitions per one set is 8-12; the 

number of sets - 4-5; the duration of rest between the 

sets is about 1.5-2.5 min; the intensity is small or me-

dium. When choosing power exercises for solving the 

corresponding pedagogical problem, it is necessary to 

take into account their prevailing influence on the de-

velopment of certain strength qualities, the possibility 

of providing local, regional, or general effects on the 

musculoskeletal system and ensuring accurate dosage 

of the loading size. In the training process, the rest can 

be active or passive. It depends on the intensity of the 

exercises and their duration. As a rule, small intervals 

of rest are connected with passive movements; and the 

large ones - with active exercises.  

Above, there were the most general provisions of 

the methodology for improving maximum strength. A 

variety of options for combining various components of 
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loads, resistance, simulators, various exercises create 

the possibility of using an almost unlimited number of 

effective sets of muscle-strengthening exercises.  
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Анотація 

Демократизація життя українського суспільства детермінує зміни і в системі освіти. Саме тому однією 

із актуальних проблем сучасної школи як соціального інституту є розбудова демократичних відносин всіх 

суб’єктів освітнього процесу. 

Метою статті є визначення пріоритетних аспектів налагодження паритетних партнерських відносин 

усіх учасників освітнього процесу як основи демократизації соціокультурного простору загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Здійснене дослідження базується на положенні про загальноосвітній навчальний заклад як соціальний 

організм, у якому постійно відбуваються системні процеси внутрішніх змін, на які здійснюють вплив інші 

соціальні організми. Школа презентується як відкрита соціально-педагогічна система, яка має постійно 

враховувати зміни, що відбуваються у соціальному середовищі, швидко сприймати нові прогресивні під-

ходи у суспільному розвитку та трансформувати їх у новий зміст, нові освітні технології, нові стратегії 

взаємодії між усіма суб’єктами освітнього процесу. 

У статті виокремлено основних суб’єктів демократичної взаємодії в загальноосвітньому навчальному 

закладі, розглянуто пріоритетні напрями упровадження демократичних засад в управління загальноосвітнім 

навчальним закладом, висвітлено критерії демократичності взаємодії самоврядних органів школи та презе-

нтовано алгоритм переходу від адміністративно-командного до державно-громадського управління зага-

льноосвітнім навчальним закладом. 

Автор наголошує на необхідності підвищення ролі батьківської ради як самоврядного органу в управ-

лінні освітньою діяльністю навчального закладу та робить висновок про те, що через соціалізацію у демо-

кратичному середовищі українського суспільства, інтеріоризацію демократичних цінностей і принципів у 

навчальному закладі створюються необхідні передумови для співучасті всіх суб’єктів освітнього процесу, 

відтворення в ньому демократичних відносин. 

Abstract 
Democratization of the life of Ukrainian society determines changes in the education system. That is why one 

of the urgent problems of the modern school as a social institution is the development of democratic relations of 

all subjects of the educational process. 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/4255
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/4255
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The purpose of the article is to determine the priority aspects of establishing parity partnerships of all partic-

ipants in the educational process as the basis of democratization of the socio-cultural space of a comprehensive 

educational institution. 

The research is based on the thesis of a comprehensive educational institution as a social system, in which 

systematic processes of internal changes, which are influenced by other social systems, constantly occur. The 

school is presented as an open socio-pedagogical system, which must constantly take into account the changes 

taking place in the social environment, quickly adopt new progressive approaches in social development and trans-

form them into new content, new educational technologies, new strategies of interaction between all subjects of 

the educational process. 

The article outlines the main subjects of democratic interaction in a general educational institution, examines 

the priority directions of the introduction of democratic principles in the management of a comprehensive educa-

tional institution, highlights the criteria for the democratization of the interaction of self-governing school’s bodies, 

and presents an algorithm for transition from the administrative-command to the state-public administration of the 

general educational institution. 

The author emphasizes the need to increase the role of the parent council as a self-governing body in the 

management of educational activities of the educational institution and concludes that due to socialization in the 

democratic environment of Ukrainian society, internalization of democratic values and principles in an educational 

institution, the necessary preconditions for the participation of all subjects of educational process, reproduction of 

democratic relations in it are created. 

Ключові слова: загальноосвітній навчальний заклад; соціальний організм; культурно-освітній прос-

тір; демократизація відносин; суб’єкти освітнього процесу; самоврядні органи управління школою. 

Keywords: general educational institution; social organism; cultural and educational space; democratization 

of relations; subjects of educational process; self-governing bodies of school’s management. 

 

Introduction. The objective need for an active, in-

dependent and responsible person who recognizes and 

realizes the values of democracy, is capable of self-de-

termination, self-realization and self-development in 

conditions of strengthening of the democratic signs of 

the democratic system of our state and is ready to inter-

act with various social institutions to solve urgent prob-

lems of public life, increases in the period of develop-

ment of a democratic society in Ukraine. 

Democratization as a process of increasing the in-

fluence of citizens on the adoption of decisions vital to 

the life of Ukrainian society determines the changes in 

the education system. That is why one of the actual 

problems of the modern school as a social institution is 

the establishment of democratic relations of all partici-

pants in the educational process. 

It should be noted that the comprehension of vari-

ous aspects of the democratization of public life was 

carried out in the scientific works of foreign thinkers 

(C. Alderfer, D. Apter, E. Arblaster, J. Bodin, T. 

Hobbes, R. Dahl, J. Locke, J. - J. Rousseau ets.) and 

contemporary domestic researchers (A. Hapotii, A. 

Grabylnikov, Yu. Lemishko, O. Murashin, O. Skibina, 

R. Chernega, L. Shipilov ets.). The writings of scien-

tists consider priority functions, types and forms of di-

rect democracy, and the content of the basic sovereign 

rights of the people is specified. The need to establish a 

partnership between civil society, state and citizen is 

highlighted in the researches of M. Gurytska, V. Da-

vydenko, S. Zhdanenko, T. Kadlubovych and other 

modern scholars. 

The mentioned scientific knowledge is now the 

basis for the improvement of modern civic education of 

the individual as the subject of democratic interaction 

in public life. However, ways to establish democratic 

relations of all subjects of socio-cultural educational 

space require further specification. Solving this press-

ing problem requires rethinking of the goals and con-

tent of the modern educational institution as a social in-

stitution, functioning of which is conditioned by the 

need of Ukrainian society in the education, upbringing 

and development of children and pupils. 

Taking the above into account, the purpose of the 

article is to determine the priority aspects of establish-

ing parity partnerships of all participants in the educa-

tional process as the basis of democratization of the so-

cio-cultural space of a comprehensive educational in-

stitution. 

Methodology of the Research. Our study is based 

on the thesis of a comprehensive educational institution 

as a social system in which systematic processes of 

internal changes, which are influenced by other social 

systems, constantly occur. We support the position of 

V. Bekh, according to which the social system as a so-

cial subject must necessarily be directed by its activity 

in the external environment, because it must interact 

with other social units by its nature (Bekh V. P., 2009, 

pp.62-63). At the same time, in the process of external 

influence, internal transformations of a general educa-

tional institution as a social system occur according to 

the algorithm: ideals - goals - motives - roles, actions 

(Bekh V. P., 2009, pp.63-101). 

To determine concrete ways of democratization of 

educational interaction, which directly influences the 

updating of the content and procedure for implement-

ing the pedagogical process in a comprehensive educa-

tional institution, we turned to the scientific works of 

contemporary domestic and foreign researchers, which 

analyze the foreign and Ukrainian experience of de-

mocratization of education (John Dewey, L. Margulina, 

L. Parashchenko, V. Filipova, ets.), consider the theo-

retical aspects of democratization of various compo-

nents of the educational system (V. Andrushchenko, O. 

Vyshnevskyi, L. Gaevska, O. Hirnyi, I. Dovbysh, N. 

Dereviankina, E. Kurkin, N. Latygina, A. Yarulov ets.), 

cover different models of democratization of school life 

(G. Elnikova, E. Kaminska, V. Kremen, A. Pankevych, 
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O. Pastovenskyi ets.), outline the ways of establishing 

a partnership between the participants in the educa-

tional process (I. Kotova, Yu. Prudnikova, A. 

Prutchenkov, V. Saguichenko, A. Sichinaieva, ets.). 

Data analysis. Taking into account the above the-

sis and the special structure and performance of specific 

pedagogical functions in society (education, 

upbringing, development of children and student 

youth), we came to the conclusion that general 

educational institutions can be considered as open 

social and pedagogical systems that: 

- must constantly take into account the changes 

taking place in the social environment; 

- should quickly adopt new progressive ap-

proaches to social development and transform them 

into new content, new educational technologies, new 

strategies for interaction between all subjects of the ed-

ucational process and new psychological characteris-

tics of the participants of such interaction. 

On the basis of the above, we can state that in con-

ditions of democratization of socio-political life in our 

state, undoubtedly, there should be a democratization 

of the activity of a comprehensive educational institu-

tion as a social-pedagogical system. A comprehensive 

school is a kind of organized and modified socio-cul-

tural space of students' socialization, a kind of model 

of the space of society that has all its main properties 

and characteristics. Due to socialization in the demo-

cratic environment of Ukrainian society, the interiori-

sation of democratic values and principles, the neces-

sary preconditions for the participation of all subjects 

of the educational process, the reproduction of demo-

cratic relations in it, create in an educational institution. 

We fully share the opinion of I. Bekh, according 

to which the democratization of the interaction of par-

ticipants in the educational process is achieved through 

the organization of a democratic educational space – a 

socio-cultural phenomenon of innovative type, which 

involves the creation of a single educational system that 

covers the areas of learning, work and leisure, focused 

on the child's personal development; transition from 

pedagogy of requirements – to pedagogy of coopera-

tion; development of pupils' self-government; peda-

gogisation of environment (Bekh I. D., 2015, pp.313-

314). 

The democratic organization of society and the 

democratic management of educational systems create 

new conditions for the activities of schools, stimulate 

the creative activity of their teams and leadership, bring 

the school together with its environment, and enable it 

to accumulate intellectual and material support of en-

trepreneurs and the entire local community. In this as-

pect, the important task is the transferring the largest 

volume of power in the field of education management 

from the state authorities to the various public organi-

zations and institutions, the revival of the school as a 

social institution, the development and implementation 

of the idea of self-government, the desire to make the 

school truly a civilian independent institution that 

brings together students, parents, teachers and the local 

community. 

The analysis of modern research gives grounds for 

the conclusion that the democratization of the activity 

of a comprehensive educational institution is con-

nected, first of all, with the formation of a special cul-

tural and educational space of the school, based on the 

parity of interaction of all participants in the educa-

tional process on the basis of cooperation and co-crea-

tion (Kurkin E. B., 2011, pp. 3-9; Yarulov A.A., 2013, 

pp.118-125 ets.), introduction of state and public school 

management through that the administration delegates 

its management functions of educational process to col-

lective self-governing bodies – trustees, teaching, par-

ent councils, bodies of student government (Gaievska 

L., 2007, pp. 95-106; Pankevych A., 2009, pp.11-14; 

Pastovenskyi A., 2011, pp.5-9 ets.); ensuring the open-

ness of the educational system of the school on the basis 

of establishing constructive interaction with civil soci-

ety institutes and local self-government bodies in order 

to solve problems of the activity of the educational in-

stitution and the local community (Hirnyi O. I., 2005, 

pp. 103-120; Dovbysh I.A., 2009, pp.22-26; 

Saguichenko V., 2010, pp. 9-12 ets.). 

According to our belief, the introduction of demo-

cratic foundations in the main components of the man-

agement of a comprehensive educational institution 

will contribute to the increasing the effectiveness of the 

democratization of the relations of all subjects of the 

educational process, in particular: in the goal-setting – 

the priority of democratic and humanistic values in pre-

dicting and designing change; in the organizational 

framework – flexibility of organizational structures, de-

mocratization of internal management; in the processes 

– orientation to co-management, self-government, part-

nership, co-ordination of joint actions and goals, favor-

able communication; in personal abilities – the compe-

tence to establish a democratic interaction of all partic-

ipants in the educational process (Voloshanska I.V., 

2007, pp.154-157). 

The main subjects of democratic interaction in a 

general educational institution are: 

- students who carry out self-determination, self-

realization and self-development in the social, eco-

nomic, political and cultural spheres of social life of the 

local community as a center of civil society; 

- teachers who recognize the value of each stu-

dent, initiate the subject experience of educational in-

teraction, promote its development and self-develop-

ment as a subject of democratic interaction; 

- parents of students who are partners of teachers 

in the common cause of education, upbringing and de-

velopment of children; 

- institutions of civil society (youth associations of 

general educational institutions and out-of-school edu-

cational institutions, public organizations, centers for 

social services for families, children and youth, non-

governmental organizations and cultural organizations, 

charitable organizations and foundations, business 

structures, church), bodies authorities (first of all, de-

partments of education and science, departments of cul-

ture, departments for family, youth and sports, depart-

ments of justice, departments of social protection), lo-

cal government (provincial, municipal, town and 

village councils) and the media as potential partners ed-

ucational interaction. 
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According to our belief, the democratization of the 

relations of all participants in the educational process 

should be directed at solving the strategic task of pre-

paring children and young people for a responsible and 

meaningful life and activities in a legal, democratic 

state, educating a person capable of solving vital issues 

independently, to be active in solving actual personal 

and social problems, based on knowledge of the laws, 

rights, freedoms and responsibilities of Ukrainian citi-

zens. 

Results. During the study together with the peda-

gogical, pupil and parent groups of experimental 

schools, democratic cooperation of all self-governing 

bodies of school was established in accordance with the 

following basic criteria: 

- normative fixing (in the Charter of the school) 

the right to participate in the management of the educa-

tional institution of students and the parent community 

as the main consumers of educational services; 

- ensuring the realization of equal right to partici-

pate in the management of the educational institution of 

all participants of the educational process by means of 

a normatively mandated delegating of authority to self-

governing schools; 

- realization of a clear distribution of delegated au-

thorities and establishment of a control system for their 

implementation; 

- normative consolidation and real use by all par-

ticipants of the educational process of their rights and 

freedoms in their inextricable interrelation with duties 

and responsibilities; 

- establishment of parity interaction between the 

administration of the educational institution and all 

self-governing bodies of the school in joint activities to 

improve the quality of education; 

- providing periodic normative rotation of persons 

who manage self-governing bodies of the educational 

institution; 

- adoption of any important decisions for activities 

of the educational institution on the basis of collective 

discussion, as well as taking into account the opinion of 

those persons directly concerned by this decision; 

- transparency of the activity of self-governing 

bodies of a comprehensive educational institution, pro-

vision of the right to access information about their de-

cisions and actions; 

- periodic reporting on the activities of the admin-

istration of the educational institution and persons who 

manage the self-governing bodies of the educational in-

stitution, to other subjects of the educational process. 

In the schools participating in the experiment, a 

coordinated division of powers and responsibilities be-

tween the administrations of educational institutions 

and public entities in the management of educational 

activities was implemented. In addition, all participants 

in the educational process have approved a system for 

resolving contradictions and conflicts that may arise 

between them. 

As the leader in the research and experimental 

work, we emphasized the need for the administrations 

of experimental schools and self-governing governing 

bodies of the educational institution (the Board of the 

general educational institution, the Board of Trustees, 

the Pedagogical Council, the Parents Committee, the 

organs of the students' self-government) to adhere to 

the decisions that are important for school life. 

The transition from the administrative-command 

to the public administration of the general educational 

institution was gradually taking place in accordance 

with the following steps: 

Step 1. Use the opinions, advice, expert conclu-

sions of the advisory bodies in the course of making 

managerial decisions by the administration of the edu-

cational institution. 

Step 2. Formation of the state-public type of man-

agement of the educational institution, aimed at adher-

ing to the parity role of administrative decisions of the 

school administration and self-governing bodies. 

Step 3. The really democratic management of the 

educational activity of the institution characterized by 

an equal relationship between the role of administrative 

and public administration. 

Step 4. The predomination of the role of manage-

ment solutions of pedagogical, student and parental 

self-governments above the role of the school admin-

istration’s decisions. 

Step 5. The democratic management of the educa-

tional institution is carried out mainly by the authorities 

of school self-government; the administration of the ed-

ucational institution organizes the implementation of 

joint decisions of self-governing educational manage-

ment bodies. 

According to our observations, the implementa-

tion of the public nature of the management of the edu-

cational process has helped to ensure the rights of 

teachers, pupils and their parents to participate in the 

management of secondary educational institutions, the 

development of conciliation mechanisms in solving 

general tasks of educational activity, realization of in-

terests and needs of all subjects of educational process. 

Discussion. The results of the experimental work 

give grounds to assert that significant efforts should 

now be aimed at increasing the role of pupils' parents 

in the management of the educational activity of the ed-

ucational institution, since traditionally the potential of 

the parent community was used previously only to ad-

dress the issues of the development of the material and 

technical base of the educational institution and its im-

provement. 

We advocate changing this approach and suggest 

that the interaction between the pedagogical staff and 

the parent community be realized in relation to the im-

plementation other tasks of general secondary educa-

tion, in particular: formation and development of the 

student's personality and his / her civic position, assis-

tance in the formation of student self-government; up-

bringing pupils respectful to state shrines, Ukrainian 

language and culture, history and culture of peoples liv-

ing in Ukraine; the formation of universal culture and 

morality, the culture of interethnic relations; develop-

ment of natural abilities of students and support of 

gifted youth; prevention of neglected children in time-

free and homelessness; professional orientation of stu-

dents, organization of extracurricular and out-of-school 

work, and so on. 
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In order to protect the legitimate interests of chil-

dren, it is really necessary to ensure the right of parent 

councils (committees) to appeal not only to the bodies 

of public self-government of the institution, but also to 

the relevant state and judicial bodies, and to resolve, 

within the limits of their authority, other issues of the 

activity of an educational institution, local authorities 

and local self-government bodies, internal affairs bod-

ies, non-governmental organizations, enterprises, edu-

cational and scientific institutions, agricultural holdings 

and so on and so forth. 

In addition, the parental council as the self-gov-

erning body should have the right to make proposals for 

improving the conditions for organizing the educational 

process, the right to control the rational use of the funds 

for general compulsory education, and in case of mis-

understandings, to contact the relevant education man-

agement and public administration bodies to resolve 

conflict situations. 

Thus, parents' councils should be empowered to 

take initiatives, participate in their implementation, 

monitor the activities of the administration and the 

teaching staff in respecting the rights of students to 

quality education, and to legitimately protect the rights 

of their children. 

Conclusions. As a result, we will emphasize that 

it is not formal ("on paper"), but the actual activities of 

self-governing bodies of state and public administration 

of an educational institution will become the basis for 

creating a democratic atmosphere in school and be-

yond. Each advisory board of the school must have both 

certain powers and obligations to other self-governing 

structures, that is, in certain situations related to the ex-

ercise of the legitimate rights and interests of all partic-

ipants in the educational process, it should serve as a 

guide, while in others – subordinate to the authority of 

other bodies of school management. In this situation, 

students learn how to manage and subjugate. 

Democratization of the socio-cultural space of an 

educational institution, the establishment of parity 

dialogical relations of its subjects will promote the 

acquisition of students the experience of democratic 

interaction. Under such conditions, the institution will 

actually become the School of Democracy. 

 

References 

1. Bekh V.P. (2009). Self-regulation of the social 

unit of the educational institution. [Monograph] K.: 

Publishing of the NPU named after M. P. Drahomanov, 

330 p. 

2. Bekh I.D. (2015). Selected scientific works. 

[The education of the individual. Volume 1] Cherniv-

tsi: Bukrek, 840 p. 

3. Voloshanska I.V. (2007). Subject-subjective relations 

in the process of education as a necessary condition for its de-

mocratization [Collection of scientific works. Pedagogical sci-

ences. Issue 45] Kherson : Publishing KhNU, pp. 154–157. 

4. Haievska L. A. (2007). Mechanisms for as-

sessing the training of specialists in state and public ad-

ministration of education. Pedagogy and psychology, 

№ 3, pp. 95–106. 

5. Hirnyi O.I. (2005). School guardian-supervisory 

boards as institution of democratic education manage-

ment. Pedagogy and psychology, № 1, pp.103–120. 

6. Dovbysh I.A. (2009). Guardian Council in rural 

schools as a guarantor for the preservation and devel-

opment of education in the countryside. School man-

agement, № 30, pp. 22−26. 

7. Karamushka L.M. (2003). Psychology of man-

agement: a manual. K.: Millenium, 344 p. 

8. Kurkin E.B. (2011). Self-organization and self-

management of schoolchildren: the pedagogical aspect. 

School technologies, № 6, pp. 3−9. 

9. Pankevych A. (2009). Models of the public and 

state management in the educational systems as a factor 

of creation an effective educational system. The image 

of a modern educator, № 8/9, pp. 11−14. 

10. Pastovenskyi O. (2011). The impact of public 

factors on the development of a general secondary ed-

ucation management system. Native school, № 11, pp. 

5−9. 

11. Saghuichenko V. (2010). The partnership of 

educational institutions and parents as part of state and 

public administration. Modern school of Ukraine, № 

11, pp. 9−12. 

12. Yarulov A.A. (2013). Parents’ inclusion in 

joint educational activities of the family and school. 

School technologies, № 4, pp. 118−125. 

 

ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ 

 

Федюк Г.З. 

аспірант кафедри практичної психології та педагогіки 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

 

FORMATION OF SELF-EMPLOYED CULTURE OF TEACHER 
 

Fedyuk G.Z. 

post-graduate student of the Department of Practical Psychology and Pedagogy 

Lviv State University of Life Safety 

 

Аннотація  

У статті розглянуто поняття «самоосвітня культура педагога», виявлено її компонентний склад, ви-

значено послідовні етапи та запропоновано шляхи формування самоосвітньої культури педагога.  

Abstract  

The article deals with the concept of "self-education culture of a teacher", reveals its component composition, 

determines the consistent stages, and suggests the ways of forming a self-educating teacher's culture. 
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Сучасна українська система освіти, основні за-

вдання якої визначалися в минулому столітті, не ві-

дповідає реаліям соціально-економічного укладу, 

неспроможна працювати у випереджальному ре-

жимі та, відповідно, потребує модернізації. Педаго-

гічне співтовариство покликане визначити нові під-

ходи до змісту та методів освіти; запропонувати до-

корінні зміни освітньої галузі як соціально-

культурного інституту демократичного суспільс-

тва. 

Галузь освіти потребує професійно компетент-

них, мобільних, творчо активних і соціально відпо-

відальних педагогів, готових до викликів сього-

дення, здатних самовдосконалювати своєї здібності 

та навчально-виховну діяльність. Зокрема, нова ук-

раїнська школа чекає на вчителів, здатних до безпе-

рервної модернізації професійної діяльності в кон-

тексті ідеології якості, тобто до проектування, 

впровадження, оцінювання, контролю й управління 

якістю навчально-виховного процесу. Педагогічна 

наука нині розробляє новітні технології форму-

вання професіоналізму вчителя, а провідним засо-

бом, який забезпечує зростання ефективності підго-

товки, обрано компетентнісний підхід, що відобра-

жено в державних стандартах вищої освіти. В 

основі цього підходу покладено концепцію самоос-

віти, яка дозволяє кожному фахівцю безперервно 

вдосконалювати власну особистість і професійну 

майстерність. Оскільки педагогічна діяльність від-

бувається в динамічних, слабко прогнозованих і по-

ліфункціональних ситуаціях, самостійна освіта, са-

морозвиток і самовдосконалення мають для педа-

гога підвищену значимість. Без перебільшення, 

самоосвіта вчителя є чинником особистісного та 

професійно-педагогічного зростання. 

Теорію самоосвіти і механізми її здійснення 

обґрунтували ще видатні гуманісти і педагоги Я. А. 

Коменский, Дж. Локк, М. Монтень, Т. Мор, які ви-

словлювали різноманітні ідеї про необхідність ком-

бінування джерел знання. У теорії та практиці 

освіти в ХVIII – ХIХ ст. були обґрунтовані перспе-

ктивні положення самоосвіти, серед яких: виді-

лення необхідного часу для самонавчання, роль 

особистості у власній просвіті, самостійність у до-

борі навчального матеріалу тощо. Початок XX ст. 

характеризується підвищеною увагою до питань са-

моосвіти. Значний внесок в її розвиток зробили до-

слідники П. Блонський, С. Шацький та ін., які при-

діляли увагу виданню збірників, енциклопедій, на-

уково-популярних видань, призначених для 

системної самоосвіти та саморозвитку населення.  

Актуальність проблеми самоосвіти демонст-

рує особливий інтерес, який в останні десятиліття 

викликають дослідження оптимізації процесу само-

освіти, умов розвитку особистості, що саморозви-

вається, шляхів і засобів управління та самовряду-

вання навчально-пізнавальною діяльністю, рівнів 

розвитку індивіда в самостійному процесі особис-

тісно орієнтованого навчання та професійного вдо-

сконалення тощо [10, с. 74-75]. У науковій літера-

турі поняття «самоосвіта» розглядається як безпе-

рервний процес, який науковці трактують по-різ-

ному: як 1) спосіб організації суб’єктом пізнаваль-

ної діяльності; 2) цілеспрямований, систематичний 

пізнавальний процес; 3) засіб пошуку та засвоєння 

соціального досвіду; 4) вищу форму самовира-

ження особистості. Виконаний аналіз наукових по-

шуків дозволив виділити загальні положення, хара-

ктерні для самоосвіти: ініціативність суб’єкта; са-

мостійне опанування знаннями; додатковий 

характер щодо базової освіти; цілеспрямованість і 

систематичність самоосвітнього процесу; високоо-

рганізований рівень освітньої діяльності. При 

цьому самоосвіта фахівця нині має орієнтуватися 

на формування професійної гнучкості, мобільності 

та рівня професійної компетентності, який дозво-

лив би адаптуватися до невизначених наперед об-

ставин, складних непередбачених ситуацій і пос-

тійно змінних, ускладнених функцій, а також на 

створення умов для успішної самореалізації особи-

стості, запобігання внутрішніх конфліктів і профе-

сійного вигорання [2, с. 4]. 

Ґрунтуючись на вивченні психологічної та пе-

дагогічної літератури, порівняльному аналізі та ви-

ділених загальних положеннях, а також беручи до 

уваги, що основною рушійною силою розвитку осо-

бистості є власна діяльність індивіда (Л. Виготсь-

кий), а педагог є лише організатором і керівником, 

який скеровує загальні зусилля, ми пропонуємо 

таке визначення: «самоосвіта – це систематична, ці-

леспрямована пізнавальна діяльність суб’єкта під 

впливом сформованих мотивів і спонукань, що 

сприяє розвитку необхідних компетентностей, яка 

здійснюється в навчальний і позанавчальний час».  

Проблема готовності педагога до безперервної 

самоосвіти є однією з фундаментальних в педагогі-

чній науці. Її актуальність зумовлена визнанням 

ролі професійно-педагогічного самовдосконалення 

в організації діяльності педагога, його професійної 

поведінки, спілкування та підвищення рівня профе-

сійної компетентності. Цій проблемі присвячено 

значну кількістю наукових досліджень (Є. Бездени-

сенко, І. Ганченко, Г. Гусєв, І. Зязюн, Ю. Кулюткін, 

Н. Кузьміна, Г. Сухобська та багато ін.). Науковці 

та практики розглядають педагогічну самоосвіту як 

планомірну самостійну діяльність вчителів (у тому 

числі майбутніх) щодо розвитку наявних і наступ-

нісного, неперервного, випереджувального форму-

вання нових психолого-педагогічних і методичних 

знань і вмінь із метою їх творчого використання 

відповідно до завдань і характеру освітньої роботи 

[3, с. 9]. Пізнання закономірностей і механізмів са-

моосвіти вчителя (викладача) є необхідною умовою 

як розроблення загальнотеоретичних проблем пе-

дагогіки, так і вирішення основних її прикладних 

завдань. Однак рівень дослідженості цієї проблеми 

не відповідає сучасним потребам і тенденціям. 
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Особливості педагогічної самоосвіти нині по-

лягають в прагненні вчителів до досконалого ово-

лодіння сукупністю педагогічних знань, умінь, цін-

ностей, продуктивних практичних технологій. Її 

зміст становлять психолого-педагогічні та предме-

тні знання, творче вивчення педагогічного досвіду, 

пошук і застосування нових методичних ідей, спо-

собів і прийомів роботи, аналіз та узагальнення вла-

сної практики з позиції сьогоднішніх вимог, висо-

коефективне, креативне вирішення професійно-пе-

дагогічних завдань з опорою на рекомендації науки 

і тенденцій ефективної освітньої практики [1, с. 13].  

У широкому діапазоні різних напрямів педаго-

гічної самоосвіти виділяють основні та додаткові 

(побічні, допоміжні). Зокрема, Г. Закіров до основ-

них напрямів педагогічної самоосвіти цілком слу-

шно, на наш погляд, відносить:  

1) педагогічну самоосвіту, спрямовану на пог-

либлене вивчення психологічних і педагогічних ди-

сциплін, кращого педагогічного досвіду, дослі-

дження й аналіз поведінки учнів, самовдоскона-

лення педагогічних якостей;  

2) предметну (спеціалізовано фахову) самоос-

віту, зумовлену бажанням краще пізнати навчальні 

дисципліни власного профілю та супутні, розши-

рити і поглибити свої знання та навички в обраній 

царині;  

3) загальну самоосвіту, спрямовану на розши-

рення культурного кругозору та наукового світо-

гляду вчителя;  

4) соціальну самоосвіту, викликану участю в 

суспільно-політичному житті, посиленням уваги до 

сучасних подій, підвищенням інтересів до суспіль-

них наук, розвитком громадянської позиції.  

Сюди також доцільно віднести іще один важ-

ливий напрям: 

5) методичний, спрямований на оптимальне 

планування, організацію та реалізацію навчально-

виховного процесу, підготовку навчально-методич-

ного забезпечення, а також ефективне розв’язання 

педагогічних ситуацій; 

В якості додаткових напрямів виділяють:  

1) самоосвіту, зумовлену прагненням удоско-

налити художні, музичні, фізкультурно-спортивні 

та інші здібності;  

2) самоосвіту, зорієнтовану на цілеспрямоване 

самовиховання особистості;  

3) самоосвіту, пов’язану з інтересом до улюб-

лених занять / розваг у вільний час (хобі), що супро-

воджуються розвитком особистості в певному на-

прямі [5, с. 137-138].  

Самоосвітня культура педагога є багатокомпо-

нентною структурою, для характеристики якої не-

обхідно розглянути пов’язані поняття «культура» і 

«педагогічна культура». У сучасних наукових дже-

релах існує величезна кількість визначень фено-

мена культури; дослідники нараховують понад 500 

визначень цього поняття, водночас жодне з них не 

є вичерпним, оскільки складна міждисциплінарна 

природа передбачає особливе трактування цієї ка-

тегорії в різних галузях знань. З точки зору філосо-

фії освіти, культура є сферою духовного життя лю-

дей, що охоплює предметні результати їхньої діяль-

ності, а також реалізовані в ній знання, вміння, на-

вички, рівень інтелектуального, морального й есте-

тичного розвитку, світогляду, способи і форми спі-

лкування. У педагогіці термін «культура» 

вживається в словосполученні «культура особис-

тості» та визначається як рівень розвитку та реалі-

зації сутнісних сил людини, її здібностей і обдару-

вань; сукупність компетенцій: інформаційних, сві-

тоглядних, соціальних, політичних, моральних, 

поведінкових тощо [6, с. 104].  

Тривалий час педагогічну культуру трактували 

як сукупність норм, правил поведінки, прояв педа-

гогічного такту, педагогічної техніки і майстерно-

сті, як педагогічну грамотність і освіченість. Розро-

блення проблеми педагогічної культури в роботах 

С. Архангельського, А. Барабанщікова, Е. Бонда-

ревської, В. Сластьоніна та інших дослідників зба-

гатили педагогічну науку. Нині поняття «педагогі-

чна культура» розглядається як важлива частина за-

гальної культури вчителя, викладача, що 

виявляється в системі професійних якостей і специ-

фіці професійної діяльності. Зокрема, В. Симоне-

нко визначає її як «інтегративну якість особистості 

педагога-професіонала, умову та передумову ефек-

тивної педагогічної діяльності, узагальнений пока-

зник професійної компетентності педагога та мету 

його професійного самовдосконалення» [8, с. 20-

21].  

Результатом вивчення й аналізу основних по-

нять нашого дослідження стало таке визначення: 

самоосвітня культура педагога – це поєднання ви-

сокого рівня наукової організації розумової праці 

та цілеспрямованого розвитку особистості вчителя, 

який досягається за допомогою сукупності напря-

мів самоосвіти. У нашому розумінні самоосвітня 

культура вчителя є провідним показником профе-

сійної майстерності, як найвищий рівень педагогіч-

ної діяльності та творчої активності особистості пе-

дагога, що забезпечує самоорганізацію високого рі-

вня професійної діяльності [9, с. 25], а самоосвіта – 

визначальною умовою і провідним способом її до-

сягнення. Самоосвіта вчителя, що охоплює загаль-

нонауковий, психолого-педагогічний, методичний, 

предметний та ін. напрями, характеризується широ-

ким освітнім полем і виконує такі функції:  

• доповнює, поглиблює, розширює, системати-

зує базову загальну, психолого-педагогічну та пре-

дметну підготовку;  

• компенсує недоліки базової освіти та є засо-

бом їх усунення;  

• допомагає осмисленню кращого досвіду ро-

боти та власної самостійної практичної діяльності;  

• сприяє формуванню індивідуального стилю 

професійної діяльності;  

• є засобом самопізнання та самовдоскона-

лення; 

• уможливлює становлення власної професій-

ної позиції вчителя.  

Під формуванням самоосвітньої культури ми 

розуміємо діалектичний процес, в якому взаємоді-

ють такі чинники: науково-педагогічна, навчально-

методична та спеціалізована інформація; форми, 
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методи, технології, засоби навчання та самоосвіти; 

сучасні засоби комунікації тощо. За логікою фор-

мування, ми виділили три періоди цього процесу 

вже під час професійної підготовки майбутнього 

вчителя: підготовчий, організаційний і етап реалі-

зації.  

Під час першого – підготовчого – періоду діа-

гностується особистість студента – майбутнього 

педагога за такими показниками: мотиви вступу в 

педагогічний заклад, рівень загальноосвітньої під-

готовки, ступінь сформованості умінь і навичок са-

мостійної роботи, характер інтересів, індивідуальні 

особливості, особистісна самооцінка. Аналіз даних 

і визначення початкового рівня підготовленості 

студента дозволяє скласти індивідуальну програму 

самоосвіти майбутнього педагога.  

Другий – організаційний період. Розробляється 

індивідуальна програма студента з самоосвіти: 

йому пропонуються різні види і форми самоосвіти, 

під час яких відбувається формування досвіду са-

моосвітньої діяльності. Самоосвіта студента на 

цьому етапі передбачає підтримку та сприяння нау-

ково-педагогічних працівників.  

Третій – період реалізації – спрямований на на-

лагодження та регулювання взаємозв’язку самона-

вчання та формування початкового практичного 

професійного досвіду, тобто фактичної реалізації 

функцій самоосвіти. На цьому етапі безпосереднє 

педагогічне керівництво не передбачене, весь про-

цес від визначення мети до оцінювання результатів 

самоосвіти майбутній учитель здійснює самоту-

жки.  

Відомо, що продуктивна самоосвітня діяль-

ність можлива лише за умови достатньої готовності 

до неї. Готовність до самоосвіти визначається цілі-

сністю розвитку майбутнього вчителя, сформовані-

стю таких складників його особистості: мотивацій-

ного; когнітивного; організаційного; морально-во-

льового (допитливість, критичність, працездатність 

тощо); рефлексивного [7]. Під готовністю вчителя 

до педагогічної самоосвіти розуміють оволодіння 

компонентами самоосвітньої діяльності [4, с. 247-

248], які можуть бути об’єднані в такі блоки: 

1) ціннісно-мотиваційний компонент – сис-

тема педагогічних цінностей, особистісних смис-

лів, мотивів, інтересів, потреб вчителя, яка сприяє 

розвитку педагогічного самоосвіти, а також формує 

особистісно-ціннісну установку педагога.  

2) когнітивно-операційний компонент – базова 

культура особистості; достатня кількість психо-

лого-педагогічних і спеціально предметних знань і 

вмінь їх застосовувати (факти, поняття, категорії, 

закони, теорії, методи, технології тощо); вміння 

обирати джерела пізнання і форми самоосвітньої 

діяльності; додаткові знання із предмета і педагогі-

чної науки, отримані переважно в самоосвітній дія-

льності.  

3) контрольно-рефлексивний компонент – во-

лодіння системою контрольних і рефлексивних 

операцій стосовно власної навчально-пізнавальної 

діяльності.  

Досліджуючи процес формування самоосвіт-

ньої культури майбутнього педагога, ми розгляда-

ємо навчання та самонавчання вчителя не ізольо-

вано один від друга, а як поступовий перехід від на-

вчання до самоосвітньої діяльності. Цей процес 

відбувається під час професійної підготовки у педа-

гогічному ЗВО за допомогою взаємодії суб’єктів 

освітньої діяльності, де основною умовою є мето-

дика організації викладачами процедур навчання, 

виховання та розвитку студентів (освітнього про-

цесу в цілому) таким чином, щоб сприяти вироб-

ленню в майбутніх педагогів самоосвітніх умінь, 

які відповідають розглянутим вище компонентам 

самоосвітньої діяльності.  

Безперечно, практика свідчить, що далеко не 

всі молоді фахівці – випускники педагогічних ЗВО, 

готові до самоосвітньої діяльності. Причини – в за-

гостренні низки стійких тенденцій, які гальмують 

цілісний розвиток вчителя: неспівпадіння особисті-

сних прагнень і професійних функцій; відірваність 

педагогічної освіти від загальнокультурного розви-

тку; домінування предметної спрямованості в під-

готовці вчителя; роз’єднання різних етапів профе-

сійної підготовки і розвитку вчителя та ін. Резуль-

тати опитувань, проведених серед досвідчених 

учителів-практиків, свідчать про те, що проблема 

удосконалення самоосвіти педагогічних працівни-

ків не втратила актуальності: більшість учителів 

займаються самоосвітою епізодично, не мають пев-

ного плану (програми) професійного зростання, не-

компетентні у виборі змісту, форм і методів органі-

зації самоосвітньої діяльності та ін. 

На етапі «входження в професію» в молодого 

вчителя виникає гостра потреба проаналізувати 

себе як фахівця, оцінити свої професійні якості, 

знання, вміння та навички, що є передумовою для 

формування педагогічної рефлексії – комплексної 

розумової здібності до постійного аналізу й оціню-

вання кожного кроку професійної діяльності. В ре-

зультаті аналізу власної педагогічної діяльності мо-

лодим фахівцем і порівняння з оцінюванням її дос-

відченими колегами формується «знання про 

незнання» – суперечність, розрив між тим, «що 

знаю» і «чого не знаю», «як роблю» і «як треба». Ця 

суперечність – потужний стимул до саморозвитку: 

в учителя виникає потреба компенсувати «дефіцит 

знань», формуються мотиваційні установки на са-

моосвіту. 

Самоосвіта охоплює широке коло питань, од-

нак спрямованість педагогічної самоосвіти має 

бути зорієнтована на усунення тих проблем, що є 

актуальними як для конкретного вчителя, так і для 

закладу освіти в цілому. До таких проблем, що ста-

новлять основу самоосвіти молодого вчителя, мо-

жуть бути віднесені, зокрема, такі: проблеми педа-

гогічного спілкування, новітні освітні технології, 

питання впровадження та реалізації Державних ста-

ндартів освіти, методика роботи з різними категорі-

ями учнів, методи і прийоми активізації пізнаваль-

ної самостійності учнів тощо. 

Програма самоосвіти вчителя-практика має пе-

редбачати такі організаційні етапи [7]: 
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1) Установчий – після чіткого визначення пра-

гнень, мотивів, напрямів, конкретизації проблеми 

(теми), формулюються цілі, завдання, визнача-

ються засоби і методи роботи, складається індиві-

дуальна програма із самоосвіти. 

2) Навчальний – ознайомлення із психолого-

педагогічною та методичною літературою з на-

пряму (проблеми) самоосвіти. 

3) Практичний – накопичення педагогічних 

фактів, їх відбір і аналіз, перевірка нових методів 

роботи, спостереження та, за потреби, експеримен-

тальна робота; супроводжується продовженням ви-

вчення літератури і нормативних документів. 

4) Теоретичний – осмислення, аналіз і узагаль-

нення накопичених педагогічних фактів; доцільно 

організувати колективне обговорення проміжних 

результатів самоосвіти на засіданнях методичних 

об’єднань; відвідування з подальшим аналізом і са-

моаналізом відкритих занять і позакласних заходів. 

5) Підсумково-контрольний – підведення під-

сумків самоосвітньої діяльності за певною темою 

(проблемою): опис проведеної роботи, виявлених 

фактів, їх аналіз, теоретичне обґрунтування резуль-

татів, формулювання загальних висновків і визна-

чення перспектив у роботі. 

Безперечно, в самоосвітній роботі важлива на-

ціленість на результат, тому в програмі повинні 

бути зафіксовані проміжні та кінцеві результати са-

моосвітньої роботи над темою (проблемою), запла-

новані рівні компетентності, терміни їх досягнення 

та відповідні критерії. Результатами самоосвіти 

вчителя на певному етапі є: підвищення якості ви-

кладання предмета (що потребує чітких показників, 

за якими буде визначатися ефективність і якість 

освітньої діяльності); розроблені й опубліковані 

методичні посібники, статті, програми, сценарії, 

методичні вказівки (рекомендації); апробування 

нових форм, методів і прийомів навчання; доповіді, 

виступи на науково-методичних заходах; розроб-

лення дидактичних матеріалів, тестів, засобів наоч-

ності; підготовка та проведення відкритих уроків і 

позакласних заходів із використанням сучасних те-

хнологій навчання та виховання; проведення семі-

нарів, конференцій, майстер-класів, тренінгів із до-

сліджуваної проблеми (теми) тощо. 

Таким чином, система самоосвіти вчителя – 

ціннісно-смислова, мотиваційна, творча профе-

сійна діяльність, спрямована на опанування сучас-

них педагогічних ідей і технологій, що забезпечує 

особистісне та професійне зростання педагога, під-

вищення якості навчання та виховання учнів. Ме-

тою та результатом самоосвіти вчителя як умови 

його особистісно-професійного зростання є розви-

ток педагогічної майстерності. Критеріями ефекти-

вності процесу самоосвіти вчителя є: володіння 

способами і прийомами ефективного застосування 

новітньої професійно-педагогічної інформації; тво-

рчий підхід до вирішення професійно-педагогічних 

проблем; рівень реалізації психолого-педагогічних, 

методичних і спеціалізовано предметних знань, 

умінь і навичок (компетентність); рівень сформова-

ності умінь самоосвітньої, а також науково-практи-

чної, дослідницької діяльності. 

Процес формування самоосвітньої культури 

майбутнього педагога відбувається в різних видах 

діяльності: навчальній керованій і самостійній, ко-

мунікативній, творчій, науково-дослідницькій та ін. 

Особливої уваги потребують творчий і науково-до-

слідний види, які дозволяють вчителю постійно пе-

ребувати в ситуації наукового пошуку відповідей 

на питання, які стимулюють його пізнавальні пот-

реби, прагнення до самоосвіти і формують готов-

ність її реалізувати протягом усієї життєдіяльності. 

Ці види діяльності сприяють оволодінню методи-

кою ведення записів змісту опрацьованого джерела 

(план, конспект, тези, цитування), підготовки ано-

тації на рекомендований або самостійно підібраний 

матеріал, підготовки реферату або наукової допо-

віді, виступу, відкритого уроку, методичної розро-

бки, наукової статті тощо). Важливо зауважити, що 

консультаційна допомога та моральна підтримка 

всього педагогічного колективу є необхідними для 

формування самоосвітньої культури молодого вчи-

теля.  

Отже, аналіз наукової літератури та практич-

ного досвіду дав нам змогу подати визначення і ро-

зкрити поняття самоосвітньої культури педагога; 

визначити компонентний склад самоосвітньої куль-

тури; виділити послідовні етапи формування само-

освітньої культури педагога; визначити змістові 

компоненти самоосвітньої діяльності; охарактери-

зувати рівні готовності вчителя до самоосвітньої ді-

яльності та їх показники. Ґрунтуючись на наукових 

підходах, ми дійшли до висновку, що формування 

самоосвітньої культури педагога – це складний 

процес, на який впливає багато чинників. Ефектив-

ність цього процесу залежить від системно органі-

зованої діяльності вчителя, де провідна роль нале-

жить її творчому та науково-дослідному видам. До 

подальших напрямів наукового пошуку відносимо 

визначення теоретико-методологічних і організа-

ційно-методичних основ системи безперервної про-

фесійної самоосвіти педагога як найважливішої 

умови розвитку його особистості. 
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Аннотация 

В статье раскрываются потенциальные возможности формирования у молодежи межкультурной ком-

петентности в процессе разработки, презентации и защиты поликультурных проектов. Перспективность 

поликультурных проектов обоснована выделением факторов и средств и специфики различных типов про-
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Abstract 

The potential opportunities for youth to develop cultural competence in the development of presentations and 

the protection of multicultural projects are discussed in this article. The prospects of multicultural projects are 
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Важной задачей образования и воспитания по-

драстающего поколения в новых политико-эконо-

мических условиях в стране становится подготовка 

молодого поколения к жизни в поликультурной 

среде. Поликультурное воспитание при этом 

рассматривают как важную составную часть соци-

ализации молодежи, воспитания готовности уча-

щихся к осознанному выбору культурных ценнос-

тей и продуктивной деятельности в условиях куль-

турного многообразия общества. 

В зависимости от поставленных задач полику-

льтурного воспитания все формы и методы можно 

рассматривать как технологии изучения ценностей 

разных культур, межкультурной коммуникации и 

создания учащимися собственных проектов межку-

льтурного взаимопонимания. Эффективность тех-

нологий поликультурного воспитания зависит от 

того, насколько удастся стимулировать взаимо-

действие участников с культурными ценностями, 

разнообразить обмен информацией, настроить их 

на совместное решение проблем, погружать их 

имитируемую или реальную атмосферу сотрудни-

чества в решении социальных проблем [2, с.5].  

Одной из более продуктивных технологий, на-

правленной на самостоятельную поисковую позна-

вательную и социальную деятельность учащихся в 

поликультурной социальной среде является проек-

тная деятельность учащихся [5]. При этом учебным 

проектом считается «совместная учебно-познавате-

льная, творческая или игровая деятельность уча-

щихся-партнеров, имеющих общую цель, согласо-

ванные способы деятельности, направленные на 

достижение общего результата по решению какой-

либо проблемы, значимой для участников проекта» 

[8]. Переформулируя определение учебного про-

екта, данное Н.Ю.Пахомовой [5], поликультурным 

проектом можно назвать целенаправленную по-

исковую деятельность учащихся над проблемами 

культурных различий, в которой они приходят к 

знанию, пониманию, принятию ценностей разных 

культур и межкультурному взаимопониманию как 

значимому результату своего замысла. Она по 
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своей сущности направлена на предвидение ожи-

даемых реакций и стили поведения и межкультур-

ных контактов представителей разных субкультур. 

Перспективность социальных проектов в поликуль-

турном воспитании учащихся связана с несколь-

кими факторами развития воспитания:  

 - на всех этапах проектной технологии в цен-

тре внимания оказывается создание, сопровожде-

ние и поддержка новых мыслей, идей, личностного 

смысла и творческих способностей учащихся, обу-

словленных культурными различиями; 

 - работа над проектом обусловлена интересом 

и мотивацией ученика к своеобразию культурных 

различий, которые действительно для него явля-

ются неизвестностью, и с которой он в образова-

тельном процессе не встречается;  

- индивидуальный темп и стиль работы каж-

дого ученика в групповых проектах оказывается в 

зависимости от таковых у других учеников, что вы-

зывает ответственность за свою работу и опреде-

ляет степень влияния проектной деятельности на 

его характер, отношения и поведение.  

- поскольку в поликультурных проектах куль-

турные различия являются основной движущей си-

лой поисковой работы, участники проекта вынуж-

дены выйти на универсальные умения и межкуль-

турную компетентность. 

Анализ этих факторов приводит к интерактив-

ности по своей природе являющейся сущностной 

характеристикой поликультурных проектов, по-

скольку реально каждый ученик является носите-

лем ценностей отдельной субкультуры, уникаль-

ные элементы которой отличаются от таковых в 

иных субкультурах. Педагогическое управление 

межкультурными контактами при этом состоит в 

том, чтобы выявлять, сопровождать и поддержи-

вать межличностное и групповое взаимодействие 

учащихся с культурными различиями, результатом 

работы которых должен стать новый интеллекту-

альный или практический продукт [4]. Для под-

держки атмосферы интерактивности в них исполь-

зуются следующие педагогические средства: 

- настрой учащихся на поиск нового 

неизведанного в культуре и образе жизни иных 

народов; 

- выдвижение новых идей по предложенной 

проблеме развития межкультурной коммуникации 

в различных сферах культур коренных народов 

республики; 

 - выбор темы и группы для совместного 

выполнения проекта (возможны субкультурные 

или многокультурные группы по желанию самих 

учащихся); 

 - организация полевых наблюдений, анализа и 

выявления общего и различного в образе жизни 

разных народов;  

 - обеспечение возможности групповой и 

индивидуальной самопрезентации участников 

проекта; 

 - демонстрация приемов верификации 

полученного нового продукта проекта и защиты 

своих идей в проекте.  

Деятельность учащихся по разработке, презен-

тации, защите и реализации поликультурных про-

ектов в нашем исследовании была организована по 

следующей методике. В начале обсуждали про-

блемы социокультурной жизни своих народов и вы-

деляли более перспективные направления развития 

этнокультуры, во время которого проводился моз-

говой штурм выдвинутых идей, готовились 

наброски и эскизы проектов. На следующем этапе 

учащиеся определялись с выбором темы самостоя-

тельного индивидуального или группового про-

екта. После отрабатывали вопросы выбора и реали-

зации средств и технологий социальных проектов, 

известных в традиционных для народов Северного 

Кавказа нормах межкультурного общения. Дальше 

шла работа по сбору полевого материала по народ-

ным традициям из воспоминаний старожилов, изу-

чения реальных предметов быта или по их описа-

нию, фото, видеосъемки, анализ собранных матери-

алов и выделение их функций в традиционной 

жизни народа. Разработанные таким образом про-

екты учащихся проходили свою первую апробацию 

на выставке этнических проектов. После выставки 

проектов проходил круглый стол с приглашением 

независимых экспертов, на котором шла свободная 

дискуссия о качестве и значимости проектов в меж-

культурной коммуникации.  

В рамках исследования разработано, апроби-

ровано и рекомендовано для внедрения в практику 

поликультурного воспитания несколько типов по-

ликультурных проектов. Основные усилия в работе 

были сосредоточены вокруг проектов, в которых 

необходимо было найти условия диалога и компро-

мисса в кодексах чести народов Северного Кавказа. 

Для таких проектов использовались «нохчалла» че-

ченцев, «яхI-намус» дагестанских народов, «адыгэ 

хабзе» адыгов и «тау адет» кабардинцев и балкар 

[1; 7; 3]. Хотя все они являются кодексами чести 

горских народов, каждый народ отражает в них 

свою картину социальных отношений. Культурные 

различия, в них становятся стимулом поиска раз-

ных вариаций их диалога и перспектив развития 

национальных отношений. В разработанных проек-

тах: эстафетный поликультурный диалог, поли-

культурная конференция, путешествие по образу 

жизни народов, поликультурный нравственный 

кейс удалось подтвердить результаты этнологиче-

ских исследований об огромном развивающем по-

тенциале народного этикета во взаимодействии 

разных культур. Народный этикет в проектах вы-

ступал и как непреходящая ценность, и как уни-

кальная черта ментальности, и как регулятор соци-

ального поведения, и как ориентир в развитии куль-

тур и образа жизни разных этносов [1; 6].  

Другой вариант поликультурных проектов 

позволял расширить тематику до создания ситуа-

ций диалога народных кодексов чести с нормами 

прав человека, религиозными канонами человече-

ских отношений, образцами массовой культуры, в 

которых учащиеся создавали модели компромисс-

ного или идеального поведения современной моло-

дежи.  Эти проекты можно было представить в 

описательной, презентативной, изобразительной, 
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демонстрационной или имитационной форме. Пре-

имущественно проекты выполнялись в групповой 

форме, в которой представители каждого народа 

презентовали образец взаимоотношений людей в 

современном обществе с позиции кодекса чести 

своего народа, или кодекс чести какого-то народа 

имитировала гетерогенная группа, если нельзя 

было создать группу из представителей одного 

народа. 

Параллельно с проектами по нравственным 

культурным различиям проводились разработки 

поликультурных проектов по культурным разли-

чиям в этнической истории, традиционному стилю 

жилища и интерьера, национальной кухне и здоро-

вому образу жизни, семейным и народным празд-

никам, календарным обрядам и формам хозяйство-

вания. По характеру интерактивности их можно де-

лить на: информационные, познавательные, 

коммуникативные, диалогические, исследователь-

ские, интуитивные вербально-смысловые и матери-

альные проекты. Кроме того практиковались про-

екты с ассоциативными размышлениями учащихся 

над собственным становлением как представителя 

конкретной культуры. Как известно в проектах пы-

таются более объективно и полно отражать специ-

фику культур в поликультурной среде, а в наших 

проектах прослеживалась динамика становления и 

развития внутренней культуры учащихся в сравне-

нии с совершенными образами в других культурах. 

Основным средством выявления и развития внут-

ренней культуры учащихся использовались 

смыслы и новые идеи, создаваемые ими в своих 

проектах, направленные на облагораживание чело-

веческих отношений в поликультурных социаль-

ных и коммуникативных средах.  

Итоги всей работы подводились на выставках-

презентациях поликультурных проектов, где разра-

ботчики проектов представляли и защищали свои 

идеи и демонстрировали уровень развития внутрен-

ней культуры в диалоге с представителями иных 

культур. При этом каждый защищаемый поликуль-

турный проект завершался рекомендациями кон-

кретным адресатам по использованию идей и мето-

дик проектов, разработанных и обоснованных в 

проектах. Такой подход помогал разработать реаль-

ные рычаги развития всего процесса поликультур-

ного воспитания и внутренней культуры воспитан-

ников. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие и явление лингвистической просодической интерференции. Целью 

исследования было показать ее проявление на уровне акцентуации, а именно, каким образом просодика 

русского языка, как родного, влияет на просодику изучаемого английского. В современной практике пре-

подавания просодическому уровню уделяется недостаточно внимания. Следовательно, результаты дан-

ного исследования могут быть полезны при составлении фонетических методик обучения. 

Abstract 

The article deals with the concept and phenomenon of linguistic prosodic interference. The goal is to show 

its manifestation at the level of accentuation, and mainly in what way the prosodic system of Russian, as a native 

language, influences the study of English prosody. In modern teaching practice little attention is paid directly to 

prosodic features of a language under study. Therefore the results of this investigation can be used in creating the 

aids of teaching methods. 
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Известно, что успешному изучению иностран-

ного языка и дальнейшему его использованию пре-

пятствует интерференция, или отрицательное влия-

ние родного языка на «новый» при их контакте. 

Тема интерферирующего влияния родного языка на 

изучаемый иностранный активно исследуется уче-

ными и преподавателями. Однако и в настоящее 

время она не теряет своей актуальности, поскольку 

в эпоху глобализации происходит массовое изуче-

ние людьми мировых языков, в первую очередь, ан-

глийского. 

Цель нашего исследования - теоретически рас-

крыть понятие просодической интерференции и по-

казать ее проявление на практике на уровне акцен-

туации. 

Проблему смешения языков затрагивал в 

своих трудах еще И.А. Бодуэн де Куртенэ. Взаимо-

влияние двух языков он видел не только в заимство-

вании каких-либо языковых единиц, но и в сближе-

нии, уподоблении отдельных частей языка дру-

гому, и наоборот. 

Впервые термин «лингвистическая интерфе-

ренция» ввели в оборот члены Пражского лингви-

стического кружка, обозначив им явление отклоне-

ния от нормы двух и более взаимодействующих 

языков. 

Однако чаще всего языковую интерференцию 

связывают с именем Вайнраха У., подробно изу-

чившего данное явление в своей монографии «Язы-

ковые контакты», в которой даётся её классическое 

определение: «Те случаи отклонения от норм лю-

бого из языков, которые происходят в речи дву-

язычных в результате того, что они знают больше 

языков, чем один, т.е. вследствие языкового кон-

такта, мы будем называть явлениями интерферен-

ции» [1, 33]. Таким контактом может быть ситуа-

ция, когда носитель одного языка изучает другой. 

Языковая интерференция происходит на всех 

уровнях языка, однако именно на фонетическом 

уровне ее проявления наиболее заметны. Прежде 

всего, это можно объяснить тем, что в звучащей 

речи говорящего на иностранном языке ошибки, 

как следствия фонетической интерференции, 

наиболее заметны для собеседника-носителя дан-

ного языка.  

Фонетическая интерференция является иска-

жением вторичной языковой системы и ее норм в 

результате взаимодействия в сознании билингва 

фонетических систем и произносительных норм 

двух или более языков. Она выделяется среди дру-

гих видов интерференции тем, что носит регуляр-

ный и системный характер, распространяясь на 

весь речевой материал, затрагивая артикуляцион-
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ную и перцептивную базы языка. «Владение систе-

мой звуковых средств как системой функциональ-

ных единиц предполагает автоматизирование меха-

низмов порождения речи и максимальное исполь-

зование вероятностных характеристик при 

восприятии» [2, 97].  

Фонетическая интерференция связана с про-

блемой перцепции речи, так как нельзя отождеств-

лять восприятие речи с восприятием звуков во-

обще. 

В современной лингвистике чаще всего под 

просодией понимают «…совокупность суперсег-

ментных, или ритмико-интонационных, свойств 

речи, используя в аналогичном значении также тер-

мины “просодические характеристики”, “просоди-

ческие признаки”, “просодические элементы” [4, 

6]. Традиционно к ним относят ударение, ритм и 

интонацию. 

Просодическая интерференция, как отмечают 

исследователи, представляет собой процесс и ре-

зультат нарушений языковой системы и речевой 

нормы изучаемого языка под влиянием родного 

языка и проявляется в нарушениях акцентно-рит-

мических, мелодических и временных норм языка в 

речи говорящего на этом языке иностранца. 

Нами было проведено экспериментальное ис-

следование, задачей которого было выявить откло-

нения в речи студентов, по одному из аспектов про-

содики английского языка - акцентуации. В ходе 

исследования нами использовались методы анкети-

рования, тестирования, записи в компьютерной 

программе речевой обработки сигнала (Speech An-

alyzer), слухового и статистического анализа. 

В качестве экспериментального материала вы-

ступали избранные правила (12 разновидностей) на 

постановку ударений в английских словах, списки 

соответствующих данным правилам слов и их реа-

лизации студентами первого курса филологиче-

ского факультета, прошедшими, к моменту записи 

экспериментального материала, неполный курс 

обучения тому разделу практической фонетики, ко-

торый отвечает за просодический аспект. 

В эксперименте участвовало 40 студентов - но-

сителей русского языка из России, в возрасте 18-19 

лет. Основу экспериментального корпуса соста-

вили 60 лексических единиц английского языка, в 

21 из которых имеется лишь одно, главное, ударе-

ние, а в остальных - и главное, и второстепенное. 

Логично было за единицу подсчета при анализе 

принимать не одно ударение, а два - главное и вто-

ростепенное, то есть в 60 словах содержалось 99 ак-

центно-структурных единиц. Таким образом, весь 

объём экспериментальной обработки материала 

(для 40 студентов) составил - 3960 единиц.  

В ходе эксперимента студентам было предло-

жено ответить на вопросы, проверяющие знание 

ими предложенных правил, а затем расставить уда-

рения в словах согласно данным правилам (см. 

рис.1). 

 

Лингвистические еди-

ницы, от которых зависит 

правило расстановки уда-

рения в словах 

Знакомы ли 

вы с прави-

лом? 

(да\нет) 

Материалы для анализа по акцентуации 

и его реализации 

 

 

 

Баллы 

Verbs with suffix -ate  
educate, appreciate speculate compensate pop-

ulate 
 

Verbs with suffix  

 -fy 
 identify, qualify, terrify, stupefy, satisfy  

Verbs with suffix - ize  
apologize, economize, moralize, sympathize, 

advertise 
 

Words with suffix -ee, -eer  
employee, referee, pioneer, engineer, volun-

teer 
 

Words with suffix -ette  cigarette, statuette, wagonette, briquette  

The words with certain pre-

fix:un- 
 unemployed, undo, unexpected, undecided  

The words with certain pre-

fixes: ill-, im-, ir- 
 

illegality, illegitimate, immaterial, immature, 

irreplaceable, irresponsible 
 

The words with certain prefix: 

non- 
 

non-stop , non-commissioned non-African, 

nonability, nonactive 
 

The words with certain prefix: 

dis-, mis- 
 

disappear, disregard, disbelief, misinform, 

misdirect 
 

The words with certain prefix: 

pre-, post- 
 

pre-war, pre-agreed, prejudge, preaction, post-

date 
 

A primary stress in com-

pound nouns 
 

foxtrot, dead-line, air hostess, walking-stick, 

pocket-money, handshake 
 

Words of more than 4 sylla-

bles  
 

figuration, modulation, revolution, opposition, 

qualification. 
 

Рисунок 1. Образец анкеты 
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Следующий этап – запись реализованного уча-

щимися материала с предварительным требова-

нием особого внимания на расстановку ударений 

(“prominent” and “secondary”) [6].  

Было выяснено, что 10 из 40 человек не были 

знакомы со значительным объемом, представлен-

ных в анкете правил. Двое студентов не подтвер-

дило знакомства ни с одним правилом на акцентуа-

цию, а 12 человек показали стопроцентные знания 

по предъявленным заданиям.  

При этом, по результатам письменного анкети-

рования, всего ими было допущено ошибок в 1424 

словах из 3960. Что составляет около 36%. 

 

№ 

Лингвистические единицы, от которых за-

висит правило расстановки ударения в 

словах 

Всего 

акцентных 

единиц 

(на студента) 

Количество 

ошибок 

Всего 

ошибок 

  
Главн 

уд. 

Втор. 

уд. 

Главн 

уд. 

Втор. 

уд. 
 

1 
Verbs with suffix 

-ate 
5 

 

92 

 

92 

2 
Verbs with suffix 

-fy 
5 32 32 

3 
Verbs with suffix 

- ize 
5 56 56 

4 
Words with suffix 

-ee, -eer 
5 5 160 196 356 

5 
Words with suffix 

-ette 
4 4 60 160 220 

6 
The words with certain prefix: 

un- 
4 4 64 120 184 

7 
The words with certain prefixes: 

ill-, im-, ir- 
6 6 142 232 364 

8 The words with certain prefix: non- 5 5 64 148 212 

9 
The words with certain prefix: 

dis-, mis- 
5 5 80 196 276 

10 
The words with certain prefix: 

pre-, post- 
5 5 92 212 304 

11 A primary stress in compound nouns 6 132 132 

12 Words of more than 4 syllables 5 5 68 208 276 

 Всего 60 45 1032 1472 2504 

Рисунок 2. Сводная таблица допущенных ошибок в реализациях акцентных структур 

 

Чаще всего учащиеся допускали ошибки в сло-

вах на правила: «Words with suffix -ee, -eer» (допу-

щено ошибок в 152 словах), «The words with certain 

prefix: pre-, post-», «A primary stress in compound 

nouns» (допущено ошибок в 128 словах), и «Verbs 

with suffix -fy», «The words with certain prefix: non-» 

(допущено ошибок в 108 словах). 

Ошибочная реализация акцентных единиц 

была допущена в тех случаях, когда студент «знал» 

правило, например, как в случае «Words of more 

than 4 syllables», суть которого в том, что слова, ко-

торые состоят из более чем четырех слогов, имеют 

два ударения - главное и второстепенное, при этом 

главное обычно стоит на втором или на третьем 

слоге от конца, а второстепенное - за один слог до 

него. Основная ошибка студента заключалась в за-

мене второстепенного ударения на главное. 

figuration вместо figuration, revolution вместо  

revo lution и т.д.) 

Во многих случаях студенты не проставили 

второстепенные ударения вовсе, что говорит об их 

незнании основных правил английской акцентуа-

ции, которая имеет контрастные отличия от род-

ной, русской, где такое явление, как второстепен-

ное ударение, хотя и встречается, но намного реже 

и работает по другим правилам (в сложных словах, 

например само`ход). 

В процессе проведения одновременно слухо-

вого и инструментального анализа материала, были 

получены следующие объективные данные: сту-

денты ошибались в произношении в 63 % случаев - 

2504 ошибок из 3960 единиц (см. рис. 2). При этом 

ими было неверно выделено главное ударение - 

1032 ошибочных реализаций, например, просоди-

ческая интерференция имела место в моделях 

«Verbs with suffix -ate», где ударение, которое за-

креплено в английском языке на 3 слоге от конца, 

было реализовано на последнем слоге, (educate 

вместо educate), поскольку для русского языка ме-

нее характерны слова с ударением на первых сло-

гах. Не наблюдался также голосовой подъем на сло-

гах с второстепенным ударением - 1472 ошибок; 

последний тип ошибочных воспроизведений расце-

нивается фонетистами как типичная, устойчиво 
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воспроизводимая ошибка в реализации просодиче-

ской структуры слова.  

При озвучивании многосложных лексических 

единиц допускались случаи редукции конечных 

безударных слогов, которая является типичной для 

русской речи. По сути, это интерферирующее вли-

яние русского языка можно обозначить как слияние 

2-ух слогов в один, что обусловливается отсут-

ствием правила в русском языке образовывать слог 

с помощью комбинаций сонорной и щелевой фо-

нем: /    d n /, /  l e v n /. 

 
Рис. 3 Noise + sonant = a syllable. /    d n / 

 

Поскольку двуязычные люди имеют в созна-

нии больше чем одну языковую систему, они не-

вольно допускают в речи некоторые отклонения от 

норм отбора языковых средств, т.е. интерферен-

цию. При совмещенном двуязычии речь на том 

языке, который человек знает хуже, строится с ис-

пользованием средств первого языка [3, 171]. 

По результатам исследования можно сделать 

вывод, что при обучении акцентуации важно уде-

лять внимание не только правилам постановки уда-

рений в английском языке, но и отличиям акценту-

ации английского языка от акцентуации русского, 

поскольку проявление его достаточно велико и 

ощутимо в речи студентов. Глубина и объем интер-

ференции могут быть разными. Они зависят от мно-

жества субъективных и объективных факторов. На 

данном этапе работы эти факторы обобщаются, 

анализируются и приводят к созданию стройных 

комплексов упражнений («графических», «схема-

тических», «акустических»), которые создаются 

для осуществления сознательного подхода к изуче-

нию такого сложного и многогранного аспекта как 

акцентуация. 
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Once the place of writing in the human society was 

unclear, its foundation shaken by the invention of print-

ing. So it is today, roiled into turmoil with the continued 

development of computer technologies. While the his-

tory of paper literature is bound to the evolution of 

books, so does the so called “electronic literature” make 

its revolutional appearance, bound to the ever changing 

https://articlekz.com/article/magazine/110
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digital computers as they shrink from the huge room-

sized machines to small pcs and laptops. 

A number of scientists see digital computer as an 

inflexible brute force machine, useful only for a limited 

range of operations (calculating, for example). This as-

sumption is only partially true: of course there’s a bi-

nary code, executing all the operations computers are 

tasked with; but this fact does not necessarily limits its 

abilities to simple mechanical tasks, devoid of creativ-

ity or originality. In the modern society computers and 

people are increasingly bound together, existing in a 

complex psychological, economic, social and physical 

environment. All over the world, especially in the coun-

tries which are considered to be “developed”, a broad 

range of intelligent machines surrounds people. Gifted 

with sensors and actuators of all kinds, the ability to 

process data flows, mobile technologies and smart 

nanodevices, they influence our lives and our society in 

a very complex way: a citizen in a technologically de-

veloped society – a young person, among others, – is 

being constantly “reengineered” through their interac-

tion with such computational devices [1; p. 43]. And so 

is this citizen’s every creation, including literature. 

At this point we approach the notion of “computa-

tional” literature, processed and inevitably influenced 

by the digital devices with the help of which it is cre-

ated. In the age of modern technologies, the vast major-

ity of print books are actually stored as digital files be-

fore they can make it to the real world. It’s with the help 

of computers they are composed, edited, composited 

and later produced as books. The print tradition is the 

main factor here, determining how the work is con-

ceived and written; but digitality obviously leaves its 

mark [1; p. 80]. It gives birth to new ways for innova-

tive typography, new capabilities and models for mar-

keting, new aesthetics and styles for book design. For 

example, there’s a fresh trend for some bookstores to 

invest in new generation xerography machines, capable 

of producing books right on the spot from digital files. 

The cover design, the content and the binding are all 

variable. There also exist special electronic devices 

which can be taken to a bookstore for purchasing a set 

of files, comprising a text which is downloaded on 

these electronic “books” and can be read on them.  

Of course, books, computational with the help of 

computers, differ significantly from the so called “elec-

tronic literature”. It’s a completely new form of creative 

writing, born under heavy influence of new technolo-

gies and meant to be performed in digital media. It has 

its own set of distinctive features: 

 Electronic literature requires electricity 

(computer or Internet access) to be created and 

available for reading; 

 It’s non-linear and allows different routes of 

following the plot which insures its interactivity; 

 Electronic writing is rich in multimedia, it 

combines text with various graphic, audio and animated 

elements; 

 One can read a traditional book only where it 

is located; a piece of electronic literature is not bound 

to the place where it was first created or the hard disk 

where it is now stored; 

 It’s impossible to transfer a piece of such 

writing to paper without losing some or all of its 

distinctive features: electronic literature is almost never 

intended to exist outside of the World Wide Web. 

 Electronic literature is most often of a non-

commercial nature and “publishing” it on the Internet 

does not require going through the long process of 

proofreading and censorship; 

 Unlike in the case of traditional literature, the 

author may choose to remain completely anonymous 

on the Internet, hidden behind a fictional profile; 

Based on these features, the notion of “electronic 

literature” emerges: it’s a form of literature that is “dig-

ital born”, i.e. created on the Internet and not suitable 

to exist outside of it. It is only natural that with so many 

peculiarities a number of most wide-spread genres of 

electronic literature can be determined: 

1. Fanfiction 

It’s fiction about characters or events, based on an 

original work of fiction, created by fans of that work 

rather than by its creator. As one of the genres of elec-

tronic literature, fanfiction possesses the majority of its 

features. Such works can be found on specialized web-

sites where they exist in a complex system of settings, 

fandoms, subgenres, age restrictions and pairings of 

characters. According to these and other multiple fac-

tors they are classified for the readers to be able to eas-

ily find a work which would be interesting for them. 

This system, being one of the distinguishing features of 

fanfiction, cannot exist on paper. It’s an important fact 

to comprehend as fanfiction isn’t defined only by text, 

but also by its ability to offer the readers comfortable 

search engine and the opportunity to leave their feed-

back; on the other hand, the author can not only share 

their work with a certain fandom, but also get a reward 

in the form of positive comments or an incentive in the 

form of constructive criticism. It’s worth noting that 

this popular form of fan labor does not involve getting 

a profit from the platform or the readers and can be con-

sidered a hobby. There’s no obligatory censorship, the 

author is only required to mark their work with certain 

restrictions if there’s any content potentially undesira-

ble for the readers. With due diligence it’s also possible 

to find a person who would agree to proofread and as-

sess the work or even help with writing it. 

2. Play-by-post role-playing game 

It’s a form of role-playing game in which players 

interact with each other in a particular environment via 

creating pieces of text or “posts”; those together build 

a comprehensive plot. The action takes place in a uni-

verse, based either on an original setting or on a work 

of fiction such as a video game, a book or a movie. Pe-

culiarities of the storyline, various restrictions and a 

system of rules are predefined by the game master(s), a 

person or a group of people who create the environment 

on a specialized website or forum. In order to join other 

players one should submit a profile of the character, in-

tended to participate in the game, containing his or her 

story, personal traits, appearance and other infor-

mation, required by the rules. The action takes place in 

different zones and the process is controlled by the 

game master or their moderators. The emergence of fo-

rum play-by-post role-playing games has given people 
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the ability to participate in role-playing collaborative 

writing; and the Internet technologies allow them to 

communicate in a fantasy environment while using dif-

ferent multimedia elements to make the game process 

even richer.  

3. Interactive novel or gamebook 

This form of interactive fiction can be identified 

as a hybrid of a book and a video game. The reader is 

both a player and a character that makes certain choices 

while following the plot. These choices ultimately alter 

the route of the narration. Thus any gamebook can be 

read or “played through” more than once. The interface 

of such a book may consist purely of text; it may also 

include graphical or audio elements. Being partially a 

form of a role-playing game, gamebook offers the 

reader to pick their character which would later influ-

ence the environment, other characters and the whole 

plot by means of text commands. This particular genre 

can be considered the best example of electronic litera-

ture as modern gamebooks are not only rich in multi-

media elements; they possess non-linear plot which can 

unfold in various scenarios, allowing the reader to ac-

tively participate in the story. Such works can never be 

transferred to paper without losing their interactivity. 

As the genre develops, more new features are added to 

its framework: interactive novel Dragon Age: the Last 

Court, for example, also includes elements of a card 

game. This story-driven digital gamebook being an in-

terquel for the famous video game franchise can be con-

sidered a major sign of how popular and important elec-

tronic literature has become in this age of new technol-

ogies. 

A group of secondary genres of electronic litera-

ture can also be determined. While being less wide-

spread or not fully recognized as a form of creative 

writing, these phenomena possess some of the im-

portant features of electronic literature: 

 Locative narrative, used in automotive 

navigation systems; 

 Units of text, encountered in virtual reality 

(e.g., a video game world); those can be hints, plot 

fragments, descriptions, etc. 

 Codework or net.writing; 

 Chatbots, simulating conversation with human 

users; 

 Blogs and their guestbooks; 

This interaction between creative writing and new 

technologies has not only given birth to new peculiar 

genres, but also made literature more “democratic”. To-

day anyone can write stories or keep a diary and share 

them with the whole world via the Internet where the 

work will be on display without publishing houses, 

long checks and exhausting procedures. It is, perhaps, 

the main advantage of electronic literature over its tra-

ditional form. However, it may also become its fatal 

failure: the literature of World Wide Web shelters both 

great talents and those who fill it with rubbish, pursuing 

a hobby they don’t have the slightest affinity for. More-

over, today the Internet is open to everyone and does 

not place many restrictions on its content; few people 

see this space as a harbor for high-quality literature. At 

the same time plenty of authors, pursuing their hobby 

online, see it as only a low stage on the long journey to 

the world of printed books. 

But regardless of this popular opinion, such a com-

plex system, this whole new field with its own rules and 

opportunities cannot exist without leaving its mark on 

traditional printed literature. As it’s already been no-

ticed, almost all books are processed and influenced by 

digital devices where they are stored before making it 

to the real world. Katherine Hayles, for example, sees 

both traditional and electronic literature act as two com-

ponents of a complex and dynamic media ecology, con-

sistently interpenetrating one another [1; p. 153]. 

The whole new range of the ways used to process 

the creating of literature and improve its capabilities is 

made possible by the existence of computers. These 

machines have ultimately given birth to electronic lit-

erature which now “threatens” to mark the new age in 

the history of books. And at the same time brings about 

a number of important questions. Can this new phe-

nomenon be considered literature at all? Opening pub-

lication to anyone, democratizing it, will the Internet in 

the long run result in a flood of low-quality chaff? Can 

qualitative literature exist in in digital media or is its 

electronic embodiment inferior to printed books? Will 

this spread of digital culture lead to revolutionary 

changes in our society and what does it mean for the 

future of writing? As for now, these questions remain 

unanswered. One thing, however, is clear: electronic 

literature, as well as the complex process of digital in-

fluence on printed books, have firmly rooted them-

selves in the modern writing culture and are here to 

stay. 
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Аннотация 
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и отечественных авторов. Аттракция рассматривается как процесс формирования привлекательности ка-

кого-то человека для воспринимающего, и как продукт этого процесса. Юность описывается как период 

выраженных социальных потребностей, отмечается, что межличностные отношения в этот период имеют 

свои особенности, которые влияют на процесс аттракции. 

Abstract 

The article presents a comparative characteristic of the concept of attraction from the point of view of foreign 
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perceiving, and as a product of this process. Youth is described as a period of expressed social needs, it is noted 

that interpersonal relationships in this period have their own characteristics that affect the process of attraction. 
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Невозможно себе представить развитие чело-

века, само существование индивида как личности, 

его связь с обществом вне общения с другими 

людьми. К.Маркс и Ф.Энгельс отмечали в связи с 

этим: "...действительное духовное богатство инди-

вида всецело зависит от богатства его действитель-

ных отношений...".  

Особый круг проблем межличностного вос-

приятия возникает в связи с включением в этот про-

цесс специфических эмоциональных регуляторов. 

Люди не просто воспринимают друг друга, но фор-

мируют друг по отношению к другу определенные 

отношения. Область исследований, связанных с вы-

явлением механизмов образования различных эмо-

циональных отношений к воспринимаемому чело-

веку, получила название исследования аттракции. 

Буквально аттракция - привлечение, но специфиче-

ский оттенок в значении этого слова в русском 

языке не передает всего содержания понятия «ат-

тракция».  

В «Кратком психологическом словаре», аттра-

кция определяется как «понятие, обозначающее во-

зникновение при восприятии человека человеком 

привлекательности одного из них для другого». 

 Термин «аттракция» может использоваться и 

для обозначения негативных чувств к партнеру. Та-

ким образом, аттракция объекта определяется пот-

ребностями и желаниями человека, его оцени-

вающего, не в меньшей степени, чем характеристи-

ками самого объекта (Л.Я. Гозман, 1987). 

Ряд авторов (Ф.В. Бассин, 1971; Л.В. Благона-

дежина, 1956; В.К. Вилюнас, 1976; Л.С. Выготский, 

1958; С.Л. Рубинштейн, 1973; П.В. Симонов, 1970; 

Г.X. Шингарев, 1971 и др.) рассматривают аттрак-

цию как эмоцию, и в результате аттракция стано-

вится проблемой общей психологии, а не социаль-

ной.  

Кроме того, аттракцию можно рассматривать 

как особый вид социальной установки на другого 

человека, в которой преобладает эмоциональный 

компонент, когда этот «другой» оценивается преи-

мущественно в категориях, свойственных аффекти-

вным оценкам (Г.М. Андреева, 1996).  

Е.В. Андриенко указывает, что «аттракция – 

особая форма восприятия и познания другого чело-

века, основанная на формировании по отношению 

к нему устойчивого позитивного чувства». В широ-

ком смысле под межличностной аттракцией пони-

мается формирование положительного эмоциона-

льного отношения в процессе восприятия людьми 

друг друга. 

Л.Я. Гозман считает, что этим термином может 

обозначаться как процесс формирования эмоциона-

льного отношения, так и результат этого процесса, 

то есть некоторое качество сформированного отно-

шения. Кроме того, пишет ученый, даже если 

рассматривать аттракцию только как характерис-

тику отношения, в ней все равно можно выделить 

как минимум два компонента: 

1. Эмоция, направленная на другого чело-

века. 

2. Установка по отношению к другому как к 

единичному, уникальному объекту. 

В настоящее время формируется расширенная 

трактовка процесса аттракции как формирования 

эмоционально-оценочных представлений друг о 

друге и о своих межличностных взаимоотношениях 

(как положительных, так и отрицательных), своего 
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рода социальной установки с преобладанием эмо-

ционально-оценочного компонента.  

Долгое время считалось, что сфера изучения 

таких феноменов, как дружба, симпатия, любовь в 

разном возрасте не может быть областью научного 

анализа, скорее, это область искусства, литературы 

и т.д. Однако логика углубления в изучение меж-

личностного восприятия заставила социальную 

психологию «принять» и эту проблематику, и в 

настоящее время насчитывается довольно большое 

количество экспериментальных работ и теоретиче-

ских обобщений в этой области. 

Благодаря положительным чувствам симпа-

тии, привязанности, любви, дружбы и т.д. между 

людьми возникают определенные отношения, поз-

воляющие более глубоко познать друг друга.  

Аттракция может существовать только на 

уровне индивидуально-избирательных межлич-

ностных отношений, характеризующихся взаимной 

привязанностью их субъектов. Эмоциональная 

привязанность может возникнуть на основании об-

щих взглядов, интересов, ценностных ориентаций 

или как избирательное отношение к особой внеш-

ности человека, его поведению, чертам характера и 

т.д. Любопытным является то, что такие отношения 

позволяют лучше понимать другого человека.  

Юность – решающий этап становления миро-

воззрения, потому что именно в это время созре-

вают и его когнитивные, и его эмоционально- лич-

ностные предпосылки.  

Главное психологическое приобретение юно-

сти - открытие своего внутреннего мира. Обретая 

способность погружаться в себя, в свои пережива-

ния, юноша заново открывает целый мир новых 

эмоций. Юношеское “Я “ ещё неопределённо, рас-

плывчато, оно нередко переживается как смутное 

беспокойство или ощущение внутренней пустоты, 

которую необходимо чем-то заполнить. Отсюда 

растёт потребность в общении и одновременно по-

вышается его избирательность, потребность в уеди-

нении.  

Вовлечение юношества в орбиту уже не дет-

ских интересов побуждает к интенсивной пере-

стройке взаимоотношений с окружающими 

людьми. Взаимоотношения со сверстниками под-

разделяются на товарищеские и дружеские, а отно-

шения со взрослыми – на личные и деловые. В це-

лом, вся система взаимоотношений в ранней юно-

сти становится сложнее, чем в подростковый 

период, и в ней юноши и девушки начинают играть 

множество различных социальных ролей. Межлич-

ностные отношения, общение занимает еще больше 

времени, чем в подростничестве, причем большая 

часть времени, затрачиваемого на него, приходится 

на общение со сверстниками. Юноши и девушки, 

образно говоря, находятся в постоянном поиске об-

щения. Жадное стремление к новому опыту, насто-

ятельная потребность разрешить обуревающие их 

проблемы заставляют их надеяться, что в потоке 

людей, встречающихся на их пути, их ждет много 

интересных, важных, необычных знакомств. По-

этому, как правило, интерес вызывает каждое новое 

лицо, появившееся в поле зрения. Признанием и 

уважением у юношей и девушек пользуются такие 

сверстники, которые являются их близкими друзь-

ями. С остальными поддерживаются только товари-

щеские или приятельские отношения.  

Юность характеризуется как период выражен-

ных социальных потребностей. Потребность в 

дружбе, в подтверждении возможности осуществ-

ления собственного Я находит свой предмет в мо-

мент встречи друга. Главное переживание, которое 

ее характеризует, – это узнавание близости этого 

человека к себе, своему Я.  

Итак, как видим, аттракция – термин доста-

точно многозначный. Под аттракцией понимают, 

прежде всего, чувство одного человека к другому. 

Как таковая она представляет собой частный слу-

чай в ряду эмоциональных явлений. Затем, аттрак-

ция — это отношение к другому человеку, т. е. она 

принадлежит и к классу социальных установок; 

наконец, аттракция — это оценка человека (хоро-

ший, симпатичный), следовательно, она представ-

ляет собой определенный компонент межличност-

ного восприятия. 
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