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Анотація 

У статті показано ґенезу поняття «дитяча республіка» як історико-педагогічної категорії, а також об-

ґрунтовано змістове і соціальне поле функціонування дитячого самоврядування в різних ідеологічних си-

стемах ХХ століття. Увага приділяється особливому періоду вітчизняної системи освіти, навчання і вихо-

вання дітей та молоді в 20-х – 30-х роках ХХ століття.  

У цей історичний для України період «дитяча республіка» розглядалася як нова, важлива форма ви-

ховання дітей через їхню участь в управлінні і керівництві справами колективу. Науковий пошук показав, 

що дитяче самоврядування у педагогіці радянського періоду визначалося як провідна форма організації 

навчально-виховного процесу у спеціально створеному соціально-педагогічному середовищі. 

У 20-х – 30-х рр. ХХ ст. дитяче самоврядування було основою організації діяльності дитячого колек-

тиву, зокрема піонерської і комсомольської організації.  

У публікації наголошується, що теорія і практика дитячого самоврядування знайшла своє розкриття 

у досвіді роботи А.С. Макаренка, зокрема в колонії ім. Горького і комуні ім. Дзержинського. Також обґру-

нтовано, що практика дитячого самоврядування у кінці 20-х років широко втілювалися у єдиній трудовій 

школі. Із середини 30-х рр. розпочинається період, коли дитяче самоврядування майже не береться до 

уваги, виховна робота зводиться до «навчальної діяльності», а функції виховання переходять до піонерсь-

кої і комсомольської організації.  

 Результати історико-педагогічнгого дослідження засвідчили про тлумачення терміну «виховання в 

дитячій республіці», як «виховання в дитячій комуні і клубі». Зазначаємо, що в цілому, починаючи з кінця 

ХІХ ст. і до 1920-х років ідея виховання в комуні була провідною концептуальною основою реформатор-

ської педагогіки. У вітчизняній освітній системі періоду, що досліджується, теоретиками і практиками ре-

алізації завдань втілення дитячого самоврядування у спеціально організованому педагогічному середо-

вищі були педагоги С.Т. Шацький, А.С. Макаренко та інші. 

У статті підкреслюється, що «дитяча республіка» мала як організуючу так і виховну функції, на такі 

заклади суттєво впливали соціально-політичні чинники. Зокрема в 20-ті – 30-ті роки ХХ ст. після Грома-

дянської війни виникла гостра проблема вирішення питань подолання сирітства і бездоглядності та без-

притульності дітей.  

Abstract 

The article presents the genesis of the concept of «children's republic» as a historical and pedagogical cate-

gory, as well as substantiates the substantive and social field of functioning of children's self-government in dif-

ferent ideological systems of the twentieth century. Attention is paid to the special period of the national system 

of education, training and upbringing of children and young people in the 20's - 30's of the XX century. 

In this historic period for Ukraine, the «Children's Republic» was seen as a new, created form of creating 

children through their participants in the leadership and leadership of the team. Scientific research has shown that 

children's self-government in the pedagogical Soviet period emerged as a leading form of organization of the 

higher educational process in a specially created social and pedagogical environment. 

The publication emphasizes that the theory and practice of children's self-government has found great reve-

lation in the work of A.S. Makarenko, exists in the colony them. Gorky and the commune them. Dzerzhinsky. It 

is also justified that it practices any self-government at the end of the 20-year period, having become widely inte-

grated into a single labor collective. Since the mid-30's, it has been trying to use a period when child self-govern-

ment is almost out of respect, vacated work is reduced to «educational activity», and the function of achieving the 

transition to a pioneer and Komsomol organization. 
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The article emphasizes that the «children's republic» had, as it recommends, performed its function, which 

underlies the substantially realized socio-political factors. Gold in the 20's - 30's of the twentieth century. after the 

Civil War, there was an acute problem of the development of the problem of overcoming orphanhood and child 

neglect and homelessness. 

Ключові слова: дитяча республіка, дитяче самоврядування, соціальне середовище, система колекти-

вної роботи, колективне виховання, дитячий колектив. 

Keywords: children's republic, children's self-government, social environment, system of collective work, 

collective education, children's collective. 

 

На сучасному етапі розвитку демократичного 

суспільства, в нових соціально-економічних умо-

вах особливого звучання набуває проблема майбу-

тнього дитинства, яке потребує створення відпові-

дних умов для розвитку, формування, отримання 

освіти, і в кінцевому підсумку – успішної соціаліза-

ції. У цьому важливому процесі важливе місце на-

лежить різним інститутам соціалізації дітей, особ-

ливо тим, які вимагають у сучасних умовах належ-

ного соціального захисту. Адже, в умовах кризи 

традиційних інститутів соціалізації, загострення 

соціально-педагогічних проблем підвищується рі-

вень дитячої безпритульності і бездоглядності. 

На жаль, в Україні ці проблеми не вирішені. 

Статистика із таких дітей залишається сумною. Та-

кий стан речей спонукає вчених, учителів практи-

ків, українську спільноту до пошуку нових, ефекти-

вних форм і методів роботи щодо усунення такого 

негативного соціального явища. Значне місце у си-

стемі соціалізації таких дітей посідають дитячі бу-

динки, притулки, школи-інтернати тощо.  

Хоча на сьогодні в Україні, відповідно до За-

кону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування» 

(2005), йде процес розширення різних форм родин-

ного виховання (усиновлення, передача дітей у 

прийомну сім’ю, створення дитячих будинків сі-

мейного типу), державна опіка здійснюється через 

мережу інтернатних закладів різного типу. Ефекти-

вності їхньої роботи сприяють як інновації в освіті, 

так і досвід минулого. Ці заклади на різних етапах 

розвитку країни були різними за метою, завдан-

нями, формами роботи, але завжди вирішували фу-

нкцію закладу соціалізації, соціального виховання 

дітей. До того ж, на початку свого становлення у 20-

х роках ХХ ст. дитячий будинок узагалі було ви-

знано основною формою соціального виховання і в 

цей же період у педагогічний обіг було введено 

його визначення, як «дитяча республіка». Тому ви-

вчення ґенези цього поняття, її змістового і функці-

онального наповнення, обґрунтування теоретичних 

і практичних засад є актуальним, своєчасним і до-

цільним. 

Історико-педагогічному дослідженню діяльно-

сті таких дитячих закладів різних типів у системі 

України присвячені праці С. Коваленка, А. Авдіє-

нка, Л. Лозинського, Я. Ряппо, Г. Салька та ін. Сам 

зміст їхньої виховної діяльності розкрито у науко-

вому доробку вчених О. Бляха, О. Климовича, 

А. Макаренка, М. Левітіної, О. Яковенка, Л. Гребій. 

У цих та інших працях особливі характерис-

тики «дитячої республіки» не подаються. Отже, ак-

туальність проблеми в умовах сьогодення, важли-

вість об’єктивного осмислення історико-педагогіч-

ного досвіду діяльності дитячих будинків в Україні 

у 20-х – 30-х роках ХХ ст. у контексті їхнього фун-

кціювання як «дитячої республіки» визначили тему 

публікації: «Дитяча республіка» як модель вихо-

вання дітей у дитячих установах 20-х – 30-х рр. ХХ 

ст. в Україні». 

Мета статті – розкрити ґенезу поняття «дитяча 

республіка», визначити теоретичні засади та прак-

тику функціювання в 20-х – 30-х роках ХХ ст. Для 

цього необхідно обґрунтувати витоки, провідні пе-

дагогічні концепції та практику реалізації в період, 

що досліджується, зосередивши увагу на реформа-

торській педагогіці та педагогічних ідеях Т. Шаць-

кого і А. Макаренка. 

Поняття «дитяча республіка» було одним із 

центральних уявлень про дитяче самоврядування 

реформаторської педагогіки ХХ ст. Реформатор-

ську педагогіку визначають, як педагогічний на-

прям, що об’єднав представників зарубіжних педа-

гогічних течій кінця ХІХ – початку ХХ ст., яких від-

різняло негативне ставлення до традиційної 

педагогічної теорії й практики, глибокий інтерес до 

особистості дитини, нові підходи до проблем нав-

чання і виховання, насамперед до визначення шля-

хів формування особистості впродовж дитинства. 

Особливість нових педагогічних концепцій поля-

гала у вивченні природи дитини, поглибленні уваги 

до дитини як особистості, урахування її інтересів та 

запитів. На цих основах вибудовувалися навчальні 

програми відповідні методи і форми їхньої реаліза-

ції. Особлива увага приділялась виховному процесу 

із використанням широкого спектру форм, методів, 

прийомів, засобів виховної роботи. Однією із таких 

форм визначалося дитяче самоврядування. Експе-

рименти в сфері дитячого самоврядування прово-

дилися в різних країнах світу – в Англії, Америці, 

Німеччині, СРСР, Польщі. Концепція дитячого са-

моврядування включала цілу низку теоретичних і 

практичних уявлень та життєвих практик, пов’яза-

них із формуванням відповідальності і навичок са-

мостійної життєдіяльності. За радянських часів в 

Україні ідея дитячого самоврядування була визнана 

частиною загального проєкту по вихованню Нової 

людини. У цьому контексті дитинство як перехідна 

фаза в житі людини пов’язувалася з фундаменталь-

ними змінами, через які проходило все радянське 

суспільство у післяреволюційний (1917 р.) період. 

Більш того, дитинство і педагогічні прийоми 

впливу на дитяче середовище сприймалися як най-

більш прийнятні та доступні форми перетворень 

радянського устрою в цілому.  



The scientific heritage No 45 (2020) 5 

Педагогічні дискусії посідали одне із провід-

них місць у освітній політиці 1920 – 1930 років: ба-

гато із них включали обговорення концепції «дитя-

чої республіки». При цьому сам проєкт «дитячих 

республік» сприймався не тільки як форма боро-

тьби з бездоглядністю та безпритульністю, а як 

створення сприятливого середовища для повер-

нення у «нормальне дитинство» безпритульних і 

сиріт за часів Громадянської війни. У першу чергу 

«дитяча республіка» у вітчизняній педагогіці пері-

оду, що досліджується, розглядалася як новатор-

ська форма виховання нового післяреволюційного 

покоління дітей та молоді. Розроблення педагогіч-

них проєктів і проведення дискусій з їхнього вті-

лення в життя продовжувалися майже до кінця 

1930-х років, коли ідеї самоврядування, як і всі пе-

дагогічні інновації, почали об’єднуватися у перева-

жно воєнізовані практики. Цей процес був перерва-

ний Другою світовою війною. Знову ідеї «дитячої 

республіки», заснованій на самоврядуванні, відро-

дилися уже у повоєнний час (після Другої світової 

війни), коли проблема сирітства і безпритульності 

знову стала актуальною для всіх гілок влади в кра-

їні. 

Якщо не враховувати тільки організуючу фун-

кцію «дитячої республіки» і визначати це поняття 

через більш широкий контекст дитинства, то в 

цьому контексті необхідн розглядати та аналізу-

вати загальні ідеї виховання, які безпосередньо 

пов’язані з поведінковими моделями «дитячого ко-

лективу», наприклад: ставлення до лідерів та осіб 

які мають авторитет; ієрархія в дитячому колективі 

та порядок у ньому; співвідношення понять індиві-

дуальності та автономії дитини; і як результат, 

форм самоврядування, які виникають за таких об-

ставинах у колективі.  

Як уже зазначалося, у реформаторській педа-

гогіці чільне місце посідали питання визначення 

шляхів формування особистості впродовж дитинс-

тва. Із самого моменту свого виникнення «дитинс-

тво» сприймалося як певна дискусійна категорія, 

всередині якої ніби зіткнулися сфери: боротьби за 

авторитети і певних політичних амбіцій; «загубле-

ний рай» і простір утопії. Ще з часу «Еміля» Жан-

Жака Руссо, цієї першої спроби написання роману 

про виховання, діти і дитинство розглядалися як 

природний стан людини, а тому вони були соціаль-

ною групою найбільш сприятливою для впливу із 

зовні [11]. На дітей можна було впливати самими 

різними методами в процесі різних форм організа-

ції навчально-виховного процесу, формувати їх за 

визначеним планом, зразком і піддавати їх упливу з 

використанням різного роду імперативних практик, 

які приводили до бажаних, запланованих важливих 

змін у поведінці дитини. Політика тут сумнівним 

чином поєднувалася з етикою і мораллю, утворю-

ючи тим самим утопію, що ожила. Один із парадо-

ксів «дитинства» визначається тим, що оточуючі 

сприймають його як утопічне явище. Усі відомі 

складові цінності утопічної досконалості – спіль-

ність, рівність відсутність егоїзму, творчість – реа-

лізуються в більшій мірі у цей віковий період – ди-

тинство, навіть тоді, коли суспільство в якому живе 

дитина, ще не проголошує на даний момент такі 

цінності. Але як утопічна, так і консервативна кон-

цепція дитинства містять в собі закладену в них ап-

ріорі, критичну природу. Існує думка про те, що 

діти мають стати на місце дорослих саме тоді, саме 

там, саме в той час, де дорослі не змогли відбутися, 

і часто батьки, дорослі «програмують» життя дітей 

особливо їхнє професійне самовизначення у вимірі 

того, що самі не змогли досягти (осолодіти доско-

нало іноземною мовою, стати лікарем, банкіром, 

перекладачем та ін.) . 

Такий стан речей привів і до зародження ду-

мки, що дитину нового покоління можна виховати 

у спеціально створеному середовищі за конкрет-

ними правилами і вимогами, тобто йшов процес 

створення різних типів дитячих закладів: клубів, 

комун, майданчиків тощо для виховання дітей за 

визначеними дорослими стандартами.  

Починаючи з кінця ХІХ ст. і до 1920-х років 

ідеї виховання в комуні були провідною ідеєю ре-

форматорської педагогіки, в основу якої було пок-

ладено принцип соціалізації навчання і виховання, 

за яким виховання носить суспільний характер і 

сприяє послідовній системній соціалізації моло-

дого покоління. Відповідно, представники рефор-

маторських концепцій наголошували на тому, що 

виховне середовище дозволяє створити умови для 

наближення закладів освіти до життя, трудового 

виховання, позитивної мотивації дітей до різних ви-

дів діяльності тощо. Тому організації виховного се-

редовища приділялася значна увага в цей історич-

ний період багатьма світовими вченими. Зокрема, 

Д. Дьюї зазначав, що соціальне середовище має ви-

ховний, формувальний вплив настільки, наскільки 

індивід бере участь у будь-яких суспільних видах 

діяльності [1,2].  

Отже, нові типи дитячих закладів стали харак-

терною рисою нової педагогіки, а дитячі комуни і 

клуби відображали модерністські зміни в освіті. 

Слід зазначити, що ідеї реформаторської педагогіки 

в цілому, праці зарубіжних учених Д. Дьюї, М. Мо-

нтессорі, А. Лая, О. Декролі та ін., запропоновані 

ними форми та методи роботи, нові типи дитячих 

закладів знайшли відображення в теорії та практиці 

вітчизняної педагогіки, зокрема створенні закладів 

як «дитячої республіки» – комуни. Одним із пер-

ших теоретиків і практичних творців такого за-

кладу був відомий педагог С.Т. Шацький [12]. Ним 

були організовані клуби для робітничої молоді на 

початку ХХ ст. (1907-1910), літня трудова колонія 

для дітей «Бадьоре життя» (1911), перша дослідна 

станція з народної освіти, до складу якої входили 

дитячі садки і школи І та ІІ ступенів (1919), Центра-

льна експериментальна лабораторія (1932). У цих 

закладах під його керівництвом розроблялися і на 

практиці перевірялися організація, зміст і методи 

навчально-виховної та громадської роботи закладів 

освіти; обґрунтовувалася методика організації сус-

пільно-корисної роботи школярів, що знайшло роз-

криття в його праці «Діти – працівники майбут-

нього» [12, с. 197-264]. 

С. Шацький теоретично обґрунтував закономі-

рності та етапи формування дитячого колективу: 
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самоврядування, чіткий розподіл обов’язків, орга-

нізація суспільно-корисної діяльності в умовах вза-

ємодопомоги й контролю; шефство старших над 

молодшими, оцінка через громадську думку та ін., 

що власне і характеризує основи діяльності «дитя-

чої республіки» та організації в ній життя дітей 

[12]. Ці та інші теоретичні підходи, принципи, ідеї 

у подальшому було покладено в основу педагогіч-

них поглядів А. Макаренка, особливо з питань тру-

дового виховання дітей та підлітків. А. Макаренко, 

наприклад, стверджував у «Педагогічній поемі» 

(1931), що без досвіду, праці і виховання у підлітків 

неможливо сформувати відповідальності за знаря-

ддя виробництва і успішності в одержанні необхід-

ного кінцевого продукту. А так – без трудової дія-

льності вихованці ніколи не стануть «комуністич-

ною людиною, завжди будуть залишатися поза 

суспільно важливими процесами». 

Макаренко доводив, що для перетворення ді-

тей у свідомих громадян необхідно зробити перш за 

все так, щоб вони сприймали працю як цінність. 

Вони повинні розуміти, що саме праця сприяє успі-

шності. Таким чином, ідеї колективного виховання, 

корисної праці, воєнізованої дисципліни у поєд-

нанні з вимогами реформи в освіті об’єднувалися 

педагогом в його проєкті зі створення нової, соціа-

льно адаптованої до нових вимог людини майбут-

нього у спеціально створених закладах – комунах, 

колоніях, інтернатах різного типу [6,7].  

У чому ж полягає особливість практики колек-

тивного виховання у А. Макаренка? Антон Семено-

вич Макаренко (1888 – 1939) відомий своїми нова-

торськими експериментальними педагогічними 

проєктами. Він залишив детальний опис своїх педа-

гогічних експериментів у дитячих будинках, шко-

лах і дитячих колоніях, як в публіцистичних, так і в 

документальних та художніх творах. «Педагогічна 

поема» (1931) А. Макаренка довгі роки залишалася 

одним із найбільш дискусійних свідчень післярево-

люційного (1917 р.) педагогічного експерименту – 

перевиховання. В основі його педагогічного по-

шуку – утопічний проєкт із формування громадян 

майбутнього – дітей і підлітків – за визначеною 

програмою і критеріями, відповідно завданням ко-

муністичного шляху розвитку країни. Але одноча-

сно його ідеями керує і прагматизм, так як він «опі-

кується виробництвом» добре адаптованих до 

життя людей взагалі, а не тільки в системі перебу-

вання спеціально створених «дитячих республі-

ках». 

Наголошуємо, що педагогічні погляди А. Ма-

каренка формувалися переважно за радянських ча-

сів, а його досвід складався під упливом нової ідео-

логії. Макаренко основне завдання бачив у вихо-

ванні майбутнього покоління, яке буде успішно 

існувати в радянському трудовому колективі. Ці за-

вдання, на його думку, мають вирішити дитячі тру-

дові колонії і поселення. Тим більш, за А. Макаре-

нком, їх функціювання має базуватися на самовря-

дуванні (дитячому), на трудовому вихованні і 

воєнізованій дисципліні. Уласне, за його теоретич-

ними розробками і досвідом основні функції таких 

установ і закладів для дітей та підлітків базуються 

на цих трьох підсистемах. А. Макаренко свою дія-

льність спрямовував на роботу з дітьми із бідних 

незаможних сімей і з сиротами. Також, необхідно 

враховувати, що досвід А. Макаренка формувався у 

роботі з безпритульними, які наводнили міста і села 

країни у голодні роки Громадянської війни. Він був 

палким прихильником ідеї колективного вихо-

вання, уважав її ідеальною моделлю для форму-

вання нової моралі [8,9]. Для нього дитячий колек-

тив – провідна форма організації соціального інсти-

туту з конкретною метою, спільними цілями, 

завданнями, загальними переконаннями, відсутні-

стю сімейних зв’язків. Безумовно, що колективіст-

ські ідеї А. Макаренка в основі своїй відображали 

комуністичні принципи. Головна ідея яких – перет-

ворення знедоленої, покинутої дитини у свідомого 

громадянина через перевиховання у процесі трудо-

вої діяльності і воєнізованої дисципліни, а точніше 

воєнізований поведінковий код, який сприяв досяг-

ненню успіху у виховній роботі. Адже вихованці А. 

Макаренка, пройшовши через різні фази непокори 

та несприйняття суворих вимог, в кінці-кінців або 

сприймали їх, або покидали колонію, або ставали 

новою людиною, поповнюючи шеренги радянських 

лікарів, інженерів, пілотів і військових [10, С. 504-

527].  

А. Макаренко оцінював своїх вихованців із по-

зиції власного педагогічного успіху. Так, в число 

безуспішних, які не піддавалися законам виховання 

в колонії, потрапляли і кримінальні елементи, і про-

сто ліниві, і бездарні. Аналіз праць А. Макаренка 

свідчить, що він завжди позиціонує себе осторонь 

процесів, які відбуваються з вихованцями колонії, 

особливо в негативному контексті, дистанціюю-

чись від усього, що відбувається власною позицією 

педагога-реформатора. Він не захоплюється успі-

хами своїх вихованців, а навпаки – показує власну 

успішність в реалізації виховних ідей і форм ро-

боти, зосереджується не на процесі перевиховання, 

а на його результатах. Можна сказати, що описує 

життя дітей через власний погляд з боку (опис ко-

лонії ім. Горького). Слід також зазначити, що А. 

Макаренко захоплювався поведінковими теоріями 

Павлова і вважав, що для отримання позитивних ре-

зультатів у зміні поведінкових моделей вихованців, 

їх негативні вчинки та неналежну поведінку необ-

хідно обов’язково покарати. При цьому покарання 

повинно бути «привселюдним», тобто проступок 

засуджується всіма – від самих вихованців до ви-

кладачів і батьків, якщо вони є.  

Така система роботи в очолюваних ним дитя-

чих закладах була досить чіткою та реальною. Ко-

лективний осуд можна було отримати за небажання 

працювати, за жадність, за релігійні вподобання. 

Діти піддавалися різним формам покарання, навіть 

ізоляції. 

А. Макаренко ввів у своїй колонії систему по-

стійного надзору. Модель позитивної поведінки 

спочатку сприймалася обраною групою вихован-

ців, потім інші комунари змушені були підкорятися 

новому порядку, постійно відчуваючи на собі тиск 

представників нової «поведінкової» еліти і всього 

педагогічного колективу. Особливо складно було 



The scientific heritage No 45 (2020) 7 

насаджувати таку зразкову поведінку серед колиш-

ніх безпритульних, адже для них кримінальні дії 

(крадіжки, куріння, пияцтво) були, відповідно де-

монстрацією їхньої соціальної особливості [7,8]. 

Мілітаризований характер колоній А. Макаре-

нка, який широко застосовував у своїх поселеннях 

військову символіку, забезпечуючи своїх вихован-

ців горнами, барабанами і прапорами, був спрямо-

ваний у кінцевому результаті на дотримання війсь-

кового порядку для його вихованців і був необхід-

ною умовою успіху в їхньому повсякденному 

існуванні. Так, будь яке завдання сприймається ко-

лоністами, як «бій», в який вони йдуть, і на який їх 

ведуть комунари-активісти. Їхнє життя було підпо-

рядковане військовим ритуалам, що сприяло реалі-

зації проєкту соціальної дітей в тогочасних партій-

них вимогах. 

Що можна сказати в підсумку. Вивчення цього 

питання засвідчило, що педагогічні принципи А. 

Макаренко зреалізував на практиці, у нього було 

багато послідовників, які застосовували аналогічні 

принципи, форми, методи в роботі дитячих установ 

країни. Але А. Макаренко, спрямувавши свою ро-

боту на виконання партійних завдань не зміг ві-

дійти від то, що можливо виховати нову людину в 

системі спеціально утворених дитячих закладів і 

установ, поклавши в основу їх роботи самовряду-

вання, трудову діяльність і дисципліну, побудовану 

на воєнізованих засадах. Практика показала утопі-

чність самої ідеї функціонування «дитячої респуб-

ліки». Народжена у внутрішніх глибинах дорослої 

уяви, «дитяча республіка» виявляється проєктом 

дорослого з утілення в життя утопічних ідей педа-

гогіки майбутнього. На практиці «втрачений», але 

знову «отриманий» завдяки колективному управ-

лінню «рай» дитинства стає лише соціально-психо-

логічним експериментом А. Макаренка, в якому 

ідея самоврядування стає залежною від волі і наста-

нови дорослого керівника дитячого колективу. 

Отже, дослідження ґенези розвитку поняття 

«дитяча республіка» засвідчило, що побудова дитя-

чих закладів і установ за типом – республіка в різ-

них країнах на різних історичних етапах розвитку 

освіти, навчання і виховання мала свої особливості, 

чинники виникнення і функціонування, мету, за-

вдання, принципи, форми роботи та її зміст. Такі 

дитячі установи різнилися за типом та концептуа-

льною основою, але мали спільну ідею – соціаліза-

цію дитини. Так, у період 50-х – 80-х років в Україні 

до «дитячих республік» відносили відомі дитячі 

центри «Артек», «Молода гвардія», робота яких та-

кож базувалася на дитячому самоврядуванні, діяль-

нісному підході, дотриманні організаційних ритуа-

лів (піонерських), використання певної символіки 

тощо, що може бути подальшою темою наукового 

вивчення ґенези розвитку поняття «дитяча респуб-

ліка» у вітчизняній педагогіці радянського періоду.  
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Аннотация 

В статье рассматривается частный случай организации и проведения пешеходного туристического 

похода по литературным достопримечательностям юго-востока Крыма среди студентов с целью более глу-

бокого изучения особенностей родного края, а также роль краеведения как связующего звена в интеграции 

физического воспитания и литературы как дисциплин общеобразовательного цикла и профессионально-

прикладной подготовки будущих специалистов. 

Abstract 

The article deals with a special case of organizing and giving a walking tourist tour of the literary sights of 

the southeast of Crimea among students for more in-depth study of the peculiarities of the native land as well as 

the role of regional studies as a link in the integration of physical education and literature as general education 

disciplines. and professionally applied training of future specialists. 
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В современном образовательном процессе с 

учетом динамики его информатизации возникает 

проблема недостаточной связи теории с практикой, 

наглядности в обучении и недооценка роли приви-

тия профессионально-прикладных навыков для 

студентов высшей школы. 

Интерес к изучению дисциплин общеобразова-

тельного цикла, любовь к родному краю, пропа-

ганда значимости здорового образа жизни и укреп-

ления здоровья в современной системе образования 

требует поиска наиболее результативных методов и 

форм обучения. Безусловно, туристско-краеведче-

ская деятельность выступает одним из самых при-

влекательных, доступных и массовых методов ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса. Сего-

дня краеведение становитсяважнейшим элементом 

регионального компонента образовательных стан-

дартов, отражающим своеобразие родного края, а 

изучение родного края через призму его туристиче-

ской самобытности проходит в рамках как учеб-

ных, так и воспитательных функций. Пешеходный 

туризм благодаря использованию природных фак-

торов, умеренных нагрузок и специальных навыков 

оказывает большое оздоровительное и развиваю-

щее значение на организм человека. Для решения 

определенных учебных задач дисциплинами обще-

образовательного цикла в туристическом походе 

применяются функции экскурсии как научной про-

паганды, расширения культурно-технического кру-

гозора, определяемых к группе занятий под терми-

ном «учеба и самообразование». Такие мероприя-

тия способствуют успешному совмещению 

определенных физических умений и навыков с по-

полнением теоретических знаний из курса дисци-

плин общеобразовательного цикла. 

Существует множество толкований понятия 

«туризм». Но все они подчеркивают его характер-

ную особенность – передвижение. По определе-

нию, принятому ООН, туризм – это все виды пере-

движения населения, не связанные с переменой ме-

ста жительства и работы, а с целью отдыха, 

лечения, участия в научных, деловых и культурных 

встречах. В современном мире туризм представлен 

в различных явлениях, связях и отношениях. Так, 

поездка на лечение в санаторий – это лечебный ту-

ризм;отправились из одного города в другой для 
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посещения музея или картинной галереи – куль-

турно-познавательный; прогулка на природу в лес 

или горы - рекреационный (или туризм выходного 

дня). В более узком смысле под этим словом пони-

мают форму активного отдыха и вид спорта. По-

ходы и путешествия со спортивными целями – это 

спортивный туризм [4, с. 4]. Наиболее доступным и 

разносторонним видом спортивного туризма явля-

ется пешеходный. Этот вид туризма предусматри-

вает применение характерных наиболее доступных 

специальных навыков, не требующих сложного 

оборудования и длительной подготовки. Пешеход-

ным туризмом могут заниматься люди различного 

возраста и физического уровня, что даёт широкие 

возможности участия в данном виде спорта.  

Как правило, в чистом виде данная туристиче-

ская специализация встречается далеко не всегда, и 

на протяжении одного путешествия его участ-

ники,как правило, выполняют несколько целей; 

например, во время спортивного пешеходного по-

хода на маршруте туристы посещают различные 

достопримечательности, выполняют сбор различ-

ной информации этнографического, культурного и 

научного характера, проводят их описание в отчете, 

который может оказать практическую помощь дру-

гим туристам на данном маршруте.  

Пешеходный туризм в обучении и воспитании 

подрастающего поколения, в частности, учащейся 

и студенческой молодёжиимеет важное значение и 

как форма профессионально-прикладной подго-

товки, предусматривающая дальнейшее закрепле-

ние и совершенствование профессиональных зна-

ний умений и навыков для многих специальностей, 

поскольку это эффективный способ закрепления 

учебного материала по различным дисциплинам: 

истории, географии, геологии, культурологии, ли-

тературы [9, с. 6]. Безусловно, интерес к дисци-

плине усиливается, если обучающиеся имеют воз-

можность лично посетить изучаемые объекты, по-

бывать на местах знаменательных событий, 

получить дополнительную интересную информа-

цию, которая обычно сохраняется в памяти на дол-

гие годы. Вместе с тем молодые люди, находясь 

длительное время на открытом воздухе и выполняя 

определенную физическую нагрузку, укрепляют 

свое здоровье, повышают уровень развития различ-

ных физических качеств, получают разносторонние 

жизненные и специальные навыки. Положительное 

значение туристических мероприятий отражается и 

на патриотическом воспитании, развитии коммуни-

кабельности, укреплении коллективизма, расшире-

нии кругозора. 

В данной статье рассматриваются теоретиче-

ские аспекты проведения двухдневного пешеход-

ноготуристического похода в горнолесную зону 

юго-восточного Крыма и знакомство с литератур-

ными достопримечательностями г. Старый Крым, 

п. Коктебель и прилегающих территорий. Для до-

стижения поставленных задач можно провести дан-

ное мероприятие в форме нескольких последова-

тельных экскурсий с большим объёмом активных 

способов передвижения по заранее разработанному 

плану, длительностью нескольких часов каждый, 

что соответствует такой туристической услуге как 

экскурсия. Эта важнейшая структурообразующая 

часть туризма предусматривает восемь типов раз-

личных экскурсий (от общеобразовательных исто-

рико-археологических и литературных до отдыха и 

развлечений) [3, с. 17]. Они позволяют решать за-

дачи обеспечения различных потребностей студен-

тов. Приоритетными из них являются духовные и 

информационные. Данная форма предусматривает 

приоритетные цели обеспечения духовных, инфор-

мационных и др. потребностей туристов [2, с. 38]. 

Начало туристического маршрута мы начи-

наем с посещения города Старый Крым. Знаком-

ство с достопримечательностями города лучше 

начинать с музея, находящегося на ул. Свободы, 17, 

по направлению от автостанции вниз, в город. Ар-

хитектура здания литературно-художественного 

музея (бывшая учительская семинария) выполнена 

в стиле позднего классицизма. Самый большой раз-

дел музея - «Старый Крым как часть литературно-

художественной Киммерии». В представленных 

экспозициях отражен жизненный и творческий 

путь более тридцати деятелей культуры и искус-

ства, чьи имена связаны со Старым Крымом. Среди 

разнообразия имен - супружеская чета Грин (Гри-

невских), поэт Григорий Петников, творческая пара 

Юлия Друнина и Алексей Каплер. Четвертый раз-

дел тематически связан с современной литера-

турно-художественной Киммерией - поэтами, ху-

дожниками, писателями, посвятившими свое твор-

чество этому дивному краю. Недалеко от музея (ул. 

К.Либкнехта, 52) расположен его филиал – Мемо-

риальный дом-музей А. С. Грина, основанный в 

1960 году. Приближающегося к музею со стороны 

моря встречает живописное скульптурное панно на 

фасаде здания - гриновская «Бригантина». Это соб-

ственный дом Грина, в котором он прожил свои по-

следние годы (1930 -1932 гг.). С 2001 года музей 

входит в состав Коктебельского эколого-историко-

культурного заповедника «Киммерия М. А. Воло-

шина». Рельефная карта-панно, созданная скуль-

птором С. Бродским и украшающая ныне первую 

комнату музея, – один из самых ярких его экспона-

тов. Всего в музее представлено свыше 15 000 экс-

понатов: книги, рукописи, старинные фотографии 

Грина. Два обширных выставочных зала знакомят 

также с произведениями живописи, скульптуры 

графики. Перед фасадом музея был установлен 

бюст писателя, выполненный ленинградским 

скульптором Т. Гагариной. Она также является со-

здателем памятника на могиле А. С. Грина - ориги-

нальной скульптурной работы «Бегущая по вол-

нам». Дом писателя в разное время посетили 

О.Мандельштам и К.Паустовский. Ныне музей яв-

ляется активным центром литературной жизни Фе-

одосии, здесь организуются литературные встречи, 

конференции, поэтические вечера, презентации ли-

тературных новинок, фестивали [1, с. 190]. Тради-

ционно ежегодно утром 23 августа в день рождения 

писателя на склоне горы Агармыш участники фе-

стиваля поднимают романтические символические 

алые паруса. В здании на ул. Розы Люксембург, 27 

в 1971 г. до своей смерти жил и творил Григорий 
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Петников, известный литератор, поэт и переводчик, 

стоявший у истоков русского футуризма [7, с. 323]. 

Среди его друзей немало знаменитостей: В. Хлеб-

ников, В. Маяковский, Рюрик Ивнев, Н. Асеев, бра-

тья Бурлюки, Казимир Малевич, С. Есенин, В. Мей-

ерхольд. Закончим путешествие по городу на го-

родском кладбище по ул. Чапаева, где нашли свой 

последний приют Александр Грин с женой Ниной 

Николаевной, Алексей Каплер и Юлия Друнина, 

Григорий Петников. Их могилы расположены неда-

леко от входа и одновременно друг от друга. Рядом 

похоронен Иосиф Сапонько – основоположник 

русской стенографии. 

В самом конце ул. Свободы, пересекая луг и 

речку Старокрымскую, двигаясь на юго-восток, 

поднимаемся на длинный бугор, с которого откры-

вается вид на город и водохранилище. Направляясь 

на северо-восток, пересекаем речку Чурук-Су и, 

придерживаясь северо-восточного направления, 

выходим на наезженную дорогу на Щебетовку. Эта 

дорога, проложенная в конце XIXвека, называется 

по-разному: земская, почтовая. Построенная на 

средства земства, она значительно сокращала путь 

к морю, по сравнению с дорогой через Насыпное - 

километров на пятнадцать. Именно по ней ходили 

в Коктебель и обратно А. Грин, К. Паустовский, М. 

Волошин и его многочисленные гости - писатели, 

поэты, художники. Сейчас эта дорога известна под 

названием «Тропа Грина». Пройдя заросли кустар-

ников и несколько развилок, держась восточного 

направления, встречаем перекресток, далее дви-

жемся на восток. Вначале тропа идет по лесным ча-

щам. Справа от дороги видны заросли орешника, 

посаженные ещё в давние времена, дорогу слева 

подпирают каменные глыбы и остатки скал. Эти 

места называются Таш-Хапу, в переводе с тюрк-

ского – «Каменные ворота». Далее дорога выходит 

на открытое место, где слева её поджимает гора Са-

рытлык (Желтая), высотой 445 метров, справа – 

Османов Яр, за которым виднеется вершина горы 

Кара-Бурун высотой 587 метров над уровнем моря. 

Через пару поворотов открывается замечательный 

вид на гору Кара-даг. Этот горный массив состав-

ляет несколько вершин и хребтов древнего потух-

шего вулкана. который невозможно не узнать по 

причудливым скалам, похожим на сказочные пей-

зажи [5, c. 87]. Вскоре лес заканчивается, и дорога 

выходит наразвилку, от которой движемся еще во-

сточнее. Здесь увидим водохранилище Армутлук, 

расположенное в одноименной долине. Правее от 

развилки, примерно в километре, находится место 

для туристической стоянки с таким же названием. 

Двигаясь по Армутлукской долине, невольно обра-

щаем внимание на скудность растительности: до-

лина относится к пустынным степям, покрытым по-

лынью и типчаково-чабрецовыми видами растений. 

Проходя по любой из этих дорог, замечаем невысо-

кие холмы, окрашенные красно-коричневыми, ры-

жими породами, перемежающимися белыми обры-

вами. Окружающие горы и леса выглядят доста-

точно живописно, они легко узнаваемы в пейзажах 

и стихотворных строках М. Волошина, в произве-

дениях А. Грина, угадываемы во вдохновенных по-

лотнах К. Богаевского, в созданном этими твор-

цами нереальном и загадочном крае под названием 

«Киммерия» [8, с. 41]. 

В солнечные летние дни здесь довольно жарко 

и безветренно, что создаёт определенные трудно-

сти для путешествия, продолжающегося уже около 

трех ходовых часов. Здесь довольно хороший об-

зор, и, если смотреть на юго-восток, увидим село 

Наниково, по направлению к которому движемся 

по дороге еще два километра. Пройдя село, продол-

жаем движение или по дороге на юго-восток, или 

на юг по тропе мимо водохранилища Хрущевский 

фонтан. Через четыре километра оказываемся у ко-

нечной цели нашего перехода - в посёлке Кокте-

бель. В конце XIXвека в коктебельской долине 

начинают активно приобретать земельные участки, 

сооружать дома и селиться в них, или приезжать на 

отдых многие представители научной и творческой 

интеллигенции: поэтесса П. С. Соловьёва, писатель 

и врач Вересаев (Смидович), поэт и художник М. А. 

Волошин, подаривший впоследствии свой дом Со-

юзу писателей. В доме Волошина открыт дом-му-

зей поэта [1, с. 105]. Здание сохранило подлинные 

интерьеры начала ХХ века. Благодаря стараниям 

жены Волошина были сохранены как Дом Поэта, 

так и архив и богатейшая библиотека, а также вся 

обстановка в комнатах. Более чем 18 000 предметов 

составляют уникальное музейное собрание. Среди 

экспонатов есть немало вещей и документов, при-

надлежавших Волошину: письма, рукописи, печат-

ные листы статей, лекций, стихотворных произве-

дений и переводов с авторскими пометками. Име-

ются здесь предметы быта и мебель, лично 

изготовленные и декорированные Волошиным. 

Мемориальная библиотека Волошина является са-

мой многочисленной из книжного фонда коллек-

ции: численность книг составляет 9254 единицы. 

Настоящая гордость музея Волошина — собрание 

живописных произведений знаменитого поэта и ху-

дожника: 1500 графических и 150 живописных ра-

бот. Более 350 живописных полотен принадлежат 

другим художникам: Лентулову, Бенуа, Петрову-

Водкину, Поленову. Перечень знаменитостей дея-

телей культуры - посетителей крымской дачи М. 

Волошина значителен: М. Булгаков, О. Мандельш-

там, А. Белый, А. Грин, Эренбург, М. Зощенко, М. 

Горький, В. Брюсов, С. Эфрон, М. Цветаева, Н. Гу-

милёв, И. К. Петров-Водкин и другие. В настоящее 

время музей-заповедник осуществляет экскурсион-

ное обслуживание посетителей, организует и про-

водит лекции, оказывает консультационные и ин-

формационные услуги [10, с. 213]. 

После посещения музея рекомендуем посетить 

и его могилу. Маршрут к ней протяженностью 

около четырех километров начинается на восточ-

ной окраине посёлка. Двигаясь по обрывистому бе-

регу моря на северо-восток, оставляя слева строе-

ния винзавода «Коктебель», среди кустарниковой 

растительности по тропе далее мы поднимаемся на 

вершину хребта Кучук-Енышар высотой 192 метра. 

Здесь с юных лет, будучи гимназистом Феодосий-
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ской гимназии, приезжая на выходные дни, Воло-

щин предпочитал отдыхать: здешние места пора-

жали некоторой экзотичностью. Он любовался от-

рывающимся пейзажем: окружающими холмами со 

скудной растительностью, живописной коктебель-

ской бухтой, выдающимся далеко в море узким и 

высоким мысом Хамелеон, с его круто обрывающи-

мися берегами. Так в его душе зарождалась любовь 

к этим местам, впоследствии воспетая в стихотвор-

ных строках и картинах под сказочным названием 

«Киммерия». На этом месте и завещал поэт похоро-

нить себя. Здесь же находится и могила его жены и 

друга Марии Степановны. На базе дома-музея 

М.Волошина в Коктебеле ради сохранения уни-

кальных культурно-исторических ландшафтов был 

создан Коктебельский эколого-историко-культур-

ный заповедник «Киммерия М.А. Волошина» [6, с. 

157]. 

Таким образом, пешеходный туризм как одна 

из важнейших форм организации краеведческой ра-

боты позволяет удовлетворить естественную по-

требность обучающихся в непосредственном по-

знании мира и, в частности, своего края; четко обо-

значить положительное значение 

междисциплинарных связей; создать благоприят-

ные условия для совершенствования физических 

качеств и укрепления здоровья; воспитать экологи-

чески грамотную и высоконравственную личность; 

стимулировать инициативность и стремление про-

дуктивно заполнить свое время [11; с. 25]. 
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Аннотация 

Проблема качества образования стоит достаточно остро во всех странах. Много делается для повы-

шения его качества, это и лицензирование со стороны государства, и система менеджмента качества со 

стороны самого образовательного учреждения, и различные рейтинги и многое другое. В сфере физиче-

ской культуры так же имеется тренд на повышение качества образования, меняется система преподавания, 

средства физического воспитания, видоизменяются методы. Но не всегда эти изменения дают качествен-

ный скачок, очень часто ожидания студентов не совпадают с тем, что им предлагается в учебном заведе-

нии. В данной статье приводятся результаты социологического исследования направленные на выяснение 

отношения студентов I курса НФИ КемГУ к физкультурно-спортивной деятельности. Полученные данные 

помогут оптимизировать систему преподавания физической культуры, что повысит мотивацию студентов 

к занятиям и повлечёт за собой повышение качества образования по данной дисциплине. 

Abstract 
The problem of the quality of education is quite acute in all countries. Much is being done to improve its 

quality, this is licensing by the state, and the quality management system by the educational institution itself, and 

various ratings and much more. n the field of physical education, there is also a trend towards improving the quality 

of education, the teaching system and means of physical education are changing, and methods are changing. But 

these changes do not always give a quantum leap; very often, students' expectations do not coincide with what 

they are offered at the educational institution. This article presents the results of a sociological study aimed at 

elucidating the attitude of first-year students of the KemSU NFI to physical education and sports activities. The 

data obtained will help optimize the system of teaching physical education, which will increase students' motiva-

tion for classes and will entail an increase in the quality of education in this discipline. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность, качество образования, социологическое 

исследование, физическая культура, спорт. 

Keywords: physical culture and sports activities, quality of education, sociological research, physical educa-

tion, sport. 

 

В современном образовании очень много уси-

лий педагогов, администрации, направлено на по-

вышение его качества. Не обошло это и образова-

ние в сфере физической культуры, предлагается 

множество разных подходов и способов, от измене-

ния концепции преподавания физической культуры 

до применения различных технологий обусловлен-

ных разнообразными средствами и методами 

(народные виды спорта, методы фитнесс-трени-

ровки) и т.д. Ведь дисциплины «Физическая куль-

тура», «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» способствуют укреплению здо-

ровья, что очень важно для молодого специалиста 
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особенно в условиях неблагоприятной экологиче-

ской обстановки Кемеровской области [1]. Также 

эта дисциплина помогает формировать жизненно 

важные умения и навыки, которые безусловно при-

годятся в дальнейшей жизни [2]. Правда не всегда 

данные изменения помогают повысить качество об-

разования в сфере физической культуры и спорта и 

связано это прежде всего с разными ожиданиями, у 

студентов это одни ожидания от занятий у препода-

вателей другие [1,2]. Чтобы выявить ожидание сту-

дентов, нами было проведено анкетирование сту-

дентов I курса НФИ КемГУ в период с сентября по 

октябрь 2019 года. Было опрошено 322 первокурс-

ника педагогических, экономических, юридиче-

ских и инженерных специальностей НФИ КемГУ. 

Тема опроса «Отношение к физкультурно-спортив-

ной деятельности студентов I курса».  

Цель исследования – выявить отношение к 

физкультурно-спортивной деятельности студентов 

I курса НФИ КемГУ и определить способы повы-

шения эффективности организации процесса физ-

культурной деятельности в ВУЗе. Задачи: 1. Опре-

делить отношение студентов к физкультурно-спор-

тивной деятельности; 2. Выявить интересы в 

области физкультурно-спортивной деятельности 

студентов; 3. Определить возможности повышения 

эффективности физкультурно-спортивной деятель-

ности студентов. Анкета состояла из 10 вопросов. 

Результаты исследования. 

На вопрос: «Нравиться ли Вам заниматься фи-

зической культурой и спортом?», были получены 

следующие ответы: «да» - 42,4%; «скорее да» - 

26,6%; «нет» - 15,7%; «затруднились ответить» - 

15,3%. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что больше половины опрошенных студентов поло-

жительно относятся к занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью.  

Второй вопрос: «Часто ли Вы занимаетесь фи-

зической культурой и спортом?», респонденты от-

ветили следующим образом: «более 4 раз в неделю» 

– 7,4%; «2 – 3 раза в неделю» - 42,2%; «1 раз в не-

делю» - 18,6%; «реже 1 раза в неделю» - 27,1%; «не 

занимаюсь вообще» 4,7%. Полученные данные го-

ворят о том, что студенты занимаются физической 

культурой и спортом, но недостаточно регулярно. 

Большая группа студентов 27,1% студентов зани-

мается физкультурой и спортом эпизодически в ос-

новном во время отдыха (катаются на лыжах, 

скейтборде, сноуборде, велосипеде, роликах, конь-

ках, танцуют). Но всё-таки большая часть студен-

тов занимается чаще 2 раз в неделю. 

На вопрос: «Где Вы предпочитаете заниматься 

физической культурой и спортом?», были полу-

чены следующие данные: «в спортивной секции 

(ДЮСШ)» – 18,7%; «в тренажёрном зале» - 22,5%; 

«в фитнесс-центре» - 12,4%, «в бассейне» - 3,6%; 

«на открытом воздухе» - 14,6%, «в спортивном зале 

игровой направленности» - 21,8%; «в студиях йоги 

или танцев» - 6,4%. Полученные данные говорят о 

том, что у студентов I курса уже есть индивидуаль-

ные предпочтения, которые чрезвычайно разнооб-

разны и сформированы они на предыдущей сту-

пени образования и в семье. 

Четвёртый вопрос: «Какие виды физических 

упражнений Вам нравятся больше всего? (можно 

выбрать несколько вариантов)», позволил уточнить 

предпочтения студентов. «Единоборства» выбрали 

14,6%; «спортивные игры» - 32,6%; «йогу» - 12,4%; 

«экстремальные виды спорта» - 18,6%; «горные 

лыжи, сноуборд» - 21,4%; «плавание» - 7,4%; «фит-

несс» - 18,6%, «бодибилдинг» - 4,3%, «лёгкую атле-

тику» - 6,2%; «танцы» - 18,8%; «велоспорт» -3,7%, 

«туризм» - 24,6%, «стрельба» - 5,6%. Исходя из по-

лученных результатов можно сделать вывод – сту-

дентам нравятся игровые виды спорта (баскетбол, 

волейбол, футбол, теннис, бадминтон), а также ту-

ризм и катание на лыжах и сноуборде. Это говорит 

с одной стороны о «моде» на определённые виды 

занятий, с другой стороны студенты хорошо вла-

деют теми видами, которые они изучали в школе и 

может быть занимались в школьной секции, а также 

физкультурную деятельность студенты рассматри-

вают все-таки как некий отдых или её рекреацион-

ную функцию. 

Следующий вопрос: «Откуда Вы получаете 

информацию об упражнениях, «трюках», методах 

тренировки?» позволил получить представление о 

грамотности подхода к организации занятий. К со-

жалению 68,6% студентов «черпают» информацию 

из «интернета»; от «преподавателей и учителе» - 

12,6%; 3,4% из «специальной литературы», а 15,4% 

от «тренеров из спортивных залов и фитнесс-клу-

бов». Полученные ответы свидетельствуют о недо-

статочной информированности студентов, т.к. они 

предпочитают искать информацию в интернете, где 

она не всегда объективная и достоверная, за помо-

щью к специалистам и специализированной лите-

ратуре обращается менее 40% опрошенных студен-

тов. 

На вопрос: «Нужна ли физическая культура в 

школе, как учебные предмет?», были получены сле-

дующие ответы: «да» - 44,2%, «нет» - 18,6%, «за-

труднились ответить» - 8,8%, «да, но в другой 

форме» - 28,4%. Данные свидетельствуют о поло-

жительном отношении студентов к физкультурно-

спортивной деятельности, которая осуществляется 

в школе, однако она требует некоторых изменений, 

чтобы стать более привлекательной. 

Седьмой вопрос уточнил выводы из ответа на 

шестой вопрос: «Если бы Вам представилась воз-

можность заниматься физической культурой не в 

учебном заведении, а в другом месте, где это могло 

бы быть?». «В спортивной школе» - 15,1%; в «фит-

несс-центре» - 32,6%; «в спортивном комплексе» - 

24,3%; «на стадионе или манеже» - 15,2%; в «бас-

сейне» - 9,4%; «затруднились ответить» - 3,4%. Из 

ответов можно сделать вывод, что большинство 

студентов хотели бы заниматься физкультурно-

спортивной деятельностью не в стенах учебного за-

ведения, а за его пределами в специализированных 

организациях и местах. 

Восьмой вопрос: «Вы бы с большей охотой за-

нимались физической культурой под руководством 

Вашего преподавателя или тренера и почему?». 

Были получены следующие результаты: «препода-



14 The scientific heritage No 45 (2020) 

вателю» бы доверились 38,6% студентов с мотиви-

ровкой, что они знают уровень его компетенции и 

доверяют ему, 61,4% студентов, выбрали бы «про-

фессионального тренера» т.к. считают, что он по-

может им лучше развить свои физические качества 

и двигательные навыки. 

Девятый вопрос: «Для чего Вам нужны заня-

тия физической культурой?». 20,4% респондентов 

ответили, чтобы «развить физические качества»; 

32,4% чтобы быть в «форме», т.е. физически при-

влекательными, 18,6% чтобы научиться выполнять 

«определённые двигательные действия», 28,6% 

чтобы быть «здоровыми». Данные ответы также 

свидетельствуют о недостаточных знаниях в обла-

сти физической культуры и спорта, очень нереаль-

ные ожидания от занятий т.к. чтобы развить физи-

ческие качества или стать привлекательным одних 

занятий физической культурой и спортом недоста-

точно. 

На заключительный вопрос: «Нужен ли Вам 

высокий уровень физической подготовленности в 

Вашей будущей профессиональной деятельно-

сти?», мнения респондентов разделились следую-

щим образом: «да» - 18,5%; «скорее да» - 23,4%; 

«скорее нет» - 18,3%; «нет» - 24,4%; «затруднились 

ответить» - 15,4%. Полученные данные можно объ-

яснить тем, что не все студенты могут точно опре-

делить будущее место своей работы. Понятно, что 

учителям необходим определённый уровень физи-

ческой подготовленности, но он может и не быть 

высоким, а вот юристам, которые возможно попа-

дут на работу в «силовые ведомства» высокий уро-

вень физической подготовленности просто необхо-

дим. 

Исходя из проведённого анализа данных полу-

ченных в результате анкетирования можно сделать 

следующие выводы и дать практические рекомен-

дации: 

1. Занятия физкультурно-спортивной дея-

тельностью у большинства студентов вызывают по-

ложительные эмоции, хотя многие занимаются 

этой деятельностью эпизодически. Скорее всего 

это связано с недавним прошлым, с подготовкой к 

экзаменам в школе, вернее с нехваткой свободного 

времени из-за подготовки к экзаменам. Но так как 

физкультурно-спортивная деятельность студентам 

интересна то этот мотив необходимо использовать 

для привлечения к занятиям физической культурой. 

Это могут быть занятия в рамках учебной дисци-

плины, а также вне учебной физкультурно-спор-

тивной деятельности. 

2. Студентам интересны «модные» виды физ-

культурно-спортивной деятельности, которые осу-

ществляются в специализированных залах, а также 

спортивная деятельность игровой направленности. 

Это можно использовать в целях привлечения сту-

дентов к занятиям и повышения их физической 

подготовленности следующим образом, например, 

в спортивном комплексе «Олимп» принадлежащим 

НФИ КемГУ можно оставить только коммерческие 

группы, а студенческие спортивные объединения, 

кроме плавания, перенести в учебные корпуса. 

Правда, это потребует капиталовложений для обо-

рудования соответствующих залов: тренажёрного, 

фитнесс-зала, зала единоборств, зала для танцев и 

хореографии и т.д. 

3. Необходимо шире использовать теоретиче-

ские занятия для формирования научных знаний и 

критического мышления в области физкультурно-

спортивной деятельности. Это необходимо делать 

на лекциях, что предусмотрено ФГОСом, а также 

вводить групповые занятия, на которых студентам 

доводить информацию по интересующим их вопро-

сам. Это должны быть теоретические занятия в 

форме семинаров. 

4. Провести переподготовку преподавателей 

физической культуры на тренера по виду спорта и 

закрепить виды спорта за определёнными специа-

листами, чтобы студенты с ними работали в тесной 

взаимосвязи. 

5. Пересмотреть подход к составлению учеб-

ного расписания, чтобы у студентов было время для 

занятий избранным видом физкультурно-спортив-

ной деятельности. 
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Многие учёные изучали особенности развития 

словарного запаса детей, имеющих задержку пси-

хического развития, среди которых можно выде-

лить Н.Ю.Борякову, Р.И.Лалаеву, А.Р.Лурия, 

В.И.Лубовского, Е.В.Мальцеву, Н.А.Цыпину. Они 

указывали на то, что речевое развитие этой группы 

детей тесно взаимосвязано с развитием их психиче-

ских процессов. 

Особенности словарного запаса детей с за-

держкой психического развития индивидуальны и 

соотносятся с уровнем развития познавательной де-

ятельности и уровнем формирования основных 

мыслительных процессов каждого ребенка [5]. 

Время появления первых слов у детей с за-

держкой психического развития в основном не от-

личается от детей в норме, как отмечают Н.Ю.Бо-

рякова, 1983; С.В.Зорина, 2003; Р.И.Лалаева, 1992; 

Е.В.Мальцева, 1990; И.А. Симонова, 1974; Е.С.Сле-

пович, 1989 и др. Но все – таки, у каждого ребёнка 

имеется свой индивидуальный период, когда он 

начинает объединять слова в предложения, а пред-

ложения в небольшое высказывание. Объём сло-

варя таких детей значительно снижен, чем у детей 

с нормальным темпом развития психических про-

цессов. Причиной этому является недостаточность 

знаний и представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира. Это подтверждено исследова-

ниями Светланы Гавриловны Шевченко, которая 

долгое время изучала дошкольников с задержкой 

психического развития. Исследование С.Г. Шев-

ченко показало, что речь детей с задержкой психи-

ческого развития характеризуется недостаточно-

стью обобщающих понятий, а также их смешением. 

Очень часто дети демонстрируют неточное упо-

требление слов, заменяя их по семантическим при-

знакам. Часто заменяют конкретные слова описа-

нием ситуации или действия, допускают ошибки 

при употреблении некоторых общеупотребитель-

ных слов [3]. Выполняя задание по подбору родо-

вых понятий, дети этой группы сначала называют 

правильно несколько слов, а затем произносят 

слова, не относящиеся к данному обобщающему 

понятию. Дети с нормальным темпом развития та-

ких ошибок не совершают, правильно называют 

слова, анализируют задание [7]. Овладение детьми, 

с задержкой психического развития обобщающими 

понятиями тесно взаимосвязано с развитием спо-

собности к анализу и синтезу, которое отличается 

своеобразием у данной категории детей. Многие 

слова, которые дети знают и понимают их значение 

остаются в пассивном словаре и еще долго не пере-

ходят в их активный словарь [7].  

Борякова Н.Ю. в своих работах отмечает, что 

дети с задержкой психического развития доста-

точно часто употребляют слова в узком значении 

слова и характеризуются тем, что в их речи отмеча-

ется низкий уровень словесного обобщения. Одним 

и тем же словом они могут назвать многие пред-

меты, которые похожи между собой по форме, 
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назначению или каким – либо другим признакам 

[1]. 

Изучение предметного словаря детей с задерж-

кой психического развития выявило частые ошибки 

при использовании обобщающих значений. Напри-

мер, дети называли диких птиц животными, а до-

машних животных добрыми животными. Если их 

просили перечислить фрукты, то вместо перечисле-

ния они говорили, что их едят для здоровья. Обоб-

щающее понятие могли заменить конкретным зна-

чением. Например, цветы это – роза. 

Как отмечает Мальцева Е.В., у детей с задерж-

кой психического развития наблюдаются наруше-

ния формирования синонимических и антонимиче-

ских средств языка. Дети справляются с заданием 

по подбору антонимов к знакомым словам: боль-

шой – маленький, хороший – плохой. Но испыты-

вают значительные затруднения при подборе анто-

нимов к редко употребляемым и малознакомым 

словам [1]. При выполнении заданий на подбор си-

нонимов часто не понимают инструкции. Напри-

мер, вместо нужного синонима называют слово с 

противоположным значением (чистый – грязный) 

или демонстрируют разные варианты ошибочных 

выполнений этих заданий [2]. 

Следует отметить, что у детей с задержкой 

психического развития глагольный словарь значи-

тельно меньше по отношению к предметному сло-

варю, т.е. не соответствует календарному возрасту 

детей. Это подтверждает снижение формирования 

предикативной функции. 

Из-за того, что у детей с задержкой психиче-

ского развития ограничены представления и знания 

об окружающем мире, об отношениях пространства 

и времени, причинно-следственных связей, в их 

словаре отсутствуют многие обозначения действий 

предметов и их качеств. Ограниченный словарный 

запас подтверждается тем, что дети с задержкой 

психического развития не знают многих слов, кото-

рые обозначают части предметов (ножка, спинка, 

сиденье стула), детёнышей животных (медвежонок, 

бельчонок) и др. [4]. Неточно употребляют многие 

слова, заменяя их по семантическим признакам 

(раму могут назвать окном, кружку чашкой). Слова 

– наименования часто заменяют описанием ситуа-

ции или действия (конура – тут собака спит). 

Так как у детей с задержкой психического раз-

вития имеются специфические особенности разви-

тия высших психических функций, то усвоение 

словаря признаков происходит тоже с особенно-

стями.  Для того чтобы определить уровень фор-

мирования понимания имён прилагательных, детям 

предъявляются задания в которых необходимо опи-

сать предметы, используя слова, которые имеют от-

ношение к данной части речи. Дети с задержкой 

психического развития чаще всего употребляют 

имена прилагательные, которые обозначают при-

знаки предметов, такие, как цвет, форма, величина, 

но значительно реже пользуются качественными 

прилагательными. Почти не пользуются относи-

тельными и притяжательными прилагательными 

[6]. 

В свободной речи мало пользуются прилага-

тельными и наречиями, которые обозначают при-

знаки предметов, их состояние и способы действия. 

В процессе образования относительных прилага-

тельных со значением соотнесённости часто допус-

кают многочисленные ошибки (Н.В.Серебрякова, 

Р.И.Лалаева, С.В.Зорина, 2003). 

В заключение можно констатировать, что у де-

тей с задержкой психического развития словарный 

запас характеризуется значительным количеством 

особенностей, а именно: бедный словарный запас с 

преобладанием бытовой лексики, пассивный сло-

варь шире активного, значительные трудности 

наблюдаются при использовании глаголов, имен 

прилагательных, местоимений и наречий. Дети за-

трудняются при формировании обобщающих поня-

тий, синонимом и антонимов.  

Все эти нарушения приводят к задержке разви-

тия словарного состава языка, нарушению форми-

рования многих его компонентов; к сложностям в 

общении со сверстниками и с взрослыми; тормозят 

формирование познавательной сферы детей; за-

трудняют развитие устной и письменной речи де-

тей с задержкой психического развития. 
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Speaking about modern pedagogics, we are by all 

means suggested an idea of intensive processes of evo-

lution, dealing with this scientific discipline. In these 

conditions to the forefront there is a personality of a 

student, seeking for self-realization and development. 

The student of the 21st century is initiative and creative, 

he takes active living position and aspires to an inde-

pendent acquisition of knowledge. In the period of a 

globalization and informatization of society passive 

training and authoritative pedagogical methods lose 

former efficiency and are represented by archaisms 

which the teacher is obliged to own, however includes 

them in the professional activity only in extreme cases. 

To the forefront there are active methods and 

forms including elements of problematical character 

and scientific search. Using A. A. Verbitsky's terminol-

ogy, we can diagnose transition from "school of repro-

duction" to "school of understanding and thinking", and 

the educational institution, as it is, has the aim not just 

to cultivate the system of knowledge in the student’s 

mind, abilities and skills, but also to allocate him with 

a complex of the key competences realized in various 

vital spheres: intellectual, communicative, political and 

so on. 

According to opinion of most of modern research-

ers, development of the personality during educational 

process has to be carried out on the basis of the follow-

ing principles: subject orientation, flexibility and vari-

ability, personal and humanistic interaction, continuity 

of levels of development of the personality. Realization 

of the similar principles promotes creating favorable 

conditions for the self-development which is trained, 

and it, in turn, means change of nature of educational 

process. 

During the occupations which are based on this 

approach the share of independent cognitive activity of 

students on permission of problem situations signifi-

cantly increases, intensity of their thinking in a search 

result of new knowledge and new ways of the solution 

of tasks amplifies. 

Researchers agree in opinion that the most opti-

mum educational approach at this stage of development 

of society is the cognitive and activity approach allow-

ing not only to acquire the necessary knowledge, skills, 

but also to solve objectives by means of accumulation 

of creative experience. Three fundamental principles of 

this approach are the principles of conscious lexical 

communications, activity and problematical character. 

Realizing the principle of problematical character, 

we have to create, first of all the educational environ-

ment in which the student will be able to master the 

comprehension of sciences by overcoming of the aris-

ing difficulties and the independent organization of the 

activity will be subject. The student in such environ-

ment becomes not object of training, but the independ-

ent active subject, a conscious and creative element of 

educational process. 

The principle of activity, in turn, is very closely 

connected with the principle of problematical character 

as it also assumes own activity of the student. This prin-

ciple is important and backbone. Carrying out these or 

those kinds of activity at different age stages young 

people go through the process of formation of the per-

sonality. 
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From the practical point of view, teaching vocab-

ulary is a process much more labor-consuming, than it 

seems at first sight. Students face noticeable difficulties 

in operating time over increase in there lexical recourse. 

In this situation introduction of problem-activity-based 

approach in educational process seems more than rea-

sonable. 

Students come across considerable difficulties in 

operating time over increase in vocabulary. In this situ-

ation application of activity approach seems more, than 

reasonable. 

The intensification of thinking of students, aware-

ness of need of independent search of the solution of an 

informative task by them, joint activity of the student 

and teacher at the maximum independence of the first 

and under the general guide of the last - all this pro-

motes implementation of more fruitful work on lexical 

material. 

Most of researchers focus attention of teachers on 

the need of overestimation of the role of the student 

within educational process. According to ideas of prob-

lem-activity-based approach, the student is considered 

not as an ignorant which should be taught and as the 

active developing creative person. 

What promotes creating favorable conditions for 

realization of problem-activity-based approach? With-

out doubts the key role in this process is played by ped-

agogical skill of the teacher. The teacher setting as the 

purpose successful realization of problem-activity-

based approach at a lesson of a foreign language has to 

create to students such conditions which not just pro-

mote digestion of lexical material, but also help to cre-

ate harmoniously developed creative person capable to 

think logically, find solutions in problem situations, 

aimed not only on acquisition of knowledge, but also 

on development of intelligence. 

In what way similar conditions are created? In our 

opinion, the teacher realizing problem-activity-based 

approach when teaching vocabulary to students has to 

make, first of all, systematization and structuring of the 

main methods, forms and receptions of problem-activ-

ity-based approach. In view of essence of this approach, 

special attention is necessary to be paid to careful se-

lection of pertinent problem situations which overcom-

ing will allow the university student not just to seize 

vocabulary to some extent, but also was able to use it in 

the most different life situations, and also will teach 

him not to give in before in the face of a problem, to 

strive for its solution, thereby passing steps of creative 

personality formation. 

Teaching vocabulary on the basis of problem-ac-

tivity-based approach as practice shows, is represented 

to be extremely effective. However productivity of 

such training is also reached due to creation of specific 

conditions of educational process. Mastering a lan-

guage vocabulary from the psychological point of view 

is a peculiar stress for the student. The most students 

during development of new material get a certain inter-

nal barrier based on fear of the unknown and feeling of 

allogeneity of the taught information. The modern di-

dactic principles deny need of "violent" introduction of 

vocabulary in the student’s mind. Static learning of for-

eign words, as a rule, leads to their following "success-

ful" forgetting. Such methods can’t lead to the for-

mation of the creative person inclined to systematic 

search. 

What conditions should the teacher create to avoid 

such results? 

In our opinion, the first condition of successful re-

alization of the problem-activity-based approach when 

training in vocabulary is providing the students with 

that very problematicity in preparation and the solution 

of educational tasks which was repeatedly mentioned 

earlier. Overcoming of contradictions, which students 

faces during the lesson, leads to better memorizing of 

the taught material. The teacher not just supplies stu-

dents with new lexicon and ways its activization, and 

induces them to the independent solution of the put 

problem. Under his careful management students work 

with new material, carry out different types of activity, 

each kind of it is a logical continuation of the previous 

one, ask questions and find answers to them . The 

teacher needs to be able to take the correct position in 

these conditions. He shouldn't participate actively in 

overcoming of difficulties which students face, but at 

the same time he needs to control the course of all edu-

cational process competently. 

The second condition helping to realize the prob-

lem-activity-based approach in practice is presence of 

educational motivation of the student. Educational pro-

cess should be built so that activization of new lexical 

material was perceived by students as requirements. 

The motivation, in turn, is means of satisfaction of re-

quirements. Certainly, there are no universal ways of 

motivation to educational activity. Each student is 

unique, individual. Skill of the teacher is shown in that, 

how competently he will manage to organize motiva-

tional providing all group in general and each its partic-

ipant in particular in this situation. You shouldn't forget 

as well that educational activity is characterized by two 

types of motivation: motivation of achievement and in-

formative motivation. As a rule, even most incapable 

and passive students have the motivation of achieve-

ment and it is directed on acquisition knowledge in case 

they really are interested in the task offered by the 

teacher. 

But only some students have informative motiva-

tion, in turn. It differs from motivation of the first type 

first of all in its "chronic" character. It can't be created 

artificially, having offered the student an interesting 

task. The informative motivation is put at early grade 

levels and supported just "for the account" motivations 

of achievement. Overcoming educational difficulties, 

solving learning problems, the student is motivated on 

achievement of positive results, thereby keeping in-

formative motivation for transition to the following, 

higher educational level. While teaching vocabulary 

the question of motivation is extremely important, as 

the student, motivated on material storing, mastering it 

in speech, his further successful practical application, 

makes, as a rule, make considerably greater progress 

than if his motivation was limited to monotonous learn-

ing without a specific goal. 

Problem training as creative process represents the 

solution of non-standard scientific and educational 
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tasks by non-standard methods. The fact that the chosen 

tasks and methods have to differ not only a non-stand-

ard, but also informative efficiency doesn't raise 

doubts. 

The last important condition of realization the 

problem-activity-based approach when training vocab-

ulary of students is providing dialogicity in the lesson. 

Dialogicity, as it is, plays an important role in teaching 

any subject matter. Speaking about a foreign language, 

about its lexical aspect, it is worth emphasizing that di-

alogicity in this case comes to the forefront and occu-

pies the predominating role in gradation of required 

conditions. In dialogue and a polylogue, it is possible 

to make active and fix rather qualitatively studied lexi-

cal material only in communication, to expand the vo-

cabulary. Dialogicity is considered from two positions 

here at once. 

Firstly, this is finding of the common language be-

tween the teacher and the student, between students 

within a group. Communication in similar conditions 

helps to put and solve educational problems, to develop 

personally and creatively. Secondly, dialogue is the in-

tegral component of foreign language lessons. It is ab-

solutely impossible to master the language without nat-

ural communication. 

Training in lexical aspect of foreign-language ac-

tivity with use of the problem-activity-based approach, 

we have to use only those methods and receptions 

which increase activity, independence of trained, pro-

mote their cogitative development. It will allow us to 

make process of training rather competent, modern and 

productive. 
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В современной психологии для определения 

побудительных факторов в поведении человека ис-

пользуются термины-понятия «мотивация» и «мо-

тив». В широком смысле мотив (от лат. moveo – 

«двигаю») – это все, что вызывает активность чело-

века: его потребности, инстинкты, влечения, эмо-

ции, установки, эталоны и т.п. [5]. Понятие «моти-

вация», впервые употреблённое А. Шопенгауэром 

в статье «Четыре принципа достаточной причины» 

[3], трактуется как совокупность условий, направ-

ляющих, характеризующих действия, как комплекс 

мотивов, как желание, вызывающее эффектность 

действий человека и характеризующее его целена-

правленность.  

В современных отечественных исследованиях 

изучению мотивации и мотивов уделяется особое 

внимание. Под мотивацией Э.А.Уткин понимает 

«состояние личности, определяющее уровень ак-

тивности и направленности действий человека в 

определенной ситуации» [7]. По мнению Г.Г. Зай-

цева, «мотивация – это побуждение к интенсивной 

деятельности личностей, коллективов, групп, свя-

занное со стремлением удовлетворить конкретные 
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потребности» [2]. А.М. Сергеев рассматривает мо-

тивацию как «процесс, обусловленный необходи-

мостью, которая создает побуждение к действию 

или активности» [6].  

Ценный вклад в понимание учебной мотива-

ции вносит теория Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова 

об основной учебной деятельности младшего 

школьника и динамике отношения к учению в 

младшем школьном возрасте – повышение заинте-

ресованности к результату и снижение познава-

тельного интереса [8]. Л.И. Божович, исследуя мо-

тивацию школьников к учению, приходит к вы-

воду, что одним из основных факторов, 

раскрывающих психическую суть данного отноше-

ния, является тот комплекс мотивов, который опре-

деляет учебную деятельность школьников. При 

этом вопрос формирования стабильности личности 

есть в первую очередь проблема развития социаль-

ных по своему происхождению и нравственных по 

содержанию мотивов поведения [1]. А.К. Маркова 

в мотивации учения младших школьников акцент 

делает на непринужденности, открытости, доверчи-

вости детей, на их вере в бесспорный авторитет 

учителя и стремлении осуществлять любые его за-

дания [3]. 

В свою очередь зарубежные учёные Майкл 

Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури под 

мотивацией понимают «процесс побуждения себя и 

других к деятельности для достижения собствен-

ных целей [4]». 

Своеобразное представление о мотивации 

свойственно представителям гештальтской психо-

логической школы. К. Левин, создавший методику 

экспериментального исследования мотивов, рас-

сматривал их как что-то независимое. Согласно 

концепции Д.К. Маккеланда, все без исключения 

мотивы и потребности человека приобретаются, 

формируются при его онтогенетическом развитии. 

Мотив здесь есть «стремление к достижению неко-

торых довольно общих целевых состояний», видов 

удовлетворения либо результатов. Мотив достиже-

ния рассматривается как причина человеческих 

действий.  

Г. Олпорт, будучи представителем «персона-

листического» направления, в своей книге «Лич-

ность» высказал мысль об индивидуальном под-

ходе к мотивации человека. В его концепции само-

реализации человек рассматривается как 

первоисточник человеческого поведения. 

В концепции мотивации Э. Даффи поведение 

описывается с учётом его направленности (подход, 

единое направление поведения) и интенсивности 

(внутреннее побуждение и активность). Д. Берлайн 

создал непростую систему мотивации, в соответ-

ствии с которой потребность определяет интересы 

человека. Однако сама потребность у него непо-

средственно связана с потенциалом возбуждения 

первичных структур, и по этой причине его концеп-

ция физиологична.  

В концепции мотивации А. Маслоу отмечается 

стремление индивида к непрекращающемуся раз-

витию как к главному мотиву. Мотивы формиру-

ются потребностями, которые обладают рядом 

уровней: от биологических потребностей вплоть до 

нужд самоактуализации. Перечислим ключевые че-

ловеческие потребности, выделенные учёным: по-

требность в выживании / в безопасности /в ком-

форте / в свободном времени / в любви / в уважении 

/ в самореализации. Как только у человека появля-

ются гарантии выживания (сохранение своей 

жизни, жизни близких, друзей), он начинает думать 

о безопасности каждого отдельного аспекта жизни: 

1) финансовая безопасность: желание сэкономить 

и приумножить достаток; 2) эмоциональная без-

опасность: чувство внутреннего комфорта; 3) фи-

зическая безопасность: первостепенная нужда в 

еде, тепле, жилище и одежде. Поведение находится 

в зависимости от нужд и возможностей, а также 

обусловливается внутренними и внешними моти-

вами. 

Обзор трудов отечественных и зарубежных 

психологов и педагогов по проблемам мотивации в 

целом и учебной мотивации, в частности, показал, 

что исследование данных понятий проводится с це-

лью уточнения определенных исходных позиций и 

последующего, более углубленного изучения во-

просов мотивации. 

Дефиниционный анализ термина «мотивация» 

позволил выявить два направления в трактовке дан-

ного понятия: в рамках первого направления моти-

вация анализируется с точки зрения структурных 

составляющих, как комплекс условий, детермини-

рующих поведение (сюда входят потребности, 

цели, планы, желания и т.д.); в рамках второго 

направления мотивация рассматривается не как 

статичное, а как динамичное образование, как про-

цедура, система, что активизирует и поддерживает 

поведенческую активность человека на определён-

ном уровне.  

Деятельность в отсутствии мотива либо с низ-

ким мотивом или не осуществляется вообще, или 

оказывается весьма неустойчивой. От мотивации 

учащихся начальных классов зависит их успешность, 

уровень знаний, желание учиться всю жизнь. От того, 

как ощущает себя младший школьник в определен-

ных условиях, зависит объём стараний, прилагае-

мых им в учёбе. По этой причине очень важно, 

чтобы весь процесс обучения вызывал у детей ин-

тенсивное внутреннее желание к знаниям, интел-

лектуальному труду. 

Учёными выделяются следующие виды моти-

вации: 

 познавательная мотивация, 

 мотивация достижения успеха, 

 компенсаторная мотивация, 

 престижная мотивация, 

 мотивация избегания неудачи. 

Если школьник в ходе обучения начинает ис-

пытывать радость от того, что он узнал что-то но-

вое, осознал, научился чему-то, то у него формиру-

ется познавательная мотивация. Ученик обогаща-

ется знаниями только лишь в том случае, если эти 

знания представляют для него определенное значе-

ние. 
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У детей с высокой успеваемостью наглядно 

проявлена мотивация достижения успеха – стрем-

ление хорошо, верно выполнить упражнение, полу-

чить необходимый результат. Мотивация достиже-

ния успеха, наряду с познавательным интересом, 

является весьма ценным мотивом. 

Престижная мотивация характерна для детей 

с завышенной самооценкой и лидерскими наклон-

ностями. Она стимулирует учащегося обучаться 

лучше одноклассников, быть первым, выделиться 

из их числа. Она становится мощным двигателем 

формирования отличника. В случае же если пре-

стижная мотивация сочетается со средними способ-

ностями ученика, глубокая неуверенность в себе, 

как правило, не осознаваемая ребенком, приводят 

его к бурным реакциям в ситуациях неуспеха. У 

неуспевающих учащихся престижная мотивация 

никак не формируется.  

Мотивация достижения успеха, мотив получе-

ния высокой оценки характерны для начального пе-

риода обучения в школе, однако и в это время четко 

проявляется вторая тенденция – мотивация избега-

ния неудачи. Дети стремятся избежать «двойки» и 

тех последствий, которые влечет за собой низкая 

отметка, – недовольства педагога, санкций родите-

лей. Беспокойность, страх получения плохой 

оценки придает учебной деятельности негативную 

эмоциональную окрашенность. У неуспевающих 

детей появляется и особый вид мотивация – ком-

пенсаторная мотивация. Это второстепенные по 

отношению к учебной деятельности мотивы, позво-

ляющие утвердиться в другой сфере – в занятиях 

спортом, музыкой, рисованием и т.д. Если необхо-

димость в самоутверждении удовлетворяется в ка-

кой-то области деятельности, низкая успеваемость 

не становится для ребенка исходной. 

Обычно в школу ребёнок приходит положи-

тельно мотивированным. Для того чтобы у него не 

угасло положительное отношение к учебе, старания 

педагога должны быть ориентированы на формиро-

вание стабильной мотивации достижения успеха, с 

одной стороны, и формирование учебных интере-

сов – с другой. 

Интерес к учебной деятельности по сравнению 

с иными интересами обучающихся систематически 

повышается в первом и втором классах и значи-

тельно снижается в третьем классе. Мотивационная 

сфера в младшем школьном возрасте значительно 

перестраивается: общая познавательная и социаль-

ная нацеленность дошкольника конкретизируется в 

«позиции ученика» – желании приходить в школу, 

далее эта позиция удовлетворяется и обязана быть 

заменена другим типом отношения – учебно-позна-

вательными мотивами и более зрелыми конфигура-

циями социальных мотивов.  

Учебно-познавательные мотивы модифициру-

ются следующим образом: младшие школьники от 

заинтересованности к отдельным фактам переклю-

чают свое внимание к закономерностям, принци-

пам. В этот период появляются и мотивы самообра-

зования, однако они представлены в наиболее про-

стой форме – заинтересованностью к дополнитель-

ным источникам знания, эпизодическим чтением 

дополнительной литературы. 

Социальные мотивы формируются с общего 

недифференцированного представления обще-

ственной значимости учения, с которым ребенок 

приходит в начальную школу, к более углублен-

ному осознанию потребности в обучении, к пони-

манию собственной значимости учения, что делает 

общественные мотивы наиболее эффективными. 

Позиционные социальные мотивы в этом возрасте 

представлены стремлением ребенка получить глав-

ным образом одобрение педагога.  

К окончанию младшего школьного возраста у 

обучающихся важно выработать хотя бы первона-

чальный учебно-познавательный мотив – интерес 

не только к новым знаниям и общим закономерно-

стям, но и к методам добывания данных знаний. Ос-

новные достижения данного периода обусловлены 

характером учебной деятельности и считаются ха-

рактеризующими для последующих лет обучения. 

Таким образом, полноценное проживание ре-

бенком младшего школьного возраста, развитие и 

поддержание его мотивации учения на должном 

уровне считаются важным основанием, на котором 

строится последующее его становление как актив-

ного субъекта познаний и деятельности.  
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Как известно, при изучении иностранных язы-

ков особое внимание уделяется лексике, поскольку 

именно она, будучи ведущим компонентом рече-

вого общения, выступает в речи во взаимодействии 

с грамматикой и фонетикой изучаемого языка. С 

помощью лексики можно передать все богатство 

мыслей и чувств человека [5]. 

Одной из основных практических целей обуче-

ния английскому языку в начальной школе явля-

ется формирование у младших школьников лекси-

ческого навыка, который представляет собой авто-

матизированное действие по выбору лексической 

единицы адекватно замыслу и ее правильному со-

четанию с другими единицами в продуктивной 

речи и автоматизированное восприятие и ассоции-

рование со значением в рецептивной речи [4].  

Понятие «лексический навык» неоднократно 

становилось объектом рассмотрения в трудах оте-

чественных психологов, психолингвистов (И.А. 

Зимняя, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев и др.) и педаго-

гов (Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов и др.). Под лекси-

ческим навыком Е.Н. Соловова понимает «способ-

ность мгновенно вызывать из долговременной па-

мяти эталон слова в зависимости от конкретной 

речевой задачи, а также включать его в речевую 

цепь»[1]. По мнению Е.И. Пассова, в основе лекси-

ческого навыка лежит определение соответствия 

выбора и сочетания единиц ситуации, а сам навык 

связан с двумя операциями: операцией вызова и 

операцией сочетания слов. При этом продуктивные 

лексические навыки отвечают за правильный под-

бор и преобразование слов в устной и письменной 

речи в соответствии с ситуациями и целями комму-

никации, а рецептивные лексические навыки – за 

распознание и понимание слов при прослушивании 

иностранной речи либо чтении текстов [3].  

В процессе изучения английского языка все 

навыки, включая лексические, формируются при 

выполнении речевого действия. Структура лекси-

ческого навыка неотделима от структуры речевого 

действия, а потому включает в себя звуковую 

форму лексических единиц, операции по их выбору 

и сочетанию, речевую задачу. Все компоненты лек-

сического навыка тесно связаны между собой, и вы-

членение какого-либо из них приводит к разруше-

нию всей структуры навыка [2]. 

Обучение иностранному языку в начальной 

школе представляет собой целостный процесс, ком-

поненты которого едины и взаимообусловлены. К 

основным компонентам (аспектам) изучения ан-

глийского языка учёные относят: 1) лингвистиче-

ский: строго отобранный и организованный лекси-

ческий материал, 2) психологический: навыки и 

умения, формируемые в конкретных условиях на 

конкретном этапе обучения; 3) методический: при-

емы изучения предмета, развитие самостоятель-

ного труда, активная познавательная деятельность 

и т.п. Развитие лексических навыков на уроках ан-

глийского языка происходит постепенно, парал-

лельно развитию навыков грамматики, фонетики и 

общеучебных навыков, необходимых для освоения 

предмета. 

Набор лексических единиц английского языка, 

с которыми знакомятся младшие школьники, мо-

жет быть разным, в зависимости от реализуемого в 

учебном процессе УМК («Школа России», «Пер-

спектива», «Начальная школа XXI», «Планета зна-
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ний»), однако федеральный государственный обра-

зовательный стандарт, по которому необходимо 

выстраивать систему развития навыков учащихся, 

един. ФГОС начального общего образования уста-

навливает результаты освоения основной образова-

тельной программы начального общего образова-

ния по английскому языку, на которые необходимо 

ориентироваться учителю при формировании лек-

сических навыков младших школьников: 

 узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тематики на уровне 

начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

 восстанавливать текст в соответствии с ре-

шаемой учебной задачей. 

В зону ближайшего развития учащихся вклю-

чены следующие лексические навыки: 

 узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и слож-

ные слова).  

Сформированные в начальной школе лексиче-

ские навыки учащихся становятся показателями их 

дальнейшего успешного обучения английскому 

языку в средней школе. В ФГОС НОО заявлен об-

щий минимум лексических единиц, обслуживаю-

щий различные ситуации общения, в пределах те-

матики начальной школы. 500 лексических единиц 

включают в себя простейшие устойчивые словосо-

четания, оценочную лексику и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Лексика, освоенная в 

начальной школе, является базой для формирова-

ния лексического навыка в средней школе. Это го-

ворит о том, что результаты освоения общего курса 

английского языка в начальной школе крайне 

важны. 

Лексический навык тесно связан со свой-

ствами памяти и мыслительной деятельностью ре-

бенка, поэтому принципы и приемы организации 

обучения должны способствовать развитию этих 

способностей. 

Анализ лингвистической, психолого-педагоги-

ческой и методической литературы по проблеме ис-

следования позволил выявить основные принципы, 

направленные на формирование лексических навы-

ков. Среди них: 

1) построение грамотного произношения; 

2) изучение лексических единиц в контексте; 

3) зрительное сопровождение и аудиосопро-

вождение; 

4) доступность информации и адекватный 

объем; 

5) группировка материала; 

6) системность. 

Первые три принципа обеспечивают прочное 

закрепление лексических единиц в памяти ребенка.  

В ходе процесса восприятия речи на слух про-

исходит осмысленное преобразование звуковых об-

разов в артикуляционные с помощью речедвига-

тельного анализатора. Это дает возможность рас-

шифровывать звуки речи, выделять из них 

отдельные части, воссоздавать по фонемам слова в 

их семантическом значении. Между слуховым и ре-

чедвигательным анализаторами устанавливается 

прочная функциональная связь. Именно поэтому 

для успешного восприятия речи на слух важна пра-

вильная постановка произношения, поскольку ино-

язычные звуки речи только тогда будут адекватно и 

в полной мере восприняты, когда в арсенале ре-

бенка появится полный набор артикуляционных 

навыков, свойственных фонетике изучаемого 

языка. 

Важным условием успешного освоения мате-

риала является его опосредованное запоминание. 

Это означает, что предназначенные для запомина-

ния языковые средства в ходе тренировочной ра-

боты включаются в соответствующий контекст с 

надлежащим набором смысловых связей. В нашем 

случае это могут быть единицы речи, т.е. предложе-

ния, повествовательные или вопросительные, в ко-

торых языковые единицы – лексемы – могут беско-

нечно варьироваться, наполняясь новыми смыс-

лами.  

Умение правильно произносить иностранное 

слово и умение правильно употреблять его в рече-

вых ситуациях приводят к закреплению слова в 

долговременной памяти школьника и применению 

его на практике. 

Следует отметить, что при изучении иностран-

ного языка и зрительное, и слуховое восприятие ни-

когда не сводится к простой сумме ощущений. Это 

всегда целенаправленная деятельность, нацеленная 

на получение информации. При этом восприятие 

визуальной информации дает на порядок более вы-

сокие результаты, чем восприятие информации на 

слух. Это связано с тем, что оптические сигналы в 

получении информации превосходят все осталь-

ные. Кроме того, способность зрительной системы 

к хранению предъявляемой информации связана с 

явлением зрительного последействия. Данную пси-

хологическую закономерность также нельзя игно-

рировать при овладении иностранным языком: 

фиксирование грамматических или лексических 

единиц на письме и зрительное их восприятие ока-

зывают неоценимую помощь в их осмыслении и за-

поминании. Таким образом, зрительное сопровож-

дение и аудиосопровождение позволяют облегчить 

обучение, так как информация, подкрепляемая од-

ними и теми же изображениями, помогает вызвать 

в памяти школьника нужное слово. Аудиофраг-

менты, озвучиваемые носителями с разным темб-

ром и интонацией, действуют по тому же прин-

ципу.  

Доступность информации, адекватный объём 

и грамотная группировка материала являются ор-

ганизационными принципами, без которых процесс 

обучения становится стихийным и не может гаран-

тировать результат.  
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Доступная и логически связанная с ранее вос-

принятым и осмысленным материалом информа-

ция вызывает положительные эмоции, активизи-

рует когнитивные процессы, позволяет с легкостью 

выделять единичное и общее, анализировать и син-

тезировать составляющие ее части. В этом случае 

процесс познания доставляет удовольствие. Напро-

тив, при непонимании возникают отрицательные 

эмоции: неуверенность и тревожность. В кратко-

временной памяти может храниться только ограни-

ченный объем информации (7 ± 2 единицы), тогда 

как в долговременной памяти информация может 

храниться всю жизнь. Иными словами, одновре-

менная презентация более чем девяти лексических 

единиц не ведет к их успешному усвоению, по-

этому каждая новая порция лексического матери-

ала должна быть не только строго дозирована, но и 

подкреплена достаточным количеством упражне-

ний, обеспечивающих ее переход в долговремен-

ную память.  

Более того, информация должна быть насы-

щена по содержанию и правильно сгруппирована, 

что способствует, в том числе, преодолению ин-

формационной нагрузки. Подобранный материал 

должен соответствовать изучаемой теме, сопут-

ствующей ей грамматике и уровню сложности, в 

противном случае такой материал не усваивается, 

отсюда возникает необходимость в системном обу-

чении, которое подразумевает взаимосвязь компо-

нентов. При системном подходе лексические 

навыки с самого начала обучения формируются со-

знательно. Это касается как постановки произно-

шения, так и овладения структурными элементами 

языка. 

Врожденная способность к языку является об-

щей для всех людей, и каждый носит в себе ключ к 

пониманию всех языков, главное – не завязнуть в 

хаотичной стихии бессистемного овладения ими. 

Если овладение языком будет соединять в себе си-

стемность и речевую практику, результат может 

быть достигнут в течение очень короткого времени, 

а качество сформированных навыков будет соизме-

римо с врожденными навыками носителей языка. 

Таким образом, успех освоения иностранного 

языка зависит от многих факторов. Для достижения 

целей обучения учитель должен ответственно под-

ходить к отбору и подаче лексического материала, 

ориентируясь на требования ФГОС начального об-

щего образования, концептуальные положения реа-

лизуемого в учебном процессе УМК и ведущие 

принципы формирования лексических навыков в 

рамках освоения учебного предмета «Английский 

язык». 
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Аннотация 
В данной статье приводятся учебно-познавательные компетенции и способы их формирования у сту-

дентов заочной формы обучения, получающих высшее образование, с использованием информационных 

технологий при изучении курса физики. Анализ результатов показывает эффективность применения таких 

технологий для повышения качества знаний студентов. 

Abstract 
This article presents educational and cognitive competencies and ways of their formation in students of cor-

respondence education, receiving higher education, using information technologies in the study of physics. Anal-

ysis of the results shows the effectiveness of using such technologies to improve the quality of students knowledge. 

Ключевые слова: высшее образование студентов заочной формы обучения, учебно-познавательные 

компетенции, информационные технологии. 

Keywords: higher education students of the correspondence form of training, learning and cognitive compe-

tence, information technology. 

 

Реформирование высшего образования тре-

бует повышения качества обучения студентов тех-

нических направлений. Фактически речь идет о но-

вом содержании и новой структуре подготовки спе-

циалистов, обладающих высоким уровнем 

компетентности, многофункциональностью, мо-

бильностью, способностью быстро адоптироваться 

к изменяющимся условиям, а также самостоя-

тельно решать принципиально новые задачи. [1]. 

Возрастает потребность общества в формировании 

самостоятельной, активной и ответственной лично-

сти, способной к самообразованию и саморазви-

тию.  

Дисциплина «Физика» относится к базовой ча-

сти математического и естественнонаучного, про-

фессионального цикла ООП и формирует у бака-

лавров инженерных направлений набор специаль-

ных знаний и компетенций, необходимых для 

выполнения научно-исследовательской, инноваци-

онной, производственно-технологической, органи-

зационно-управленческой, проектно-конструктор-

ской и проектно-технологической профессиональ-

ной деятельности [2]. 

Одной из основных задач высшей школы ста-

новится развитие познавательной активности сту-

дентов. Студенты не должны быть потребителями 

уже готовых знаний. Инициатива, активность, кри-

тичность и независимость мышления содействуют 

расширению интересов и различных форм позна-

ния. Потребность личности будущего специалиста 

в самообразовании и саморазвитии повышает его 

конкурентоспособность на рынке труда в условиях 

быстрого развития высокотехнологического произ-

водства. 

Без фундаментальных знаний, без навыков 

применения и пополнения этих знаний сформиро-

вать у студентов в процессе обучения требуемые 

компетенции невозможно. Однако в условиях по-

стоянного сокращения часов на аудиторные заня-

тия (в результате реформирования высшего образо-

вания) без навыков самостоятельной работы обой-

тись невозможно. Это особенно актуально для 

студентов заочной формы обучения. 

Заочное обучение требует от студента боль-

шого количества времени для самостоятельной ра-

боты, от преподавателя – регулярного тщательного 

контроля, от руководителей вуза – подбора препо-

давателей не только с теоретическими, но и с прак-

тическими знаниями и навыками, ведь многие заоч-

ники – это работающие профессионалы [3]. Не-

смотря на то, что педагоги отмечают более низкую 

успеваемость заочников в сравнении со студентами 

очных отделений, эффективность очной и заочной 

форм обучения оценивается как одинаковая, что 

позволяет экспертам предполагать дальнейшее раз-

витие формы обучения без отрыва от работы [4]. 

Существуют сложности, связанные с самой 

формой обучения:  

- ограниченность традиционно-дидактических 

подходов; 

- отсутствие практики построения адаптиро-

ванных фундаментально-целостных курсов фи-

зики, способствующих развитию системно-эволю-

ционного стиля мышления студентов; 

- отсутствие оперативных консультаций при 

выполнении контрольных работ в период между 

сессиями; 

- отсутствие контакта между преподавателем и 

студентом; 

- отсутствие навыков самостоятельной работы;  

- слабый контроль со стороны преподавателей; 

- отсутствие внутренней мотивации студентов; 

- недостаток доступных учебных пособий для 

студентов заочной формы; в качестве учебных по-

собий студентам-заочникам предлагают литера-

туру, предназначенную для дневных отделений (а 

заочникам нужны специфические учебники, спо-

собные заменить отсутствующего преподавателя; 

пока таких учебников недостаточно) [5]. 

В рамках часов, отведенных на дисциплину, 

решить поставленные перед преподавателем задачи 

весьма проблематично. С одной стороны – это низ-

кий уровень знаний физики, математики и химии 

(студент должен знать эти предметы в пределах 

программы средней школы, как минимум на базо-

вом уровне) знание физики, к сожалению, оценива-

ется в последнее время все чаще по результатам те-

стирования, не учитывающим глубину понимания 

тестируемым предмета, отсутствие системно-эво-

люционного (в идеале – синергетического) стиля 

мышления обучаемых (средняя школа не развивает 

мыслительную деятельность), отсутствие навыков 

самостоятельной работы. С другой стороны – это 

сложность дисциплины, сокращение часов, отводи-

мых на лабораторный практикум и уменьшение 

контрольных точек) [5]. 
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В Казанском национальном исследователь-

ском технологическом университете (КНИТУ) на 

кафедре физики была разработана модель органи-

зации процесса развития учебно-познавательных 

компетенций студентов-заочников на основе фор-

мирования и развития технического мышления 

ориентированная на самостоятельное изучение 

дисциплины «Физика» с помощью компьютерных 

технологий.  

Учебно-познавательные компетенции – это со-

вокупность знаний, умений и навыков познаватель-

ной деятельности, владение механизмами целепо-

логания, планирования, анализа, рефлексии, само-

оценки, обуславливающими успешность 

самостоятельной учебно-познавательной деятель-

ности.  

В составе учебно-познавательной компетен-

ции можно выделить: 

– умение ставить цель, пояснять и организовы-

вать ее достижение; 

– способность осуществлять планирование, 

анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-по-

знавательной деятельности (планирование соб-

ственной деятельности по разработке ее последую-

щего практического приложения, владение техно-

логией решения задач); 

– умение выдвигать гипотезы, задавать во-

просы к наблюдаемым фактам, отыскивать при-

чину явлений, обозначать свое понимание или не-

понимание по отношению к изучаемой проблеме; 

– способность ставить познавательные задачи, 

выбирать условия проведения наблюдения или 

опыта, выбирать необходимые приборы и оборудо-

вание, владеть измерительными навыками, рабо-

тать с инструкциями, использовать элементы веро-

ятностных и статистических методов познания, 

описывать результаты, формулировать выводы; 

– способность выступать устно и письменно о 

результатах своего исследования с использованием 

компьютерных и информационных технологий. [6]. 

Применение современных информационных 

технологий в учебном процесс позволяет создать 

качественно новые средства обучения: электрон-

ный учебные пособия с вопросами для само-

контроля, с примерами решения задач, контроль-

ными заданиями для студентов, новые компью-

терные лабораторные и практических работы, 

(«Механика и молекулярная физика», «Электри-

чество и магнетизм», «Электрические цепи», 

«Атомная и квантовая физика»), учебные задания 

и задачи для самостоятельной работы, програм-

мированные коллоквиумы, вопросы для самообу-

чения [6]. 

Использование современных коммуникатив-

ных возможностей делают процесс обучения более 

доступным, адоптированным к конкретным учеб-

ным планам того или иного направления. 

Для успешного освоения студентами заочной 

формы обучения данной дисциплины на кафедре 

физики КНИТУ. Разработаны и изданы учебные 

пособия: 

– для студентов, изучающих физику 3 се-

местра: «Физические основы механики. Молеку-

лярная физика и термодинамика», «Электроста-

тика, постоянный ток, электромагнетизм, электро-

магнитные колебания и волны», «Волновая оптика. 

Элементы атомной физики и квантовой механики»; 

– для студентов, изучающих физику в течение 

2 семестров: «Физические основы механики. Моле-

кулярная физика и термодинамика. Электроста-

тика, постоянный ток», «Электромагнетизм. Вол-

новая оптика. Элементы атомной физики и кванто-

вой механики»; 

– для студентов, изучающих физику за 1 се-

местр: «Краткий курс физики для бакалавров заоч-

ной формы обучения». 

В данных пособиях изложение теоретического 

материала чередуется с вопросами для само-

контроля, представлены алгоритмы и примеры ре-

шения типовых задач, что позволяет активизиро-

вать самостоятельную работу студентов. Также 

разработаны контрольные задания для определения 

качества усвоения данного материала.  

Кроме этого подготовлен курс лекций «Общая 

физика» и оформлен в виде слайдов в программе 

Power Point, где вся информация обобщена, струк-

турирована и представлена в виде таблиц. Это поз-

воляет студентам с низким уровнем довузовской 

подготовки начать изучать дисциплину с нуля, не 

взирая на отсутствие базовых знаний школьной 

программы. Использование в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий 

облегчает восприятие достаточно сложной дисци-

плины, дает возможность включить видеозаписи 

реальных физических экспериментов, видеозадач.  

Эффективность компетентностно - ориентиро-

ванного обучения требует применения мониторин-

гового подхода в совершенствовании качества обу-

чения, четкого выделения базовых показателей и 

критериев оценки эффективности развития как от-

дельно взятых компетенций, так и их совокупности 

[7]. Педагогический мониторинг результатов обу-

чения студентов выявляет динамику развития тех-

нических компетенций студентов через показатели 

и критерии сформированности их компонентов с 

целью коррекции деятельности студента и препода-

вателя  

Начиная с 2003 года на кафедре физики Казан-

ского национального исследовательского техноло-

гического университета неоднократно проводились 

экспериментальные исследования по развитию 

учебно-познавательных компетенций студентов с 

помощью информационных технологий.  

Анализ результатов мониторинга учебных до-

стижений студентов позволил выявить положи-

тельную динамику развития технического мышле-

ния, показал, что разработанная система обучения 

может существенно повысить качество подготовки 

студентов к продуктивной познавательной деятель-

ности особенно в условиях заочной формы обуче-

ния в техническом вузе [6,8,9]. 

Конечно, приобретение компетенций базиру-

ется на опыте обучающегося, зависит от активно-
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сти самого студента и поэтому очень велико значе-

ние деятельностного подхода в образовательном 

процессе.  

Реализация деятельностного подхода в образо-

вании способствовала развитию технических ком-

петенций студентов на основе применения таких 

методов обучения которые бы развивали не просто 

умения, а компетенции, непосредственно сопря-

женные с опытом их применения в практической 

деятельности, были приоритетно направлены на 

развитие познавательного интереса студентов, фор-

мировали активную, самостоятельную и инициа-

тивную позицию студентов в образовательном про-

цессе, реализовывали принцип связи обучения с 

жизнью. 

Совершенствование технических компетенций 

студентов на основе информационных технологий 

обучения неразрывно связано с развитием у студен-

тов самопроцессов: умения самостоятельно ориен-

тироваться в информационном пространстве, пра-

вильно применять полученные знания, проектиро-

вать свои дальнейшие действия.  

Таким образом, для создания эффективных 

условий обучения физики в условиях информатиза-

ции обучения была разработана целостная методи-

ческая система, позволяющая развивать базовые 

компетенции студентов на основе внедрения высо-

коэффективных информационных технологий. Ос-

новными компонентами являются: целостная си-

стема знаний, формирующая физическую картину 

окружающего мира, эффективные методы и сред-

ства обучения. Умение решать конкретные задачи 

заданной сложности. Приобретение навыков прове-

дения научных экспериментов и исследований. Ак-

тивизация самостоятельной работы студентов, не-

прерывный контроль их уровня знаний и умений. 
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Abstract 
Die Verwendung der soziokulturellen Komponente im Deutschunterricht hilft den Studenten, ein Gespräch 

im Rahmen eines Kulturdialogs zu führen. Es treten jedoch Schwierigkeiten auf, einige kulturelle Realitäten zu 

verstehen, die in der kasachischen Muttersprache der Lernenden nicht gleichwertig sind. Die Bildung praktischer 

Fähigkeiten auf der Grundlage einer Reihe von Übungen zur Überwindung dieser Fehler hilft den Studierenden, 

eine tolerante Haltung gegenüber der Kultur der zu lernenden Sprache einzunehmen. 

Schlüsselwörter: Realie, soziokulturelle Komponente, Dialog der Kulturen, Methoden des Fremdsprachen-

unterrichts. 

 

In der heutigen Phase der Entwicklung der Metho-

dik des Fremdsprachenunterrichts entsteht die Notwen-

digkeit von Lehrern, die soziokulturelle Komponente 

der kommunikativen Kompetenz zu stärken. Wie be-

reits G.V. Kolshansky erwähnt hat, die Einbeziehung 

landeskundlicher Elemente, kultureller Informationen 

und Realien in den Fremdsprachenunterricht ist nicht 

mit dem Wunsch verbunden, den Bildungsprozess un-

terhaltsam zu gestalten, sondern mit der internen Not-

wendigkeit des Lernprozesses [2, 35]. Die Studieren-

den sollten die Fähigkeiten interkultureller Kompetenz 

beherrschen und lernen, im Rahmen eines Kulturdia-

logs ein Gespräch zu führen.  

http://www.pedlib.ru/Books/3/0233/3_0233-58.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0233/3_0233-58.shtml
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Dieser Dialog kann bei der Berücksichtigung eini-

ger Merkmale der Kulturkomponenten erreicht werden. 

Dazu gehören Traditionen und Bräuche, alltägliches 

Verhalten (Gewohnheiten), nationale Merkmale des 

Denkens, der Weltwahrnehmung, Literatur, Folklore, 

Anekdoten [4, 107]. Unter Berücksichtigung dieser As-

pekte erreicht der Fremdsprachenlehrer das Hauptziel – 

die Bildung einer fremdsprachigen soziokulturellen 

Kompetenz im Prozess der Entwicklung einer multikul-

turellen Sprachpersönlichkeit beim Erlernen von Spra-

chen, Kulturen und Zivilisationen.  

Dementsprechend werden moderne Anforderun-

gen an die kulturelle Füllung der Lehrliteratur, der 

Lehrpläne und der praktischen Lektionen sowohl in der 

ersten als auch in der zweiten Fremdsprache gestellt. 

Zum Beispiel, die Arbeit mit Texten, die mit kulturellen 

Informationen gesättigt sind, die Verwendung von 

sprachlichen Vokabeln (DUDEN, WAHRIG), die 

Durchführung von Rollenspielen und anderen proble-

matischen interaktiven Aufgaben.  

Besonders akut ist die Frage, soziokulturelle In-

formationen in den Unterrichten der zweiten Fremd-

sprache, insbesondere Deutsch, in Gruppen mit der ka-

sachischen Unterrichtssprache darzustellen.  

Es treten Schwierigkeiten auf, einige der kulturel-

len Realien zu verstehen, die in der kasachischen Mut-

tersprache der Studenten ihresgleichen suchen. Folg-

lich hat der Deutschlehrer eine Reihe von Aufgaben, 

um diese Schwierigkeiten zu überwinden. 

1. Untersuchung der Probleme und Schwierigkei-

ten beim Verständnis der kulturellen Realien im Ver-

lauf der Interaktion zwischen verschiedenen Kulturen. 

2. Die Bildung praktischer Fähigkeiten auf der 

Grundlage einer Reihe von Übungen zur Überwindung 

der mit kulturellen Realien verbundenen Fehler.  

Um diese Aufgaben zu realisieren, braucht der 

Lehrer Kenntnis der psychologischen Entwicklungsbe-

sonderheiten der Studenten und der Gruppe als Ganzes; 

die Einbeziehung der interdisziplinär Beziehungen in 

den Lernprozess; die Verwendung von Multimedia-

Tools und Projektmethoden für die Optimierung des 

Fremdsprachenunterrichts; die Intensivierung der kog-

nitiven Aktivität der Studenten.  

Die Analyse von Studien zur Untersuchung des 

Phänomens «Realie» zeigt, dass die Realien als Träger 

des nationalen und/oder historischen Kolorits in ande-

ren Sprachen keine genauen Entsprechungen (Äquiva-

lente) aufweisen und daher nicht «aus gemeinsamen 

Gründen» übersetzt werden können, was einen beson-

deren Ansatz erfordert» [5, 47]. 

Im Moment gibt zahlreiche Klassifikationen von 

Wörtern-Realien, die in den Werken von Gelehrten wie 

W. Koller, J. Albrecht, B. Bödeker, K, Henschelmann, 

A. E. Suprun, B. I. Repin, A.A. Reformatorskij, V.D. 

Uvarov, V.N. Krupnov und V.S. Vinogradov darge-

stellt sind.  

Die Hauptrichtungen in ihnen sind:  

 Alltagsleben (Unterkunft, Kleidung, Dekora-

tion, Essen, Getränke, Bräuche, etc.); 

 Kunst und Kultur (Musik, Tanz, Musikinstru-

mente, Theater, Bräuche, Feiertage, Spiele, Mytholo-

gie);  

 ethnische Objekte (Ethnonyme, Spitznamen); 

 Maßnahmen und Geld;  

 «psychologische Realien» (zum Beispiel: 

Merkmale des Charakters und der Wahrnehmung der 

Muttersprachler); 

 Werbe- und politische Realien wie Klischees, 

Stempel und gesellschaftspolitische Realien. 

Im praktischen Deutschunterricht stehen die Ler-

nenden sehr oft vor dem Problem, dass einige Konzepte 

in der Muttersprache (Kasachisch) fehlen. Oft fehlen 

Konzepte, die mit dem Leben, der Kultur, der Mytho-

logie der gelernten Sprache verbunden sind.  

Nach dem Studium der verschiedenen Klassifika-

tionen von Wort-Realien, Realien von Vinogradov V.S. 

in der Arbeit «Lexikalische Übersetzungsprobleme der 

künstlerischen Prosa» (1978) erschien es uns am aussa-

gekräftigsten, wenn wir den Studierenden Fremdspra-

chenkultur beibringen. Der Autor hebt die folgenden 

Abschnitte hervor: 

 alltägliche Realien; 

 ethnographische und mythologische Realien; 

 die Realien der natürlichen Welt; 

 die Realien des staatlichen Systems und des 

öffentlichen Lebens; 

 onomastische Realien – Anthroponyme; 

 assoziative Realien [6, 145]. 

Die Fähigkeit, diese Realitäten auf Deutsch darzu-

stellen und umgekehrt, ist eines der Hauptziele des 

Sprachunterrichts. Die vorläufige Beseitigung von 

Schwierigkeiten beim Verständnis der Realien wird 

durch bestimmte Methoden ihrer Darstellung durch 

verschiedene Übungen erreicht. 

Beim Lesen eines Lehrbuchs oder einer Fiktion 

übt der Student seine Lese- und Sprechfähigkeiten 

(kommunikativ korrekt Spracheinheiten verbinden). 

Der Lehrer erklärt die unverständlichen Realien vor o-

der während des Lesens des Textes. Diese Erklärung 

kann einfach eine beschreibende Übersetzung oder, wie 

sie auch genannt wird, ein Übersetzungskommentar 

sein. 

Ein Beispiel ist aus dem deutschen Lehrbuch Op-

timal (2005), Stufe A2. Das lexikalische Thema ist 

«Berlin». Die Studenten lesen einen Auszug aus dem 

Dialog. 

 Was machen wir jetzt? 

o Erst mal eine Pause! Bitte denkt an meine 

Füße. Wie sind bestimmt schon 50 Kilometer gelaufen. 

 Quatsch! Wir waren erst am Brandenburger 

Tor und jetzt am Hackeschen Markt…  

o … und auf dem Reichstag. Erinnerst du dich? 

[3, 38] 

Bereits im dritten Satz stoßen die Lernenden auf 

ihre ersten Schwierigkeiten. In diesem Zusammenhang 

bedeutet der Ausdruck Brandenburger Tor ein archi-

tektonisches Denkmal im Zentrum Berlins im Bezirk 

Mitte. Dies sind die einzigen erhaltenen Stadttore Ber-

lins, ihr ursprünglicher Name ist die Tore der Welt. 

Während im kasachischen Bewusstsein das Wort "Tor" 

"Gitter, Zelle" bedeutet. 

Der Reichstag ist das höchste und gesetzgebende 

Organ in Deutschland seit der Weimarer Republik. Die 

Studenten, die die Geschichte Deutschlands nicht ken-

nen, werden die Bedeutung dieses Wortes nicht sofort 



The scientific heritage No 45 (2020) 29 

verstehen. Der einfachste Weg für sie zu verstehen ist, 

das Konzept von „reich“ (reich), „Tag“ (Tag) – „reicher 

Tag“ zu übersetzen, was falsch ist. Nach Ansicht des 

kasachischen Volkes ist das Parlament der Republik 

das höchste und gesetzgebende Organ Kasachstans. 

Eine der Arten solcher Fehler wird durch interlin-

guale Homonymie oder auch als «falsche Freunde» be-

zeichnet. Dieses Phänomen hängt mit der Existenz von 

Wörtern in zwei Sprachen zusammen, die in Klang o-

der Rechtschreibung ähnlich sind, aber unterschiedli-

che semantische Farben tragen. Sehr oft machen die 

Studenten Fehler aufgrund dieser Ähnlichkeit der Kon-

zepte. Beispiele: 

das Kabinett kabinet 

der Artist Artist 

die Repetition Repetisia 

 

das Kabinett (Schrank mit den Schubladen; Mi-

nisterkabinett) wurde von Studenten als kabinet (das 

Arbeitszimmer) übersetzt. Das Wort der Artist (Künst-

ler) –versteht man wie artist (Sänger).  

Der Satz „Keshe sońǵy repetısıa boldy“ wurde von 

Studenten wie „Gestern war die letzte Repetition.“ 

übersetzt. (Es war die letzte Wiederholung gestern). 

Das Wort die Repetition wird in kasachisches jattau 

(Auswendiglernen) übersetzt, aber nicht als Probe. Der 

Student identifizierte diese beiden Konzepte anhand ih-

rer Ähnlichkeit auf phonetischer Ebene. 

Während unseres Studiums haben wir Folgendes 

festgestellt. Die Studierende übersetzen einige Ausdrü-

cke ihrer Muttersprache durch Nachverfolgung. Zum 

Beispiel machen die Lernende in den Ausdrücken 

„jazataıym ýaqıǵa“ - „der Unfall“, „rolıkpen syrǵanaý“ 

- „skaten“ in den meisten Fällen einen Fehler, indem sie 

sie wie folgt übersetzen: „jazataıym ýaqıǵa“ - „un-

glücklicher Unfall“, „rolıkpen syrǵanaý“ - „Rollschuh-

Skaten“. 

Eines der wichtigen Merkmale der deutschen 

Wortbildung ist die Komposita. Dies ist ein sehr facet-

tenreiches, mehrdimensionales und sehr komplexes 

Phänomen. Ein komplexes deutsches Substantiv kann 

aus zwei, drei oder mehr Wörtern bestehen. Das Ablei-

tungsmodell der kasachischen Sprache ist anders. Ein 

neues Wort wird mit Suffixen gebildet. Dementspre-

chend tritt beim Studium der deutschen Sprache durch 

kasachische Studenten das Problem auf, das Komposita 

zu verstehen. Ihre Abwesenheit in ihrer Muttersprache 

führt zu Übersetzungsfehlern. 

Daher besteht die Aufgabe des Lehrers in dieser 

Situation darin, die Bedeutung dieser Konzepte anhand 

von Materialien mit landeskundlichem Charakter zu 

klären. 

Die kulturellen Realitäten der deutschen Sprache 

finden sich in Audio- / Videomaterialien. Beim Anhö-

ren von Audiotext oder beim Ansehen eines Videos 

kann ein Student auch auf das Problem stoßen, be-

stimmte Konzepte falsch zu interpretieren. Die Auf-

gabe des Lehrers, dieses Missverständnis rechtzeitig zu 

beseitigen. Bei diesen Übungen ist es ratsam, eine 

Übersetzung und Erklärung unbekannter Realien her-

auszugeben, bevor sie das Material anhören oder anse-

hen. Das Ergebnis dieser Aufgabe kann die Reproduk-

tion des gehörten Materials (Nacherzählung) oder die 

Inszenierung eines Minidialogs sein. Während eines 

Rollenspiels entwickelt der Studierende seine Ausspra-

che lexikalisch und grammatikalisch korrekt darzustel-

len. 

Eine der pädagogischen Technologien zum Erler-

nen einer Fremdsprache ist die Zusammenarbeit mit 

Vertretern einer anderen Kultur über Briefe, Pressekon-

ferenzen und Internetverbindungen. 

Wenn ein Lernende beispielsweise einen Brief an 

einen Freund aus Deutschland schreibt, kann er auch 

einen kulturellen Schock erleben, der mit alltäglichen 

Realien verbunden ist. 

 

 
 

Der Ausdruck j-n Geschmack treffen ist „nach Ge-

schmack wählen“, in der kasachischen Sprache hat ein 

anderes Äquivalent zu „dámine qaraı tańdaý“. Das 

Verb „treffen“ in den Köpfen der Studenten ist mit dem 

Konzept des Treffens verbunden, aber nicht der Aus-

wahl. Während das kasachische „tańdaý“ ein anderes 

deutsches Äquivalent «wählen» hat. Die Vertreter die-

ser beiden Kulturen verstehen auf den ersten Blick 

nicht sofort, worum es geht. Daher ist es notwendig, die 

Studierenden vor möglichen Problemen beim Ver-

ständnis eines ausländischen Gesprächspartners zu 

warnen, wenn sie diese schriftliche Aufgabe ausführen. 

Durch die Organisation der Bildungsaktivitäten 

der Studenten in den vier Phasen des Fremdsprachen-

lernens, die sich logisch gegenseitig ersetzen (Lesen, 

Hören, Sprechen, Schreiben), schafft der Lehrer die Be-

dingungen, unter denen die Studierende unweigerlich 

die internen Gesetze ihrer Fähigkeit verstehen, Realien 

aus dem Deutschen zu verstehen und ins Kasachisch zu 

übersetzen. 

Folglich ist es möglich, die Effektivität des Bil-

dungsprozesses sicherzustellen, wenn der moderne 

Fremdsprachenunterricht alle Anforderungen einer of-

fenen Informationsgesellschaft erfüllt und die Studen-

ten auf eine kontinuierliche Aktualisierung und den Er-

werb von Wissen ausrichtet. 

«Je höher das Interesse der Gesellschaft an neuen 

beruflichen, persönlichen, kulturellen und wissen-

schaftlichen Kontaktfähigkeiten mit Muttersprachlern 

mit den Errungenschaften von Wissenschaft, Techno-

logie und Kultur verschiedener Länder ist, desto höher 

ist der Status der Mehrsprachigkeit als Instrument zur 

Schaffung einer professionellen Kommunikation für 

den effektiven Erfahrungsaustausch und infolgedessen 

persönlich berufliche Entwicklung eines Spezialisten» 

[1]. 

Die Verwendung sprachlicher und landeskundli-

cher Informationen im Bildungsprozess trägt zur be-
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wussten Aufnahme von Material bei, steigert die kog-

nitive Aktivität der Lernenden, fördert die Schaffung 

einer positiven Motivation, bietet einen Anreiz für eine 

unabhängige Arbeit an der Sprache und entwickelt ein 

figuratives und künstlerisches Gedächtnis. Die Sprach-

übungen, die durch kulturelle Realien ergänzt sind, die 

auf der Sprachverhaltenskultur von Muttersprachlern 

basieren, tragen dazu bei, dass die Studierenden eine 

tolerante Haltung gegenüber der Kultur der lernenden 

Sprache einnehmen. 
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Анотація 

У статті виокремлено ключові аспекти професійності вчителя, що включають інформаційну, психо-

лого-педагогічну, комунікативну, моральну, соціально-професійну, автономізаційну та ін. компетентності. 

Розглянуто особливості формування професійних якостей студентів – майбутніх учителів початкової 

школи – в контексті вивчення психолого-педагогічних дисциплін. Відстежено питання змісту, методів та 

форм фахової підготовки вчителя початкової школи. З-поміж комплексу умов формування професійної 

компетентності майбутніх учителів виокремлено найважливіші з них, зокрема: засвоєння змістової скла-

дової фахових дисциплін; особистісне спрямування навчально-виховного процесу вищої школи; орієнту-

вання студентів на об’єкт майбутньої діяльності – цілісний педагогічний процес загальноосвітньої школи; 

підтримання тісного зв’язку вищого навчального закладу із загальноосвітньою школою; активне викорис-

тання в процесі фахової підготовки особистісно орієнтованих, розвивальних, інтерактивних, дослідниць-

ких, проблемних, інформаційних технологій навчання. 

Abstract  

The article highlights the key aspects of teacher professionalism, including information, psycho-pedagogical, 

communicative, moral, socio-professional, autonomous, and other competence. The peculiarities of formation of 

professional qualities of students – future elementary school teachers – in the context of studying psychological 

and pedagogical disciplines are considered. The issues of content, methods and forms of professional training of 

elementary school teachers were monitored. Among the set of conditions for the formation of professional com-

petence of future teachers, the most important of them are distinguished, in particular: mastering the content com-

ponent of professional disciplines; personal orientation of the educational process of higher education; orienting 

students to the object of future activity – a holistic pedagogical process of a comprehensive school; maintaining a 

close link between the higher education institution and the secondary school; active use in the process of profes-

sional training of personally oriented, developmental, interactive, research, problem, information technologies of 

training. 



The scientific heritage No 45 (2020) 31 

Ключові слова: педагогічна компетентність, фахова підготовка, вчитель початкових класів, психо-

лого-педагогічні дисципліни. 

Keywords: pedagogical competence, professional training, elementary school teacher, psychological and 

pedagogical disciplines.  

 

Державний стандарт початкової освіти в Укра-

їні [1] ґрунтується на засадах особистісно зорієнто-

ваного та компетентнісного підходів, що зумовлює 

чітке визначення результативної складової засвоє-

них учнями знань, спрямованих на формування ба-

зових компетентностей: вільного володіння держа-

вною (і рідною у разі відмінності) мовами, спілку-

вання іноземними мовами, компетентності у галузі 

природничих наук, техніки і технологій, математи-

чної, інформаційно-цифрової, екологічної, культу-

рної, соціальної та громадянської компетентностей, 

ініціативності, підприємливості та фінансової гра-

мотності, уміння навчатися впродовж життя. Реалі-

зація компетентнісної моделі навчально-виховного 

процесу в початковій школі актуалізує пошук ефе-

ктивних підходів до формування професійної ком-

петентності студентів – майбутніх учителів, оскі-

льки готовність до вирішення професійних завдань 

у реальному педагогічному процесі загальноосвіт-

ньої школи закладається на етапі здобуття вищої 

освіти.  

Важливі аспекти психолого-педагогічної та 

методичної підготовки вчителів початкових класів 

у своїх дослідженнях висвітлюють О.Біда, Н.Глуз-

ман, С.Гунько, О.Кивлюк, О.Кравчук, Л.Макаре-

нко, І.Мозуль, О.Отич, І.Смірнова, Л.Себало, І.Упа-

това, О.Шиман, Н.Шустова та ін. Праці науковців 

стверджують помітне зростання інтересу до про-

блем освітньо-виховної роботи в початковій школі 

та відповідно до формування готовності студентів 

– майбутніх учителів – до реалізації окремих про-

фесійних функцій.  

Метою даної статті є висвітлення особливос-

тей формування педагогічної компетентності сту-

дентів – майбутніх учителів початкової школи – в 

процесі фахової підготовки.  

На основі аналізу наукових розвідок нами вио-

кремлені ключові аспекти професійності вчителя, 

що включають інформаційну, психолого-педагогі-

чну, комунікативну, моральну, соціально-профе-

сійну, автономізаційну компетентності.  

Інформаційна компетентність особистості є ва-

жливою умовою успішної життєдіяльності кожного 

члена сучасного суспільства. Однак суспільна зна-

чущість професії педагога висуває особливі вимоги 

до його інформаційної культури. Передбачене нав-

чальним планом спеціальності «Початкова освіта» 

вивчення гуманітарних, соціально-економічних та 

природничо-наукових дисциплін спрямовується на 

засвоєння системи знань, умінь, навичок, що 

сприяє розвитку загальної та наукової ерудованості 

майбутніх учителів. Адже важливою вимогою до 

педагога є глибокі знання навчальних предметів та 

методики їх вивчення, уміння опрацьовувати різні 

види інформації, володіння інформаційними техно-

логіями. В.Сухомлинський високо оцінював діяль-

ність учителів, які поєднують любов до дітей з гли-

боким творчим інтересом до проблем науки: «Та-

кий учитель знає значно більше, ніж передбачено 

програмою середньої школи. Навчальний предмет 

для нього – лише азбука науки. Глибокі знання, ши-

рокий кругозір, зацікавленість проблемами науки – 

все це потрібне вчителеві для того, щоб розкривати 

перед вихованцями притягальну силу знань, пред-

мета, науки, процесу навчання. Учень повинен ба-

чити в учителеві розумну, знаючу, думаючу, зако-

хану в знання людину» [6, с. 49].  

Основою гуманістично орієнтованого педаго-

гічного мислення вчителя є його психолого-педаго-

гічна підготовленість, зокрема знання методологіч-

них засад та наукових категорій психології та педа-

гогіки, законів вікового і психічного розвитку 

особистості, закономірностей, цілей, технологій на-

вчання та виховання, принципів управління педаго-

гічним процесом, наукової організації праці тощо. 

Процес фахової підготовки вчителя початкової 

школи передбачає розгляд широкого спектру пси-

холого-педагогічних проблем, оскільки така поін-

формованість майбутнього вчителя є необхідною 

умовою його успішної професійної діяльності. На-

вчальним планом підготовки фахівців за спеціаль-

ністю «Початкова освіта» для першого (бакалаврсь-

кого) рівня вищої освіти передбачено вивчення та-

ких нормативних навчальних дисциплін: «Вступ до 

спеціальності», «Загальна психологія», «Основи 

педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», 

«Школознавство», «Історія педагогіки», «Порівня-

льна педагогіка», «Методика виховної роботи в по-

чатковій школі», «Педагогічні технології у почат-

ковій школі», «Інформаційні технології у професій-

ній діяльності вчителя» та ін.  

Значна увага приділяється вивченню методики 

навчання в початковій школі, зокрема: мови і літе-

ратури, математики, інформатики, природознавс-

тва, суспільствознавства, фізкультури, валеології, 

мистецтв, трудового навчання. На розширення про-

фесійного кругозору майбутнього педагога спрямо-

ване вивчення дисциплін вільного вибору студента: 

«Педагогічна етика», «Педагогіка сімейного вихо-

вання», «Педагогічна конфліктологія», «Полікуль-

турна освіта», «Основи гендерної педагогіки», 

«Особливості корекційної роботи з молодшими 

школярами», «Педагогічна ергономіка», «Основи 

інклюзивної педагогіки», «Превентивна педагогіка 

в початковій школі» та ін.  

Варто зазначити, що психолого-педагогічні та 

спеціальні (з предмета) знання є необхідною, але 

недостатньою умовою компетентності. Розв’язання 

педагогічних завдань потребує набуття практичних 

професійних умінь: аналітичних, прогностичних, 

проективних, рефлексивних, організаторських, ко-

мунікативних умінь.  

На етапі здобуття фаху важливо здійснювати 

своєчасну діагностику педагогічних здібностей 

студентів, оскільки залишається резерв часу для їх 



32 The scientific heritage No 45 (2020) 

корекції та закріплення в співпраці з викладачем. З 

цією метою використовуються спеціальні завдання 

та методики, зокрема «Діагностика педагогічної 

спрямованості студентів», «Діагностика рівня сфо-

рмованості в студентів комунікативності», «Діагно-

стика рівня емпатії», «Методика для виявлення до-

мінувальної емоційної модальності у педагогів», 

«Діагностика рівня емоційної стабільності та здат-

ності до керування психологічним самопочуттям», 

«Діагностика комунікативної толерантності», «Діа-

гностика організаторських здібностей», «Діагнос-

тика рівня саморозвитку в професійно-педагогічній 

діяльності», «Методика визначення мотивації ус-

піху» тощо. Виявлення студентами рівня власних 

дидактичних, організаторських, комунікативних, 

перцептивних, сугестивних та інших педагогічних 

здібностей спонукає до усвідомлення необхідності 

подальшого особистісного самопізнання та профе-

сійного самовдосконалення у формуванні іміджу та 

індивідуального стилю педагогічної діяльності. 

Створення творчої атмосфери на заняттях та 

активізація пізнавальної діяльності студентів дося-

гається, на нашу думку, використанням таких педа-

гогічних технологій: особистісно орієнтованого, 

розвивального, інтерактивного, дослідницького, 

проблемного, диференційованого навчання. З цією 

метою використовуються методи моделювання та 

імітації педагогічних ситуацій і фрагментів уроку, 

дидактичні рольові ігри, мозкова атака, дискусії, 

дебати, форуми, прес-конференції, конкурси, метод 

кейсів, «Коло ідей», «Акваріум», «Ажурна пилка», 

«Ток-шоу», «Мікровикладання», спеціальні тренін-

гові вправи тощо. Така робота дає можливість сту-

дентам проаналізувати вивчене, усвідомити послі-

довність та доцільність професійних дій, викорис-

тати педагогічну теорію для вирішення навчально-

виховних завдань, а також спрямовується на фор-

мування невід’ємної складової професійності май-

бутнього педагога – комунікативної компетентно-

сті.  

Погоджуємось із думкою М.Оліяр, що з-поміж 

умов формування комунікативної компетентності 

та якісної підготовки студентів до викладання дис-

циплін лінгвістичного циклу є «комплексне засво-

єння студентами психолого-педагогічних, лінгвіс-

тичних та методичних знань; викладання методики 

вивчення української мови на основі сучасних ди-

дактичних технологій; розробка системи методико-

лінгвістичної підготовки майбутніх учителів у ру-

слі сучасних тенденцій гуманізації, гуманітариза-

ції, інтеграції, диференціації навчання; оновлення 

змісту лінгвістичної освіти як за рахунок удоскона-

лення традиційних дисциплін, так і розробки сис-

теми нових курсів, які забезпечують методико-лін-

гвістичну спеціалізацію; проведення інтегрованих 

спецкурсів, які сприяли б глибшому розумінню сту-

дентами внутрішньопредметних та міжпредметних 

зв’язків; ефективна організація самостійної творчої 

діяльності студентів з удосконалення своїх профе-

сійних умінь, розвиток у них позитивної мотивації 

як навчальної, так і майбутньої професійної діяль-

ності; відмова від авторитарного стилю роботи зі 

студентами; розробка підручників та посібників на 

інноваційних засадах з урахуванням вимог компе-

тентнісного підходу до професійної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів» [5, с.94].  

Розвитку здатності спілкуватися в умовах про-

фесійної діяльності на засадах творчої співпраці та 

діалогічної взаємодії з учнями сприяє виконання 

вправ з формування комунікативних умінь, рефле-

ксії та емпатії, виразності поведінки в публічній об-

становці, стресостійкості, контролю емоцій тощо. З 

цією метою доцільно проводити в студентській 

групі тематичні акметренінги («Знайомство з адмі-

ністрацією школи», «На прийомі в директора 

школи», «Перші батьківські збори», «Виступ на 

педраді»), під час яких студенти опановують ситу-

ативний етикет, ритуал знайомства, оволодівають 

мистецтвом розпочинати й підтримувати бесіду, 

ставити питання відповідно до теми, уникати різко-

сті й категоричності висловлювань, виявляти доте-

пність, застосовувати гумор [4, с. 273]. 

Проблема ефективного поєднання теоретичної 

та практичної підготовки студентів – майбутніх 

учителів – актуалізує проведення у вищому нав-

чальному закладі лабораторних занять з психолого-

педагогічних дисциплін, які дозволяють досліджу-

вати конкретні педагогічні явища в реальних про-

фесійних умовах та забезпечують взаємозв’язок ви-

щої та загальноосвітньої шкіл. Під час лаборатор-

них занять студенти мають можливість 

знайомитися з документацією школи, з формами, 

методами навчально-виховного процесу, з досві-

дом та умовами праці педагогів, а також активно 

включатися в роботу в якості помічників учителя. 

Вчителі зосереджують увагу студентів на практич-

них аспектах педагогічної діяльності в умовах ре-

формування початкової освіти за концепцією 

«Нова українська школа», презентують сучасні на-

прями та підходи, що використовуються в роботі з 

учнями молодшого шкільного віку. До прикладу, 

викликають зацікавлення рольові ігри за участі са-

мих студентів, у процесі яких вони засвоюють тво-

рчі прийоми взаємодії з учнями: вітання, знайомс-

тва, обміну інформацією, виконання групових за-

вдань тощо. Приємно вражають студентів 

нестандартні форми початку робочого дня: «Обмін 

емоціями», «Взаємні посмішки». Вчителі діляться 

досвідом залучення учнів до різних видів пізнава-

льної діяльності в спеціально організованому осві-

тньому середовищі класу, розділеному на зони (ху-

дожньо-творча, ігрова, відпочинкова, зона дитячої 

бібліотеки та ін.), ілюструють прийоми спільного 

творення правил життєдіяльності дитячого колек-

тиву, позитивних психологічних установок на про-

дуктивну партнерську діяльність впродовж навча-

льного дня, здатність знімати розумове напруження 

тощо. Цікавими педагогічними знахідками для сту-

дентів виявляються педагогічні технології «Що-

денні 5», «Щоденні 3», робота за стратегіями «Ку-

бування», «РАФТ», «Джигсоу», створення лепбука 

та ін., які без примусу мотивують учнів до відпові-

дних видів діяльності. Актуалізація мотиваційного 

ресурсу лабораторних занять забезпечується ство-

ренням позитивного емоційного тла – психологіч-

ного клімату довіри між викладачами, вчителями та 
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студентами, атмосферою розкутості та доброзичли-

вості.  

Важливою складовою професійної підготовки 

майбутніх вчителів є педагогічна практика, у ході 

якої вони безпосередньо знайомляться з реаліями 

сучасної школи, досягненнями й проблемами, з ре-

жимом роботи та документацією, вчаться спостері-

гати, проводити та аналізувати різні типи уроків, 

колективних творчих справ, тобто виконувати фун-

кції класовода, вихователя та дослідника педагогіч-

ного процесу. Перелік обов’язкової звітної докуме-

нтації практиканта включає щоденники спостере-

жень, плани-конспекти уроків та виховних справ, а 

також психолого-педагогічні характеристики учнів 

та класного колективу. Такі види діяльності спря-

мовані на інтеграцію знань студентів з фундамента-

льних, спеціальних та психолого-педагогічних дис-

циплін і сприяють розвитку педагогічного мис-

лення і формуванню професійно значущих якостей 

особистості. 

Проблема підготовки майбутнього педагога 

має не тільки освітньо-культурне, але й соціально-

політичне значення, оскільки професія вчителя ві-

діграє дуже важливу роль у суспільстві, у зміцненні 

інтелектуального та духовного потенціалу нації, 

про що йдеться в Концепції «Нова українська 

школа»: «Виховний процес є невід’ємною складо-

вою усього освітнього процесу і орієнтується на за-

гальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні 

(гідність, чесність, справедливість, турбота, повага 

до життя, повага до себе та інших людей), соціа-

льно-політичні (свобода, демократія, культурне рі-

зноманіття, повага до рідної мови і культури, патрі-

отизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до 

закону, солідарність, відповідальність)» [1].  

Це означає, що вже на етапі здобуття фаху сту-

денти повинні усвідомити особливий статус учи-

теля початкової школи, оскільки в очах дітей вчи-

тель уособлює ідеального дорослого, особистісні 

якості якого в молодшому шкільному віці засвою-

ються механічно через наслідування й ідентифіка-

цію. Тому в процесі фахової підготовки варто забез-

печувати, окрім професійних знань та умінь, розви-

ток таких особистісних якостей, як 

доброзичливість, чуйність, щирість, толерантність, 

правдивість, вимогливість, справедливість, відпові-

дальність, принциповість, педагогічний оптимізм 

та ін. Для їх формування у зміст навчального мате-

ріалу з фахових дисциплін доцільно вводити ети-

чно-педагогічні ідеї та факти з життя видатних на-

уковців, які в практичній діяльності втілювали про-

паговані в теоретичних працях ідеї добра та 

гуманізму [3, с.180]. Особливу увагу варто приді-

ляти формуванню етичної свідомості студентів на 

заняттях з психолого-педагогічних дисциплін, за-

вдання яких – не лише збагатити майбутніх педаго-

гів теоретичними знаннями про моральність, етику 

і етикет, але й створити ситуації етичного вибору, 

етичної оцінки вчинків та дотримання морально 

схвалених дій, тобто підготувати їх до реалізації 

принципів гуманістичної педагогіки. 

Практика показує, що, формуючи професійну 

компетентність студента, необхідно стимулювати 

його до професійного самовиховання як цілеспря-

мованого, свідомого розвитку власних позитивних 

рис та подолання негативних, ініціативності як осо-

бистісної якості, потреби реалізації здібностей, що 

сприятиме утвердженню відчуття задоволеності 

обраною професією, впевненості в подоланні труд-

нощів. В цьому зв’язку варто наголосити на важли-

вості такої складової професійності вчителя, як ав-

тономізаційна компетентність, що виражається в 

потребі до самовдосконалення, самоствердження, 

самореалізації в творчій педагогічній діяльності, а 

отже – і конкурентоспроможності на ринку праці. 

В.Сухомлинський зазначав, що «фундамент, на 

якому стоїть школа і будується все, що робиться в 

школі, – всебічні знання, постійне інтелектуальне 

зростання кожного вчителя. Через три, п'ять років 

після закінчення вузу вчитель повинен знати в три, 

в п'ять, в десять разів більше, ніж знав він у перший 

рік своєї роботи. Якщо це не так, то учні будуть 

приречені на нудне зубріння й отупіння, тому що 

викладання, не зігріте і не осяяне прагненням учи-

теля до знань, перетворюється для нього у важку 

повинність, у тягар, а в дитини відбиває прагнення 

до знань, і губить її інтелектуальні задатки й здіб-

ності» [6, с. 51].  

Наш власний досвід викладання у вищій школі 

дозволяє погодитися з гіпотезою дослідників про 

те, що рівень професійного саморозвитку в майбу-

тніх учителів початкової школи підвищиться за та-

ких організаційно-педагогічних умов: стимулю-

вання мотивації до професійного саморозвитку; 

удосконалення методів і прийомів організації само-

стійної пізнавальної діяльності студентів; спрямо-

ваність педагогічної діяльності викладачів на фор-

мування основ професійного саморозвитку майбут-

ніх фахівців; оволодіння студентами прийомами і 

засобами професійного саморозвитку; створення 

праксеологічного середовища закладу вищої освіти 

[7].  

Таким чином, важливою умовою формування 

педагогічної компетентності майбутніх учителів є 

не тільки засвоєння змісту фахових дисциплін, а й 

особистісне спрямування професійної підготовки, 

орієнтація на педагогічний процес загальноосвіт-

ньої школи як об’єкт майбутньої діяльності. Адже 

в умовах реформування українська школа потребує 

вчителя-новатора, тобто агента змін в освітній 

сфері, на які очікує держава.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются методические подходы, применяемые в процессе обучения русскому языку ино-

странных учащихся. Анализ научно-методической литературы, описывающей различные методические подходы к 

обучению русскому языку как иностранному, показал, что коммуникативный подход, ставящий целью обучения 

овладение языком как средством общения наиболее адекватен в условиях работы с иностранными студентами. 

Abstract 

The article discusses the methodical approaches used in the process of teaching Russian to foreign students. An analysis 

of the scientific and methodical literature describing various methodological approaches to teaching Russian as a foreign 

language showed that the communicative approach, which aims at teaching language as a means of communication, is most 

adequate in working with foreign students. 

Ключевые слова: методика, подход, русский язык как иностранный, общение, обучение языку, лексика, 

грамматика. 

Keywords: method, approach, Russian as a foreign language, communication, language training, vocabulary, gram-

mar. 

 

История методики преподавания русского языка 

как иностранного (РКИ), появление и развитие новых 

методов обучения всегда тесно связаны с новыми тен-

денциями в лингвистике, филологии, психологии и пе-

дагогике. Данные этих наук способны коренным обра-

зом изменить подход в обучении, к разработке новых 

методов, привести к появлению новых систем и моде-

лей обучения, к новым дидактическим технологиям. 

Россия проходит этап преобразования в методах препо-

давания РКИ. Раньше приоритеты в обучении РКИ от-

давались грамматике, механическому овладению лек-

сикой, чтению и литературному переводу. Овладение 

языком осуществлялось посредством долгого и рутин-

ного процесса. Задания предлагались достаточно одно-

образные: чтение текста, перевод, заучивание новых 

слов, пересказ, упражнения по тексту. Когда приори-

теты отдавались чтению и так называемым «зазубрива-

нию» текстов, то реализовывалась только одна функция 

языка - информативная. Только целеустремленные и 

трудолюбивые иностранные студенты могли овладеть 

на высоком уровне русским языком. 

Проблемы, с которыми столкнулись методисты 

русского языка как иностарнного, оказались во многом 

сходными. Важнейшей проблемой обучения стала 

связь между содержательной и формальной сторонами 

языка. Если структурная организация языка выдвига-

ется на первое место, а лексике отводится служебная 

роль, то в учебном процессе овладение содержательной 

стороной речи замедляется. Между тем преимуще-

ственно содержательный, лексический подход нередко 

ведет к грубым грамматическим и коммуникативно зна-

чимым ошибкам, что также препятствует эффектив-

ному общению на русском языке. Решение этой про-

блемы заключается в соединение в учебном процессе 

как содержательной (лексической), так и формальной 

(грамматической) сторон языка. 

http://194.44.152.155/elib/local/1110.pdf
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Гуманистическое направление в психологии и ди-

дактике привело к разработке такого подхода к обуче-

нию, которое ориентировано на интересы личности, ее 

потребности и возможности, а также на дидактические 

приемы, которые соответствуют ее индивидуальным 

особенностям. Разные точки зрения на вышеуказанные 

проблемы способствовали появлению различных под-

ходов к обучению РКИ. 

Рассмотрим подход, основанный на психологии 

бихевиоризма. Основоположником данного подхода 

считается Б. Скиннер, который разработал систему 

принципов поведения человека в строго определенных 

условиях [5]. Согласно данному подходу, в первую оче-

редь, на процесс обучения влияет окружающий мир че-

ловека. Бихевиоризм описывает обучение как операци-

онально обусловленный процесс (различные варианты 

поведения человека), когда индивидуум реагирует на 

стимул определенным поведением. При этом положи-

тельная реакция преподавателя стимулирует у обучае-

мых самостоятельное выполнение определенного 

набора действий, а отрицательная реакция способствует 

отказу от них. 

Бихевиористский подход обеспечивается детально 

разработанной программой изучения и преподавания 

РКИ. В ней материал градуируется по степени сложно-

сти и изучается небольшими порциями. Процесс обуче-

ния строится с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся. Однако, при этом не учитывается принцип 

сознательности, а обучение строится на имитации и ме-

ханическом выполнении действий. Процесс обучения 

отождествляется с поступками, основу которых состав-

ляют рефлексы. Не учитывается целенаправленный и 

мотивированный характер деятельности человека. 

В противовес бихевиоризму сформировался ко-

гнитивный подход, авторами которого считаются Дж. 

Брунер и У. Риверс [4]. Данный подход опирается на 

принцип сознательности в обучении и на теорию соци-

оконструктивизма, согласно которой учащиеся явля-

ются активными участниками процесса учения, а не 

объектом обучающей деятельности преподавателя. В 

зависимости от индивидуальных психологических осо-

бенностей и качеств личности у обучаемых свой путь 

познания, свой когнитивный стиль, который влияет на 

выбор учебных стратегий. 

Изучение того или иного лингвистического явле-

ния с позицией когнитивистов должно опираться на ум-

ственные процессы, лежащие в основе понимания. Обу-

чение языку не сводится только к восприятию и меха-

ническому заучиванию единиц (структур, 

словосочетаний, речевых моделей) или правил. Обуча-

емые являются активными участниками процесса обу-

чения, который носит не только личностно, но и соци-

ально обусловленный характер. Однако, часто встреча-

ется узкое понимание когнитивных процессов, которое 

ведет к заучиванию правил языка. 

Гуманистический подход к обучению русского 

языка как иностранного опирается на мысли, чувства и 

эмоции обучаемых. В психологии данный подход свя-

зан с именем К. Роджера [3]. 

Согласно гуманистическому подходу, обучение 

должно носить личностно ориентированный характер, 

способствовать развитию и реализации чувства самосо-

знания личности. Гуманистический подход означает 

необходимость воспитания у обучаемых чувства ответ-

ственности, способности к самооценке и само-

контролю. Данный подход предполагает гуманный и 

«свободный» характер обучения и отвергает разработку 

учебных программ и планов, т.е. он практически не кон-

тролируется. 

В наши дни учет индивидуальных особенностей 

обучаемых, стал основой личностно-ориентированного 

подхода к обучению РКИ Личностно-ориентирован-

ный подход предполагает: 

1) самостоятельность учащихся в процессе обуче-

ния, что выражается в определении целей и задач курса 

самими обучаемыми, в выборе приемов и совместной с 

преподавателем разработке программы обучения; 2) 

опору на имеющиеся знания учащихся в различных об-

ластях; 3) учет социокультурных особенностей уча-

щихся; учет эмоционального состояния учащихся; 4) 

целенаправленное формирование учебных умений; 5) 

ограничение ведущей роли преподавателя, выступаю-

щего в функции помощника, консультанта, советника, 

аутентичного носителя языка; 6) использование аутен-

тичных материалов обучения. 

Глобальный подход, или гештальт-стиль, основан 

на положении гештальт-психологии, согласно которой 

поведение человека состоит из целостных единиц - 

«гештальтов». Согласно этому подходу, изучение языка 

должно базироваться на материале неразделенных бло-

ков, которые отрабатываются целиком, сверху вниз; от 

общего восприятия материала к последующему выде-

лению и осознанию его частей. Предпочтение при этом 

отдается групповой и парной работе, общению. 

Глобальный подход предполагает использование 

аналитических учебных программ, ориентированных 

на коммуникативные интенции. В качестве лингвисти-

ческого материала служат темы, ситуации, коммуника-

тивные задания. В процессе обучения языковой мате-

риал предъявляется учащимся в виде единичных бло-

ков. Он выявляет в материале языка закономерности и 

однотипные структуры на уровне системы. 

Инструментальный подход рассматривает изучае-

мые языковые и речевые явления как статические еди-

ницы, застывшие образцы, к порождению и пониманию 

которых следует стремиться в процессе обучения. В 

рамках данного подхода определенный период обуче-

ния заканчивается для учащегося созданием какого-

либо речевого продукта - монологического высказыва-

ния, диалога, письма и т.д. На достижение этой цели и 

направлена деятельность преподавателя. 

На основе данного подхода разрабатываются учеб-

ные программы синтетического типа, ориентированные 

на продукт обучения и опирающиеся на структуру 

языка и его системный анализ. В соответствии с данным 

подходом происходит отбор текстов и языкового мате-

риала, их анализ, деление на речевые образцы или дру-

гие единицы. Они градуируются по сложности, а затем 

вводятся и тренируются в рамках правила, часто вне 

связи с другими языковыми явлениями. Таким образом, 

задача обучаемого состоит в том, чтобы после трени-

ровки изучаемых грамматических явлений практически 

самостоятельно научиться объединять, синтезировать 

отдельные фрагменты в процессе порождения устной 

или письменной речи. 
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Дедуктивный подход предусматривает объясне-

ние правила и его тренировку на практике, т.е. путь от 

общего к частному, от формы к ее реализации. Индук-

тивный подход предполагает путь от частного к об-

щему, от употребления лексического или грамматиче-

ского явления к пониманию его формы. 

Дедуктивный подход лежит в основе грамматико-

переводного метода, когда учащийся сначала выучи-

вает правило, а затем выполняет упражнения. Дедук-

тивный подход экономичен по времени, способствует 

осознанию структуры и формы языковых явлений. Но 

заучивание правил может стать самоцелью, что затруд-

няет формирование коммуникативных навыков. 

Индуктивный подход лежит в основе аудиолинг-

вального метода, когда учащиеся работают по образцу, 

используют языковую единицу путем имитации, меха-

нического повтора, но вербально правило не формули-

руют. Формирование навыков происходит путем меха-

нического повторения и запоминания «правильного по-

ведения». Учащиеся знакомятся с грамматическим 

явлением и употреблением его в речи, что способствует 

коммуникации, однако мешает самоконтролю. 

Структурный подход уделяет внимание граммати-

ческому аспекту языка. Он основан на положениях 

структурной лингвистики и бихевиористского направ-

ления в психологии. В соответствии с этим подходом 

обучение предполагает овладение рядом грамматиче-

ских структур, которые вводятся как речевые образцы. 

Автоматизация речевых образцов осуществляется под 

руководством преподавателя в упражнениях на подста-

новку, имитацию, заполнение пропусков и т.д. Автома-

тизация речевых навыков часто сводится к заучиванию 

речевого образа. Обучение в соответствии с принци-

пами структурного подхода затрудняет сознательный 

выбор средств выражения, не способствует свободному 

конструированию речи. 

Лексический подход отражает содержательную 

сторону языка. В рамках данного подхода лексика изу-

чается во всем ее многообразии. Особое внимание об-

ращается на формирование навыков словоупотребле-

ния. 

Согласно данному подходу, ведущим в процессе 

обучения является аудирование, т.е. рецептивный вид 

речевой деятельности. Формирование рецептивных 

умений должно опережать формирование продуктив-

ных устно-речевых умений. Обучение речи начинается 

после того, как сформированы умения понимать текст 

на слух. Обучение базируется на переносе умений в 

аудировании на другие виды речевой деятельности. 

При этом главное внимание уделяется значению изуча-

емого языкового явления, а не его форме.  

Процесс овладения РКИ должен иметь активный, 

осознанный и творческий характер. В качестве крите-

рия усвоения языка должна выступать не языковая кор-

ректность, а результативность выполнения той или 

иной коммуникативной задачи. Таким образом, про-

цесс овладения РКИ в учебных условиях должен быть 

ориентирован на личность обучаемого, его реальные 

потребности и мотивы, социокультурные и индивиду-

альные. Используется логика развития личности, его 

креативные и когнитивные способности. Этот подход 

стимулирует учащихся к проявлению собственной ак-

тивности, радости и удовольствия от общения друг с 

другом. На основе этого подхода у обучаемых форми-

руется понимание того, что владеть языком - значит 

уметь пользоваться им как средством социальной ком-

муникации в реальных ситуациях общения. Цель дан-

ного подхода в том, чтобы учащиеся могли использо-

вать различные стратегии опосредованного и непосред-

ственного общения. При этом развивается 

концептуальная система обучения и формируется язы-

ковая картина мира, которой обладает носитель изучае-

мого языка [1, с. 64-65.]. 

Вышеперечисленные требования к процессу обуче-

ния РКИ реализуются в рамках коммуникативного под-

хода, возникшего в 2000-х годах «в современной мето-

дике преподавания РКИ одной из трех основных целей 

обучения является коммуникативная, конечный резуль-

тат которой – овладение языком как средством общения» 

[2, с.173], когда целью обучения РКИ стало владение им 

как средством социальной коммуникации. 
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В наши дни выпускник школы должен быть 

конкурентоспособен. Данная проблема формирова-

ния конкурентоспособной личности является акту-

альной на территории всей России, ведь очень ча-

сто выпускники школ оказываются совсем не гото-

выми к жизни взрослого самодостаточного 

человека. Скажем так: первоначальному выбору 

профессии принадлежит особенно важная роль. 

Это объясняется и вступлением во взрослую жизнь, 

и вступлением в трудовую жизнь. Все вышепере-

численное вызывает серьёзную психологическую 

перестройку молодого человека.  

Важнейшим этапом в жизни любого человека 

является выбор профессии и от правильно выбран-

ной профессии зависит вся последующая жизнь. 

Можно сказать, что одним из эффективных спосо-

бов решения проблем доступности и качества обра-

зования является обеспечение пространства вы-

бора. Для этого проводят организацию предпро-

фильной подготовки и введение профильного 

обучения.  

В общеобразовательном процессе на уровнях 

рациональной системы образования профессио-

нальная ориентация рассматривается как одна из 

функций современного образования, связанная с 

обеспечением условий для повышения уровня 

обоснованности осознанного выбора личностью 

своей будущей профессии и реализация професси-

ональных планов. 

Необходимым условием уроков трудового 

обучения является работа по активизации разных 

форм обучения. В своей совокупности они содей-

ствуют выработке активного творческого становле-

ния выпускников. Большие возможности дают в 

этом плане — факультативные занятия и кружко-

вые работы. С одной стороны они являются законо-

мерным продолжением основного школьного 

курса, с другой — на таких занятиях идет, целена-

правленная подготовка к выбору выпускниками бу-

дущей своей профессии. Каждая тема таких заня-

тий может при определенных условиях стать толч-

ком к заинтересованности учащимися той или иной 

деятельностью. Задача профпросвещения не сво-

дится только к ознакомлению школьников с миром 

профессий, а состоит и в том, чтобы развивать и 

углублять профессиональные интересы ребят, при-

вивать в конечном итоге любовь к профессии. Де-

лать это в отрыве от непосредственной трудовой 

деятельности учащихся невозможно. Поэтому од-

ним из ценных методов профпросвещения является 

практическая работа — общественно полезный, 

производительный труд учащихся. K внеурочным 

формам организации такой работы относятся круж-

ковые занятия, трудовые объединения школьников, 
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шефство, самообслуживающий труд и т. д. Участ-

вуя в них, учащиеся могут глубже понять сущность 

рабочих профессий, психологически подготовиться 

к трудовой деятельности, к сознательному выбору 

профессии [1,2]. 

В данной статье мы раскрываем роль дисци-

плины «Органическая химия» кружка «Химиче-

ские основы исследования продуктов питания» и ее 

влияние на выбор профессии, направленному на 

удовлетворение познавательных интересов уча-

щихся в области органической химии, на возмож-

ность учащимся 8-11 классов сориентироваться в 

самоопределении будущей профессии, по специ-

альностям химической направленности. Проведён-

ные исследования (тесты, анкеты различного ха-

рактера) с учащимися, посещающими кружок, поз-

волили раскрыть их возможности, развить научно-

исследовательские способности, а так же оказали 

помощь определиться в выборе будущей профес-

сии и подготовиться для дальнейшего обучения в 

учебных заведениях.  

В целях обеспечения профессиональной ори-

ентации и самоопределения учащихся, на базе ка-

федры «Химия, пищевая и санитарная микробиоло-

гия» работает кружок «Химические основы иссле-

дования продуктов питания», где занимаются 

обучающиеся 8-11 классов различных школ, но хо-

чется остановиться конкретно на старшей группе, в 

которой дети уже задумываются о выборе будущей 

профессии.  

Целью кружка является формирование навы-

ков и умений исследовательской деятельности в об-

ласти изучения химического состава сырья и уча-

стие в разработке функциональных продуктов пи-

тания. Задачи работы кружка:  

- получить представление о многообразии 

органических соединений, химических и физико-

химических методов исследования продуктов пита-

ния; 

- отработать методики проведения опытов 

по исследованию наличия органических соедине-

ний в составе пищевых продуктов. 

Планируемая тематика занятий кружка - осво-

ение методов исследования пищевых продуктов и 

исследование потенциальных добавок для создания 

функциональных пищевых продуктов. Часть работ 

связана с изучением свойств нардека и является ча-

стью вузовской программы «Переработка регио-

нального сырья». Тематика занятий студенческого 

научного кружка  из раздела «Органическая 

химия» включает: 

1. Общие методы исследования продоволь-

ственных товаров  

2. Исследование крахмала, сахара, кондитер-

ских изделий. Исследование углеводного состава 

нардека. 

3. Исследование аминокислотного состава 

муки регионального сырья (нут). 

4. Исследование пищевых жиров. Раститель-

ные масла. Животные и кондитерские жиры. Иссле-

дование мороженого. 

5. Функциональные добавки . Исследование 

влияние добавок молочных продуктов на актив-

ность лактазы. 

При выборе индивидуальных заданий, учиты-

вается их направленность на корректировку разви-

тия. Каждое занятие насыщено интересными зада-

ниями, фактами из истории развития раздела орга-

нической химии, опытами. Практические занятия 

способствуют формированию навыков и умений 

работы лабораторным оборудованием.  

Учащиеся принимают активное участие в про-

ведении опытов, наблюдают изменения в ходе ре-

акции, делают выводы о реакционной способности 

и присутствия анализируемых веществ. По резуль-

татам проведенных работ, обучающиеся оформ-

ляют результаты и участвуют в конференциях, кон-

курсах различного уровня. 

Занятие начинается с ознакомления учащихся 

с профессиями, где используется химический пи-

щевой лабораторный анализ. Процесс беседы 

можно проводить по такому плану: 

1. Общие сведения о профессии: краткая ха-

рактеристика отрасли народного хозяйства, где 

применяется профессия; краткий исторический 

очерк и перспективы развития профессии; основ-

ные специальности, входящие в состав профессии; 

примеры биографий лучших представителей про-

фессии. 

2. Производственное содержание профессии: 

место и роль профессии в техническом прогрессе, 

ее перспективность; предмет, средства и продукт 

(результат) труда; содержание и характер (функ-

ция) трудовой деятельности; объем механизации и 

автоматизации труда; общие и специальные знания 

и умения специалиста данной профессии, мораль-

ные качества; связь (взаимодействие) с другими 

специальностями. 

3. Условия работы и требования профессии к 

человеку: санитарно-гигиенические условия труда; 

требования к возрасту и здоровью; элементы твор-

чества, характер трудности, степень ответственно-

сти, специальные требования к физиологическим и 

психологическим особенностям человека, отличи-

тельные качества хорошего работника; специаль-

ные условия: влияние профессии на образ жизни 

работника, его быт и т. д.; экономические условия: 

организация труда, система оплаты, отпуск. 

4. Система подготовки к профессии: пути по-

лучения профессии: бригадно-индивидуальное 

обучение, учебные комбинаты, курсы, УПК, ПТУ, 

техникумы, вузы; связь профессиональной подго-

товки с учебой и трудовой деятельностью в школе; 

уровень и объем профессиональных знаний, уме-

ний и навыков, необходимых для получения 

начального квалификационного разряда по данной 

профессии; перспективы профессионального роста; 

где можно продолжить ознакомление с профес-

сией; что читать о профессии (в процессе беседы 

целесообразно использовать показ презентаций). 

Конечно, самой распространенной формой 

профпросвещения в настоящее время являются 

встречи с представителями промышленности и 
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сельского хозяйства. Встречи, возможно, организо-

вать с одним или несколькими представителями 

профессий на базе факультета перерабатывающих 

технологий и товароведения (но, существует еди-

ное правило их проведения — самой встрече, как и 

любому другому мероприятию, должна предше-

ствовать определенная подготовительная работа). 

Такие встречи позволяют решить задачи формиро-

вания интересов и мотивов выбора обучающимися 

профессии на специальности пищевой химической 

направленности [1,3]. 

По результату работы, считаем, что посещение 

кружка является первой ступенью к реализации 

жизненных планов подростков и повышает вероят-

ность осознанного выбора профессии выпускника 

основной школы. Изучение секретов органической 

химии позволяет овладеть многими актуальными и 

востребованными профессиями. Знание органиче-

ской химии, и не только, дает возможность рабо-

тать в области пищевой промышленности, сель-

ского хозяйства, медицины, фармакологии, биохи-

мии и биофизики и т.д. Считаем, что знание этой 

дисциплины, помогут освоить достойную профес-

сию и найти свое место в жизни. 
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Упровадження авторської методики навчання 

майбутніх філологів стратегій письмового перек-

ладу потребує розроблення моделі процесу нав-

чання. 

Модель процесу навчання, услід за В. Ягупо-

вим, розуміємо як «еталонне уявлення про нав-

чання студентів, його конструювання в умовах кон-

кретних освітньо-виховних закладів. Вона визначає 

цілі, основи організації та проведення навчального 

процесу» [9]. Модель навчання забезпечує поета-

пну реалізацію схеми навчання, а саме: реалізацію 

діяльності студента в ролі виконавця, а викладача в 

ролі організатора процесу навчання [8, с. 108]. 

Модель процесу навчання майбутніх філологів 

перекладацьких стратегій має бути адаптивною 

(зважати на індивідуальні особливості суб’єктів на-

вчання, їхній досвід), об’єктивною (відображати 

реальний процес навчання), суб’єктивною (врахо-

вувати тезаурус студентів), інтерактивною (перед-

бачати діалог між викладачем і студентами) [2]. 

Поділяючи погляди М. Мосіної, вважаємо, що 

лінгвометодична модель повинна забезпечити орга-

нізацію цілісного процесу навчання та орієнтувати 

його на розвиток усіх компонентів професійної 

освіти майбутніх фахівців; забезпечувати міждис-

циплінарні зв’язки, а також наступність у навчанні 

мови на всіх етапах. Модель повинна забезпечити 

мотивацію й викликати потреби майбутніх фахівців 

у безперервній освіті; сприяти впровадженню ком-

плексу сучасних технологій навчання, що сприяють 

реалізації основних завдань формування мовленнє-

вої компетентності майбутніх фахівців. Модель 

процесу навчання має сприяти самостійному й тво-

рчому застосовуванню знань і вмінь у нових неста-

https://ust.kz/word/doklad_rol_trydovogo_obycheniya_v_vybore_professii-80616.html
https://ust.kz/word/doklad_rol_trydovogo_obycheniya_v_vybore_professii-80616.html
http://school43.mogilev.by/index.php/spps/graduates/216-choice-profession-cookery
http://school43.mogilev.by/index.php/spps/graduates/216-choice-profession-cookery
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ндартних ситуаціях, саморозвитку та самореаліза-

ції особистості в різних видах діяльності, розвит-

кові критичного мислення, що забезпечує прий-

няття адекватних рішень у навчальній, науково-до-

слідницькій, професійній діяльності [6]. 

Під час розроблення моделі процесу навчання 

майбутніх філологів стратегій одностороннього пи-

сьмового перекладу з української мови англійсь-

кою спираємося на низку характеристик моделі, за-

пропонованих Л. Курило: 

1) послідовність (логічна організація навчаль-

ного процесу, що відображає етапність та підсис-

тему вправ); 

2) взаємопов’язаність усіх компонентів моделі;  

3) цілеспрямованість (здатність забезпечити 

досягнення поставлених цілей, реалізацію змісту, 

підходів, методів навчання);  

4) зв’язок із професійною підготовкою майбу-

тніх перекладачів [3, с. 117-118]. 

На основі типології моделей, здійсненої М. Ва-

ртофським [1], модель процесу навчання майбутніх 

філологів перекладацьких стратегій визначаємо як 

структурно-функціональну: навчальний процес ро-

зглядаємо як цілісну систему, в якій виокремлюємо 

її складові (структурні) частини, які пов’язуються 

структурними відношеннями, які регламентують 

підпорядкованість, логічну та тимчасову послідов-

ність вирішення окремих завдань. 

Аналіз останніх дисертаційних досліджень по-

казав, що в моделі організації процесу навчання по-

винні бути представлені такі компоненти: цілі нав-

чання; об’єкт навчання; суб’єкти навчання; навча-

льна дисципліна, в межах якої побудовано модель; 

елементи навчання — мовні (фонетика, лексика, 

граматика тощо) та мовленнєві (види мовленнєвої 

діяльності); зміст навчання; методи та способи нав-

чання; форми організації навчання; засоби нав-

чання; форми контролю навчальної діяльності сту-

дентів під час аудиторної і позааудиторної роботи; 

очікуваний результат. Ці компоненти охоплюють 

змістовий та процесуальний блоки, які поєднані 

ланкою поетапної реалізації компонентів змісту у 

структурі елементів предмета навчання [4; 5; 7]. 

Беручи за основу думку Л. Курило, вважаємо, 

що для розроблення моделі процесу навчання необ-

хідно враховувати норми часу, які відведені або мо-

жуть бути відведені на реалізацію методики нав-

чання майбутніх філологів стратегій односторон-

нього письмового перекладу англійською мовою [3, 

с. 118]. 

Мету навчання становить формування в май-

бутніх філологів знань, навичок та вмінь, які скла-

дають стратегічну компетентність в односторон-

ньому письмовому перекладі офіційно-ділових тек-

стів з української мови англійською. 

Об’єктом навчання в нашому дослідженні є 

стратегії одностороннього письмового перекладу 

офіційно-ділових текстів з української мови англій-

ською. 

Суб’єкти навчання – студенти вищих навчаль-

них закладів України освітньо-кваліфікаційного рі-

вня «Магістр» 1-го року навчання (ІІ семестр) спе-

ціальності 8.02030302 «Мова та література і перек-

лад» напряму Англійська мова». 

Модель реалізується в межах навчальної дис-

ципліни «Теорія та практика перекладу (англійська 

мова)». 

Елементи навчання. Мовні: лексичні, грама-

тичні, лінгвосоціокультурні одиниці, які характерні 

для офіційно-ділових текстів. Мовленнєві: читання; 

писемне мовлення; переклад (локальні та глобальні 

стратегії перекладу). 

Зміст навчання: знання, навички та вміння, які 

складають зміст стратегічної компетентності в од-

носторонньому письмовому перекладі офіційно-ді-

лових текстів з української мови англійською. 

Методи навчання: комунікативний, свідомо-

практичний; пояснення, організація вправляння – 

вправляння, метод професійно-орієнтованої рольо-

вої гри. 

Форми організації навчання: лекції, практи-

чні заняття. 

Засоби навчання: навчально-методичний посі-

бник «Збірник вправ з перекладу (для студентів 

ОКР «Магістр» спеціальності «Переклад»)» (автор 

О.А. Михайленко), який містить усі необхідні тек-

сти та комплекси вправ для формування стратегіч-

ної компетентності в односторонньому письмо-

вому перекладі офіційно-ділових текстів з україн-

ської мови англійською; автоматизовані 

перекладачі: ABBYY Lingvo-Online, SmartCAT, 

Google Translate. 

Форми контролю: поточний (підсумковий), 

усний/письмовий, індивідуальний, контроль з боку 

викладача, самоконтроль та самокорекція. 

Очікуваний результат: теоретичні знання 

про структурно-композиційні, лінгвостилістичні, 

лінгвосоціокультурні, комунікативно-прагматичні 

особливості офіційно-ділових листів різних піджа-

нрів в англійській та українській мовах; теоретичні 

знання про глобальні та локальні перекладацькі 

стратегії; про послідовність дій в реалізації страте-

гій перекладу; рецептивними та репродуктивними 

лексичними, граматичними та лінгвосоціокультур-

ними навичками; навичками перекладу, навичками 

трансформації лексичних та граматичних одиниць 

під час перекладу; інтерпретаційно-аналітичні, пла-

нувально-прогнозувальні, операційно-продуктивні, 

контролювально-оцінні уміння (які складають 

стратегії перекладу) сформовані на рівні, дос-

таньому для здійснення якісних перекладів офі-

ційно-ділових листів англійською мовою, для ство-

рення текстів перекладу, адекватних тексту оригі-

налу в комунікативно-прагматичному, жанрово-

композиційному та лінгвостилістичному аспектах. 

Норми часу: Модель навчання реалізується 

упродовж 52 годин: 22 години аудиторної роботи і 

28 годин – позааудиторної, 2 години – контроль. 

Авторська методика реалізується в чотири 

етапи:  

І етап – доперекладацький – триває 4 аудиторні 

години (заняття № 1 та 2, які реалізуються у формі 

лекції № 1 та лекції № 2).  
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ІІ етап – текстовий аналітико-інтерпретацій-

ний – триває 12 годин (6 ауд. годин, 6 год. самостій-

ної роботи), (заняття № 3, 4, 5, які реалізуються у 

формі практичних занять за допомогою І та ІІ груп 

вправ).  

ІІІ етап – дотекстовий перекладацький – триває 

8 годин (4 ауд. годин, 4 год. самостійної роботи), 

(заняття № 6, 7, які реалізуються у формі практич-

них занять за допомогою І та ІІ груп вправ).  

ІV етап – текстовий перекладацький – триває 

26 годин (8 ауд. годин, 18 год. самостійної роботи), 

(заняття № 8, 9, 10, 11, які реалізуються у формі 

практичних занять за допомогою І – V груп вправ). 

І етап – доперекладацький етап 

Перше заняття (2 ауд. год.) відбувається у фо-

рматі лекції. Мета: формування теоретичних знань 

про стратегії перекладу. Лекція №1. Тема: Перекла-

дацькі стратегії в сучасному перекладознавстві.  

Друге заняття (2 ауд. год) відбувається у фор-

маті лекції. Мета: формування теоретичних знань 

про лінгвальні, екстралінгвальні та перекладацькі 

характеристики офіційно-ділових текстів. Лекція 2. 

Тема: Лінгвальні, екстралінгвальні та переклада-

цькі характеристики офіційно-ділових текстів. 

ІІ етап – текстовий аналітико-інтерпре-

таційний етап 

Третє заняття (2 ауд. год. / 2 год. с/р.) – прак-

тичне. Мета: формування інтерпретаційних умінь: 

визначення комунікативних домінант, комунікати-

вних цілей, комунікативних стратегій, мовних засо-

бів, які використовуються для досягнення комуні-

кативних цілей. Застосовуються вправи І-ої групи 

(мовленнєві, рецептивні, аналітичні). Підгрупа 1.1. 

Вправи на читання і визначення комунікативно-

прагматичних характеристик тексту. В аудиторії 

студенти аналізують 4-5 листів різних піджанрів. 

Таку ж кількість листів аналізують самостійно. 

Четверте заняття (2 ауд. год. / 2 год. с/р.) – 

практичне. Мета: формування інтерпретаційних 

умінь – аналізу українськомовних текстів різних пі-

джанрів ділового листа, визначення комунікатив-

них домінант, комунікативних цілей, умінь прово-

дити зіставний аналіз текстів різних піджанрів діло-

вого листа в обох мовах. Застосовуються вправи І-

ої групи (мовленнєві, рецептивні, аналітичні). Під-

група 1.2. Вправи на читання й аналіз лінгвостиліс-

тичних та структурно-семантичних характеристик 

тексту. В аудиторії студенти аналізують 4-5 листів 

різних піджанрів. Таку ж кількість листів аналізу-

ють самостійно. 

П’яте заняття (2 ауд. год. / 2 год. с/р.) – прак-

тичне. Формування умінь встановлення адекватно-

сті функціональної домінанти, комунікативних ці-

лей, комунікативних стратегій, суб’єктивної мода-

льності, повноти передачі головної думки, 

відповідності узусним нормативам використання 

мовних засобів; встановлення відповідності лінгво-

стилістичних та жанрово-структурних характерис-

тик тексту перекладу до тексту оригіналу: а) відпо-

відність мовленнєвих засобів узусним нормативам 

певного стилю; б) забезпечення когезії та когерент-

ності; в) відповідність мовленнєвих засобів жанру 

(піджанру) ділового листа, його комунікавними ці-

лям та стратегіям). Застосовуються вправи ІІ-ої 

групи (вправи на редагування (рецептивно-аналіти-

чні мовленнєві вправи)). Підгрупа 2.1. Вправи на 

встановлення відповідності комунікативно-прагма-

тичним характеристикам тексту перекладу відно-

сно тексту оригіналу. Підгрупа 2.2. Вправи на вста-

новлення відповідності лінгвостилістичних та жан-

рово-структурних характеристик тексту перекладу 

до тексту оригіналу та ефективності використаних 

локальних та глобальної стратегій під час перек-

ладу. В аудиторії студенти аналізують 5-7 листів рі-

зних піджанрів. Таку ж кількість листів аналізують 

самостійно. 

ІІІ етап – дотекстовий перекладацький 

етап 

Шосте заняття (2 ауд. год. / 2 год. с/р.) – прак-

тичне. Мета: удосконалення лексико-граматичних 

та лінгвосоціокультурних навичок перекладу текс-

тів певних піджанрів (ділових листів): лексичних, 

граматичних, лінгвосоціокультурних особливостей 

офіційно-ділового дискурсу; формування умінь ви-

користовувати різні перекладацькі локальні страте-

гії для збереження комунікативної стратегії тексту 

оригіналу. Застосовуються вправи І-ої групи (неко-

мунікативні репродуктивні одномовні та двомовні 

лексико-граматичні вправи). Підгрупа 1.1. Вправи 

на переклад окремих фраз з дотриманням стилю 

мовлення (на використання локальних стратегій пе-

рекладу). Підгрупа 1.2. Вправи на переклад окре-

мих фраз з дотриманням піджанрової приналежно-

сті тексту (на використання локальних стратегій пе-

рекладу). Підгрупа 1.3. Вправи на переклад 

окремих фраз з дотриманням суб’єктивної модаль-

ності висловлення (на використання локальних 

стратегій перекладу). Підгрупа 1.4. Вправи на пере-

клад окремих фраз з дотриманням комунікативних 

стратегій, комунікативних цілей, різних типів інфо-

рмації (на використання локальних стратегій пере-

кладу). Підгрупа 1.5. Вправи на переклад окремих 

фраз з дотриманням лінгвосоціокультурних особ-

ливостей ділових листів (на використання локаль-

них стратегій перекладу). В аудиторії та в позаау-

диторний час студенти виконують вправи цих груп, 

які різняться наповненням речень і фраз, що нале-

жать листам різних піджанрів. 

Сьоме заняття (2 ауд. год. / 2 год. с/р.) – прак-

тичне. Мета: формування навичок застосування пе-

рекладацьких локальних стратегій для перекладу 

окремих фраз та окремих речень зі збереженням їх-

ньої комунікативної цілі, жанрової / піджанрової 

приналежності, суб’єктивної модальності. Вправи: 

Група 1. Підгрупа 1.5. Вправи на переклад окремих 

фраз з дотриманням лінгвосоціокультурних особ-

ливостей ділових листів (на використання локаль-

них стратегій перекладу). Група 2 (двомовні лек-

сико-стилістичні, граматико-стилістичні та лек-

сико-прагматичні вправи на редагування). 

Підгрупа 2.1. Вправи на редагування речень з ура-

хуванням кількох комунікативно-прагматичних ха-

рактеристик (на редагування локальних стратегій 

перекладу). Підгрупа 2.2. Вправи на редагування 
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речень з урахуванням однієї комунікативно-праг-

матичної характеристики) (на редагування локаль-

них стратегій перекладу). В аудиторії та в позаау-

диторний час студенти виконують вправи цих підг-

руп, які різняться наповненням речень і фраз, що 

належать листам різних піджанрів та мають різні 

комунікативні цілі. 

ІV етап – текстовий перекладацький етап 

Восьме заняття (2 ауд. год. / 2 год. с/р.) – прак-

тичне. Мета: формування умінь планування локаль-

них стратегій перекладу, необхідних для: а) досяг-

нення комунікативно-прагматичної адекватності; 

б) жанрово-структурної та змістової відповідності; 

в) для подолання труднощів перекладу. Застосову-

ються вправи 1-ої групи (перекладацько-стратегі-

чні вправи на планування локальних стратегій). Пі-

дгрупа 1.1. Вправи на планування перекладацьких 

стратегій для досягнення комунікативно-прагмати-

чної адекватності, жанрово-структурної та змісто-

вої відповідності. Підгрупа 1.2. Вправи на плану-

вання перекладацьких стратегій для подолання тру-

днощів перекладу. А також застосовуються вправи 

ІІ-ої групи (перекладацько-стратегічні вправи на 

планування мовних засобів). Підгрупа 2.1. Вправи, 

спрямована на формування умінь планування мов-

них засобів, необхідних для досягнення комуніка-

тивно-прагматичної адекватності, планування мов-

них засобів, необхідних для жанрово-структурної 

та змістової відповідності. Для аудиторної роботи 

добираємо вправи підгрупи 1.1, 1.2. Для позаауди-

торної роботи – вправи підгрупи 2.1. 

Дев’яте заняття (2 ауд. год. / 2 год. с/р.) – прак-

тичне. Мета: формування умінь планування мовних 

засобів, необхідних: а) для досягнення комунікати-

вно-прагматичної адекватності; б) жанрово-струк-

турної та змістової відповідності; в) для подолання 

труднощів перекладу. Редагування мовних засобів. 

Застосовуються вправи ІІ-ої групи (перекладацько-

стратегічні вправи на планування мовних засобів). 

Підгрупа 2.2. Вправи, спрямовані на формування 

умінь планування мовних засобів, необхідних для 

подолання труднощів перекладу. А також вправи 

ІІІ-ої групи 3 (перекладацько-стратегічні вправи на  

редагування). Підгрупа 3.1. Вправи на редагування 

перекладацьких стратегій, необхідних для точної 

передачі комунікативно-прагматичних характерис-

тик тексту. Підгрупа 3.2. Вправи на редагування пе-

рекладацьких стратегій, необхідних для точної пе-

редачі жанрово-структурних та лінгвостилістичних 

особливостей тексту. Для аудиторної роботи доби-

раємо вправи групи 2, підгрупи 2.2 та групи 3, під-

групи 3.1. Для позааудиторної роботи – вправи 

групи 3, підгрупи 3.2. 

Десяте заняття (2 ауд. год. / 10 год. с/р.) – прак-

тичне. Мета: формування умінь перекладу цілісних 

текстів, умінь реалізації стратегій перекладу. Засто-

совуємо вправи IV-ої групи (двомовні комунікати-

вні власне перекладацькі вправи: вправи на перек-

лад цілісних текстів, на використання локальних і 

глобальних стратегій перекладу). В аудиторії про-

водиться професійно-орієнтована рольова гра. У 

позаудиторний час студенти перекладають цілісні 

тексти ділових листів різноманітних піджанрів, які 

різняться комунікативними цілями. 

Одинадцяте заняття (2 ауд.год. / 4 год. с/р.) – 

практичне. Мета: формування правильності вико-

ристання стратегій перекладу, умінь редагувати 

змістові, стилістичні, прагматичні помилки, а та-

кож ті помилки, які пов’язані з неправильним вико-

ристанням стратегій перекладу. Застосовуємо 

вправи V-ої групи (вправи на редагування текстів 

перекладу). Підгрупа 5.1. Вправи на аналіз та реда-

гування текстів перекладу, здійснених у машинний 

спосіб; на аналіз та редагування стратегій перек-

ладу. Підгрупа 5.2. Вправи на аналіз власних текс-

тів перекладу, виконаного на попередньому етапі; 

на аналіз та редагування стратегій перекладу. Тек-

сти окремих піджанрів ділових листів (які різняться 

комунікативними цілями) студенти редагують в ау-

диторії, тексти інших піджанрів − самостійно. Ви-

кладач перевіряє якість редакторської роботи. 

Дванадцяте заняття (2 год.) – тематичний ко-

нтроль. 

Подамо графічне зображення моделі організа-

ції процесу навчання майбутніх філологів перекла-

дацьких стратегій (рис. 1). 
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Отже, розроблена модель навчання стратегій 

письмового перекладу призначена для вищих нав-

чальних закладів, які готують студентів за спеціа-

льністю «Переклад» реалізується в межах навчаль-

ної дисципліни «Теорія та практика перекладу (ан-

глійська мова)» у ІІ семестрі (І-ого курсу) 

магістратури упродовж 52 годин: 22 години ауди-

торної роботи, 28 годин – позааудиторної, 2 години 

– контроль. 
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Анотація 
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Сьогодні значна кількість неповнолітніх про-

являє відхилення від загальноприйнятих у сус-

пільстві норм поведінки. Така поведінка зазвичай 

називається девіантною. Найбільш поширеними є 

девіації в підлітковому віці, проте, вважаємо, що їх 

профілактику слід розпочинати вже в молодшому 

шкільному і навіть дошкільному віці, зокрема, до-

цільною є профілактична робота зі старшими до-

шкільниками [1].  

Слід відзначити, що термін профілактика вжи-

вається в багатьох галузях науки. В нашому до-

слідженні профілактика – це система державних, 

соціальних, гігієнічних і медичних заходів, спрямо-

вана на забезпечення високого рівня психічного і 

фізичного здоров’я індивідів, попередження відхи-

лень у формуванні особистості. Часто вживається 

також термін превенція, який в значній мірі то-

тожний терміну профілактика. 

Згідно «Короткого енциклопедичного слов-

ника з соціальної роботи», превенція – це дії з ме-

тою профілактики, пом’якшення, полегшення, ко-

ригування тих умов, що сприяють фізичним, 

емоційним порушенням, виникненню соціально-

економічних проблем [2]. 

Профілактичні заходи можна розподілити на 

три типи: первинна, вторинна і третинна профілак-

тика.  

Первинна профілактика спрямована на збере-

ження і розвиток умов, що сприяють здоров'ю, збе-

реженню життя дітей і на попередження несприят-

ливого впливу на нього факторів соціального й при-

родного середовища. Первинна профілактика є 

масовою і найбільш ефективною. Вона базується на 

комплексному системному вивченні впливу умов і 

факторів соціального і природного середовища на 

здоров'я й розвиток дитини. 

До заходів первинної профілактики належать 

засоби захисту, які можуть вплинути на несприят-

ливі фактори, або на підвищення стійкості людини 

до несприятливих факторів. 

Завданням вторинної профілактики є якомога 

раннє виявлення негативних змін у поведінці ди-

тини, що дає можливість попередити їх подальший 

розвиток. Вторинна, або рання профілактика базу-

ється на результатах масової діагностики різнома-

нітних аспектів життєдіяльності дітей і є індивідуа-

льною в плані корекції систем життєдіяльності і 

життєзабезпечення організму. 

Отже, рання профілактика передбачає діяль-

ність по запобіганню можливих порушень соціаль-

них механізмів моральної регуляції. Нижня вікова 

межа ранньої профілактики відносна, однак, доці-

льно ранню профілактику відхилень у поведінці ро-

зпочинати вже в дитячому віці. 

Аналіз практики переконує, що вже в стар-

шому дошкільному віці близько 13-15% дітей від-

носяться до розряду важковиховуваних, або групи 

ризику. У цих дітей відсутні навички культурної 

поведінки (ввічливість, акуратність, ретельність). 

Для них характерні впертість, забіякуватість, обра-

зливість, озлобленість, лінощі, низький рівень пі-

знавальних інтересів. Ці якості, як правило, слу-

жать основою для дезадаптації, порушення стосун-

ків з однолітками, педагогами, вихователями [3]. 

Однак, треба додати, що вік не є основним кри-

терієм у визначенні профілактики як ранньої. Пока-

зник необхідності початку профілактичних заходів 

– характер поведінки, який завдає шкоди суспільс-

тву, самій особі, чи інтересам окремих осіб, і в 

якому проявляються агресивність, грубість, брех-

ливість, лінощі та інші негативні якості, що свід-

чать про спотворення ціннісних орієнтацій і недо-

ліки внутрішніх регуляторів поведінки особистості: 

свідомості, почуттів, волі, мотивів. 

Таким чином, профілактика – це не тільки ни-

зка заходів, спрямованих на виявлення й усунення 

причин і умов правопорушень, але й система захо-

дів виховної роботи по формуванню рис особис-

тості дитини. 

Значення профілактики, особливо ранньої, по-

силюється її гуманністю в системі заходів і засобів 

виховної роботи по запобіганню антигромадським 

вчинкам. 

Реалізація нерозривного зв'язку і єдності зага-

льного виховного процесу з попередженням анти-

громадських вчинків є специфікою виховного змі-

сту ранньої профілактики, її необхідність визнача-

ється навіть незначними відхиленнями у поведінці 

дітей. 

Третинна, або цілеспрямована профілактика 

правопорушень неповнолітніх – це сукупність захо-

дів, спрямованих на попередження переходу відхи-

лень у поведінці в більш важку стадію. 

Третинна профілактика також індивідуальна, 

вона містить заходи по виявленню і усуненню кон-

кретних недоліків сімейного, шкільного і суспіль-

ного виховання, а також цілеспрямовану роботу з 

тими неповнолітніми, які мають відхилення в пове-

дінці від моральних і правових норм, з окремими 

групами щодо уникнення несприятливих наслідків 

їх поведінки. 

Отже, профілактика – це частина загального 

навчально-виховного процесу загальноосвітньої 

школи, дошкільних навчальних закладів. Система 

профілактики в навчальному закладі повинна бути 

представлена в двох формах: загальною ранньою 

профілактикою з усіма дітьми і спеціальною профі-

лактикою з тими, у поведінці яких вже є певні від-

хилення. 

Досвід нашої дослідницької роботи дає підс-

таву стверджувати, що профілактика і корекція від-

хилень у поведінці дітей повинна включати саніта-

рно-просвітницьку, психогігієнічну, психопрофіла-

ктичну, організаційно-управлінську роботу. 

У санітарно-просвітницькій роботі можна умо-

вно виділити кілька аспектів: соціально-психологі-

чні основи виникнення відхилень у поведінці; пра-

вові аспекти наслідків девіантної поведінки; клі-

ніко-біологічні наслідки аномальних звичок; 

лікування і соціальна реабілітація осіб із шкідли-

вими звичками; шляхи і способи утвердження здо-

рового способу життя. Для реалізації цих напрямків 

залучаються як вихователі, соціальні педагоги, пси-

хологи, які працюють в навчальному закладі, так і 
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інші спеціалісти (юристи, медики, соціальні праці-

вники). 

Профілактична санітарно-просвітницька ро-

бота здійснюється під час занять, де максимально 

використовуються можливості програмового мате-

ріалу, а також у спеціальній виховній роботі (спеці-

альні тематичні бесіди, презентації, перегляд філь-

мів тощо).  

Психогігієнічна і психопрофілактична форми 

роботи включають: ознайомлення дітей з прави-

лами і нормами гігієни; вивчення особливостей фі-

зичного і психічного розвитку дітей в період їх пе-

ребування в дошкільному навчальному закладі; 

аналіз соціально-культурних умов виховання дітей 

в конкретному мікросоціальному оточенні і т.п. 

Ця робота дозволяє своєчасно виявити групу 

дітей з підвищеним ризиком формування різних 

шкідливих звичок і девіацій поведінки. 

Разом з тим психопрофілактична робота по-

винна включати комплекс активних педагогічно-

виховних і корекційних заходів. 

При розробці психогігієнічних і психо-

профілактичних заходів слід враховувати: особли-

вості прояву тієї чи іншої шкідливої звички у ди-

тини, соціально-культурні умови, при яких вона 

сформувалась; рівень загальної обізнаності дитини 

про прояви даної звички (девіації), можливості 

позбутися її; ступінь прояву аномально-осо-

бистісних новоутворень, які сформувалися під 

впливом шкідливих звичок; наявність збережених 

характеристик пізнавальної і особистісної сфер з 

метою їх актуалізації для подальшого розвитку. 

Ефективність профілактичної роботи в нав-

чальних закладах, в тому числі й дошкільних, зале-

жить від багатьох факторів. Це, зокрема: 

 знання персоналом проблеми девіантної 

поведінки; 

 знання особливостей поширення девіант-

них проявів в дитячому віці; 

 розуміння причин відхилень від норми по-

ведінки; 

 знання особливостей розвитку особистості 

кожного вихованця; 

 знання особливостей виховання дітей в 

сім’ї; 

 уміння проводити діагностичну роботу; 

 уміння робити соціологічний аналіз особ-

ливостей девіантної поведінки дітей і її причин; 

 уміння складати науково обгрунтований 

прогноз розвитку поведінкових проявів; 

 навички володіння різними методами і 

формами профілактичної і корекційної роботи; 

 гнучкість орієнтації в будь-якій ситуації; 

 творчий підхід до вирішення питань 

профілактики відхилень; 

 врахування в роботі інтересів, потреб, ба-

жань дитини; 

 уміння будувати відносини з дітьми на ос-

нові довір’я, взаєморозуміння, творчого діалогу; 

 реалізація в роботі соціально-захисного 

підходу до дітей; 

 уміння працювати в комплексній групі 

спеціалістів для вирішення проблем профілактики 

девіантної поведінки; 

 організація продуктивного дозвілля дітей; 

 забезпечення умов для збереження здо-

ров’я дітей; 

 створення умов для успішного всебічного 

розвитку; 

 захист прав дітей. 

Ефективність профілактичних заходів може 

бути забезпечена тільки за умов обов'язкового 

включення таких складових: спрямованість на руй-

нування джерел дискомфорту, як в самій дитині, 

так і у соціальному середовищі й одночасно на 

створення умов для одержання дітьми необхідного 

досвіду для вирішення проблем, які виникають; на-

вчання новим навичкам, які допомагають досягти 

поставлених цілей. Якщо, наприклад, дитина пере-

буває в несприятливих сімейних умовах, профілак-

тичні заходи, які здійснюються в дошкільному за-

кладі, не будуть ефективними. 

Враховуючи результати досліджень учених 

(М.Рожков, Г.Товканець, В.Оржеховська, Т.Федор-

ченко, М.Фіцула та ін.), можна зробити висновок 

про те, що у профілактичній роботі з дітьми, які ви-

являють схильність до девіантної поведінки, доці-

льно впливати на їх інтелектуальну, мотиваційну, 

емоційну, вольову, предметно-практичну, екзисте-

нційну сферу, а також сферу саморегуляції. 

Так, в інтелектуальній сфері виховна робота з 

дітьми з девіантною поведінкою спрямовується на 

здобуття ними знань про моральні цінності: мора-

льні ідеали, принципи, норми поведінки (гуманно-

сті, справедливості, чесності, відповідальності, са-

мокритичності). В ціннісно-смислових утвореннях 

наявне як моральне значення (зміст) суспільних 

явищ, так і орієнтири поведінки, які виступають ос-

новою моральних оцінок. Завдяки їм коригуються і 

організуються поведінка і діяльність особистості.  

Вплив на мотиваційну сферу полягає у фор-

муванні правомірності і обґрунтованості адекват-

ного ставлення до моральних норм: повага до лю-

дей; правильне співвідношення особистих і сус-

пільних інтересів; стремління до ідеалу; 

правдивість, сенс життя; ставлення до своїх 

обов’язків; потреба в інших людях.  

В емоційній сфері дошкільників слід намага-

тися формувати характер моральних переживань, 

зв’язаних з нормами або відхиленнями від норм та 

ідеалів: жалість, співчуття, довір’я, вдячність, со-

ром і т.п. 

У вольовій сфері формуються морально-воль-

ові устремління в реалізації моральних вчинків: 

сміливості, принциповості, наполегливості у 

відстоюванні моральних ідеалів. Тут важливим є не 

тільки те, що особистість ставить перед собою 

певні цілі, але й те, як вона їх реалізує, на що здатна 

особистість задля досягнення мети. Прийняття 

рішення – це не тільки вибір альтернатив на раціо-

нальній основі, але і вольове вирішення протиріч, 

психічна стійкість по відношенню до труднощів. 

Прояв активності, ініціативність, вимогливість до 
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себе – це все особливі якості особистості, які фор-

муються на вольовій основі. 

Безперечно, у дошкільників вольова сфера ще 

не сформована, але саме в цьому віці слід звернути 

особливу увагу на її правильне формування. 

В предметно-практичній сфері необхідно ро-

звивати у дітей здатність здійснювати моральні 

вчинки; уміння оцінювати моральність вчинків; 

уміння оцінювати поведінку оточуючих з точки 

зору моральних норм. Особистість обирає той 

спосіб застосування своїх здібностей, який виражає 

її готовність до оволодіння певними видами діяль-

ності і їх успішного здійснення. В свою чергу, цей 

спосіб залежить від сформованості екзистенційної 

сфери. 

В екзистенційній сфері вимагається сфор-

мувати свідоме ставлення до своїх дій, стремління 

до морального самовдосконалення, любов до себе 

та інших, розуміння моралі, турботу про красу душі 

і тіла. Відзначимо, що все це робиться з врахуван-

ням вікових особливостей дошкільників. 

Ця сфера допомагає людині вступати в певні 

відносини з іншими людьми, характеризується 

умінням людини управляти своїми відносинами. 

Позиції і орієнтації, за допомогою яких індивід 

вступає у відносини зі світом, визначають суть його 

екзистенційної сфери. Вона виконує функцію від-

бору ідей, позицій, ціннісних орієнтацій. Важли-

вими цілями розвитку позитивної Я-концепції і са-

моповаги є розвиток чуйного ставлення до людей; 

формування навичок соціальної взаємодії. 

Слід підкреслити, що досить часто в поведінці 

дошкільника проявляються відхилення в адаптації 

[4]. Не кожна дитина, тим більше, якщо до 3-4 років 

вона виховувалася вдома, здатна швидко звикнути 

до нової обстановки дошкільного закладу, вихова-

телів та іншого персоналу, великої кількості дітей, 

адекватно реагувати на вимоги, які висуваються до 

неї. 

Значної шкоди процесові адаптації іноді завда-

ють самі вихователі. які намагаються виховувати 

дітей шляхом «об’єктивної» критики їхніх 

недоліків. Дитина ще не здатна об’єктивно сприй-

мати критичні зауваження через вікові особливості 

самооцінки. Самооцінка дитини поки що не 

аналітична, а синтетична. Це скоріше цілісне 

емоційне ставлення до себе, ніж розумова оцінка 

окремих своїх якостей. Відтак, коли вихователь 

висловлює незадоволення певними вчинками, чи 

рисами дітей, їм здається, що мова йде про їх осо-

бистість узагалі, прояв антипатії. А як можна лю-

бити заклад, де тебе не люблять? До речі, дуже ча-

сто порушення в адаптації дошкільника виникають 

через різну оцінку його досягнень і особистісних 

властивостей вдома батьками чи іншими близь-

кими людьми і в дошкільному закладі виховате-

лями та іншими дітьми. Якщо вдома дитину 

постійно хвалили (вона дуже гарно малює, співає, 

танцює, ліпить тощо), а в дошкільному закладі ви-

хователь не висловлює захоплення нею, чи хвалить 

інших дітей, дитина дезорієнтована. Тому важли-

вим методом запобігання дезадаптації дитини, по-

ряд зі створенням ситуацій успіху, вбачається 

зняття невтішних оцінок на перших етапах перебу-

вання в дошкільному закладі. 

З-поміж індивідуальних причин дезадаптації 

слід виділити надмірну чутливість і підвищену 

збудливість нервової системи деяких дошкільників. 

Підвищена збудливість нервової системи 

зумовлює спонтанність, імпульсивність поведінки. 

Причиною такої властивості нервової системи є за-

тримка розвитку процесів гальмування на фоні ви-

сокої сили збудження нервових процесів. Таким 

дітям дуже важко дотримуватися правил поведінки, 

управляти своїми потягами, виконувати вимоги ви-

хователя. Неуважність, дратівливість, неохайність 

збудливих дітей завдає багато клопоту вихователю. 

Але оскільки причиною некерованості дітей є не 

просто їхнє небажання, а органічне невміння стри-

муватись, то «закликати їх до порядку» майже не-

можливо. 

Для підвищення адаптованості цих дітей до 

умов дошкільного навчального закладу, необхідно 

не провокувати, а попереджати їх нервові зриви, 

агресивні реакції, конфлікти, бійки. Щоб однолітки 

(зазвичай старші дошкільники) не дражнили такого 

вихованця, варто піднімати його престиж у групі. 

Розвиток саморегуляції занадто збудливої ди-

тини доцільно здійснювати шляхом індивідуальної 

корекційної роботи засобами психогімнастичних 

ігор, спрямованих на поступове відпрацювання 

навичок стримування фізичної, мовленнєвої актив-

ності, на тренування уваги й витримки. В такий 

спосіб можна сформувати в дитини інтерес до 

спроб самоуправління, переконаність у своїй спро-

можності утриматися від негативних вчинків [5]. 

Отже, профілактику девіантної поведінки 

неповнолітніх слід починати вже в дошкільному 

віці і забезпечувати виховну роботу з врахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей дітей. 
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Анотація 

В статті розглядаються питання вдосконалення підготовки фахівців до роботи в дошкільних навчаль-

них закладах, формування у них готовності до полікультурного виховання в умовах дошкільного закладу. 

Проаналізовано поняття «готовність», визначено рівні готовності фахівців до виховання культури міжна-

ціонального спілкування. 

Abstract 

This article deals with the problem of multicultural training of the preschool educational institutions’ peda-

gogical workers. The importance of their readiness for the development of multicultural communication is under-

lined. The content of the term «readiness» is discussed and the levels of readiness for the development of multi-

cultural communication are presented. 

Ключові слова: вихователі, дошкільний навчальний заклад, полікультурна освіта, міжнаціональне 

спілкування, готовність. 
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Кінець XX – початок XXI ст. характеризу-

ється новими соціокультурними умовами світо-

вого розвитку. Різко розширилися умови взаємоз-

в'язку й взаємозалежності як людей, так і держав, 

що виражається в процесах формування планетар-

ного інформаційного простору, світового ринку 

капіталів, товарів і робочої сили, в інтернаціоналі-

зації проблем техногенного впливу на природне 

середовище. Прогресивною частиною світового 

співтовариства усвідомлена і визнана цінність гу-

маністичного підходу до вирішення міжетнічних 

проблем, попередження міжетнічних конфліктів, 

які, на жаль, в останні десятиріччя почали досить 

відчутно проявлятися. 

Значна роль у попередженні міжетнічних кон-

фліктів належить освіті. Як слушно відзначають 

вчені, глобалізація висуває перед сучасною осві-

тою складне завдання підготовки молоді до життя 

в умовах багатонаціонального й полікультурного 

середовища, вимагає формування вмінь спілкува-

тися й співробітничати з людьми різних націона-

льностей, рас, віросповідань. При цьому дуже ва-

жливо навчити молодь розуміти й цінувати своє-

рідність різних культур, виховати її в дусі 

миролюбства й поваги всіх народів [1, с. 3]. Тобто, 

мова йде про полікультурну освіту як важливу 

умову забезпечення толерантного співіснування 

людей різної етнічної приналежності. 

Ґрунтуючись на характеристиці феномену по-

лікультурної освіти у працях учених, виходимо з 

наступного визначення даної дефініції: полікуль-

турна освіта – це двосторонній процес взаємодії 
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вихованця й педагога (вихователя) за допомогою 

діалогу з метою актуалізації суб'єктних якостей 

особистості на основі прилучення до етнічної, за-

гальнонаціональної і світової культури. 

Полікультурний освітній простір покликаний 

допомогти враховувати особливості вихованців у 

їхній культурній ідентифікації, сприяти більш ус-

пішній адаптації в інокультурне середовище за до-

помогою освіти, зокрема, полікультурних освітніх 

закладів. 

Полікультурний освітній заклад слід розгля-

дати як локальне соціальне утворення, що є моду-

лем цілісного полікультурного освітнього прос-

тору, і це не просто інститут формування знань, 

умінь, навичок і організації виховного впливу пе-

дагогів на вихованців, а простір їх спільної життє-

діяльності, де забезпечується поєднання загально-

культурного, соціального, властиво освітнього й 

особистісного чинників. 

Метою полікультурної освіти є формування 

творчої особистості, здатної до активної й ефекти-

вної життєдіяльності в полікультурному середо-

вищі, що володіє розвиненим почуттям розуміння 

й поваги до інших культур, умінням жити в злагоді 

й мирі з людьми різних національностей, рас, ві-

рувань. 

Як один із провідних принципів виховання 

громадянина в «Концепції громадянського вихо-

вання особистості в умовах розвитку української 

державності» зазначається принцип полікультур-

ності. Його реалізація означає, що в процесі грома-

дянського виховання мають створюватись умови 

для формування особистості, вихованої в націона-

льній культурі і водночас відкритої іншим культу-

рам, ідеям і цінностям. Тільки така особистість зда-

тна зберегти національну ідентичність, оскільки 

глибоко усвідомлює національну культуру як не-

від’ємну складову світової культури [2, с.8]. 

Ми поділяємо думку українських науковців (К. 

Баханов, П. Вербицька, О.Гуренко, П. Кендзьор та 

ін.), що ситуація, яка склалася, сьогодні, вимагає 

від освітньої системи України запровадження полі-

культурної освіти як наскрізного принципу, який 

має бути покладено в основу всієї виховної діяль-

ності від дошкільних навчальних закладів до уніве-

рситетів, а також позашкільних освітніх установ. 

Він передбачає створення рівних можливостей для 

кожної особистості на освіту й культурний розви-

ток (незалежно від її культурної, релігійної та соці-

альної приналежності); сприяє формуванню відк-

ритого демократичного суспільства; запобігає дис-

кримінації за расовими і національними ознаками, 

усуваючи почуття зверхності однієї раси чи нації 

над іншою; підтримує повагу до людини, розвива-

ючи усвідомлення цінності кожної окремої особис-

тості, здатність до емпатії; пропагує соціальну рів-

ність. 

Впродовж останніх років питанням полікуль-

турної освіти присвячені роботи багатьох українсь-

ких учених, проте дуже мало уваги звертається на 

полікультурне виховання дошкільників і підгото-

вку кадрів для його здійснення. Тому саме цей ас-

пект проблеми розглядається в даній статті. 

Безперечно, полікультурне виховання повинно 

починатися вже в дошкільному віці і забезпечува-

тися родиною і дошкільними навчальними закла-

дами. Вважаємо, що в цьому плані дошкільні нав-

чальні заклади мають більше можливостей для за-

безпечення цілеспрямованого виховного впливу. 

Заклади дошкільної освіти в Україні охоплю-

ють: ясла-садки, ясла-садки компенсуючого типу, 

ясла-садки сімейного типу, ясла-садки комбінова-

ного типу, будинки дитини, дитячі будинки інтер-

натного типу, дошкільниі навчальні заклади (цен-

три розвитку дитини). Вони поділяються на держа-

вні і приватні.  

Відповідно до ст. 9 закону України «Про до-

шкільну освіту» [3], всі соціальні послуги у закла-

дах дошкільної освіти дітям і батькам надає педаго-

гічний колектив цих закладів. Серед зазначених по-

слуг важливим є соціально-педагогічний патронаж 

дітей в системі освіти з метою адаптації дитини до 

вимог соціального середовища і створення умов 

для її сприятливого розвитку.  

Як відзначалося вище, сьогодні соціальне сере-

довище в цілому є багатонаціональним. Крім того, 

в Україні, як і багатьох інших країнах, існують осо-

бливі поліетнічні регіони. До них, зокрема відно-

ситься Закарпатська область, де проводилося наше 

дослідження. Тут здавна проживають українці, ро-

сіяни, угорці, словаки, румуни, поляки та інші наці-

ональності. В області працюють навчальні заклади 

для дітей етнічних меншин. Саме в таких регіонах 

актуалізуються питання адаптації дитини до бага-

токультурного соціального середовища, форму-

вання вмінь міжнаціонального спілкування. 

З огляду на це, важливою соціально-педагогіч-

ною проблемою є готовність вихователів дошкіль-

них закладів до забезпечення полікультурного ви-

ховання дітей, зокрема старшого дошкільного віку, 

формування у них вмінь міжнаціонального спілку-

вання. 

Відзначимо, що поняття «готовність» виникло 

в експериментальній психології ще в 70-х роках ми-

нулого століття, проте й досі залишається дискусій-

ним. Вчені по-різному тлумачать сутність цього фе-

номену. У працях таких учених, як К.Платонов, 

Д.Узнадзе готовність розглядається як особливий 

психічний стан, який передбачає мобілізацію всіх 

сил особистості на виконання певних дій. Готов-

ність виступає як важлива передумова ефективно-

сті майбутньої професійної діяльності. 

Інші науковці (Б.Ломов, О.Петровський) ви-

значають готовність як властивість особистості, як 

сукупність спеціальних знань, умінь, навичок, які 

зумовлюють здатність виконувати певну діяльність 

на досить високому рівні; Б.Ананьєв, В.Крутець-

кий, С.Рубінштейн – як підготованість особистості 

до успішного здійснення конкретного виду профе-

сійної діяльності і включають в її зміст емоційно-

вольову стійкість, комплекс знань, умінь, навичок, 

бажання максимально використати їх в діяльності 

тощо; І.Багаєва – як систему таких мотивів, відно-

син, установок, накопичених знань та умінь, які, ак-

тивізуючись, забезпечують можливість ефективно 

виконувати професійні функції. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82
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Вітчизняна дослідниця М.Галицька розглядає 

готовність як цілісну, багатоступеневу систему; 

складне особистісне утворення, що має свої закони 

існування і розвитку; необхідну стартову переду-

мову діяльності [4, с.37]. 

Цікавою є позиція вчених М.Дяченка, А.Щебе-

тенка та інших учених [5], які використовують по-

няття «ситуативна» і «завчасна» готовність. Ситуа-

тивна готовність розглядається як особливий психі-

чний стан, який характеризується актуалізацією 

психологічних можливостей, сил людини необхід-

них для успішних дій в даний інтервал часу (напри-

клад, психічний стан соціального працівника перед 

важливою бесідою з клієнтом). Більш складною є 

завчасна готовність, яка виникає заздалегідь. В її 

структуру входять наступні компоненти: позитивне 

ставлення до професійної діяльності; адекватні ви-

могам діяльності властивості особистості, її здібно-

сті; необхідні знання, уміння, навички; стійкі про-

фесійно значимі властивості сприймання, мис-

лення, уваги, емоційно-вольових процесів. 

Безперечно, в процесі виконання завдання ситуати-

вна і завчасна готовність перебувають у тісній вза-

ємодії, формуючи загальну готовність і визначаючи 

ефективність діяльності. Проте все ж саме завчасна 

готовність має вирішальне значення для успішної 

професійної діяльності. 

Відомий український психолог С.Максименко 

аналізує поняття «готовність до діяльності», яке, на 

його думку, характеризує стан мобілізації всіх пси-

хологічних і психофізичних систем людини, що за-

безпечують виконання певної діяльності [ 6, с.137]. 
Вважаємо за доцільно виділити такі види гото-

вності : психологічна готовність, теоретична готов-
ність, практична готовність (в окремих випадках 
мова може також йти про психофізіологічну і фізи-
чну готовність). У контексті нашого дослідження 
психологічна готовність передбачає наявність по-
зитивної мотивації на роботу з дітьми будь-якої на-
ціональності, усвідомлення необхідності форму-
вання позитивних міжетнічних відносин у групі до-
шкільників, допомогу дітям групи ризику, які 
належать до іншої, ніж більшість дітей у групі на-
ціональності, усвідомлення наявності позитивних 
якостей, властивостей та особливостей у кожної ди-
тини і прагнення знайти ці позитивні риси, щоб 
опиратися на них у подальшій діяльності. Це – по-
зитивна установка на співробітництво і форму-
вання довірливих відносин у процесі роботи з 
дітьми будь-якої національності, надання допомоги 
кожній дитині та її сім'ї. 

Теоретична готовність характеризується наяв-
ністю у фахівців необхідної системи знань про мі-
жетнічні стосунки, міжетнічну толерантність, від-
хилення у поведінці, пов’язані з етнічними упере-
дженнями, особливості їх проявів у дитячому 
середовищі, причини, що зумовлюють цю поведі-
нку, а також знань щодо психолого-педагогічних 
засад, змісту та організації навчально-виховного 
процесу у полікультурному середовищі, врахову-
ючи вікові особливості дітей дошкільного віку. 

Практична готовність свідчить про сформова-
ність у спеціалістів умінь і навичок організації на-
вчально-виховної роботи, використання різних 

форм, засобів та способів з метою забезпечення за-
вдань полікультурного виховання в закладах до-
шкільної освіти.  

Готовність майбутнього педагога (вихова-
теля) до виховання культури міжнаціонального 
спілкування дошкільників розглядається нами як 
якість особистості, що проявляється у внутрішній 
орієнтованості на виховання культури міжнаціо-
нального спілкування дітей, у здатності визначати 
для себе особистісний зміст у вихованні культури 
міжнаціонального спілкування, у прагненні й 
умінні додати нові знання про виховання культури 
міжнаціонального спілкування, умінні використо-
вувати їх для оптимального вирішення виникаю-
чих проблем міжнаціонального спілкування на ос-
нові діалогу культур, взаєморозуміння, поваги, то-
лерантної взаємодії із представниками інших 
національних культур, у використанні можливос-
тей міжнаціонального спілкування для розвитку 
особистості. 

Готовність майбутнього педагога (вихова-
теля) до виховання культури міжнаціонального 
спілкування дошкільників є одночасно метою і ре-
зультатом освітнього процесу у вищому навчаль-
ному закладі; важливим компонентом у структурі 
готовності майбутнього фахівця до професійно-
педагогічної діяльності. 

Узагальнюючи все вищесказане, розглядаємо 
готовність фахівця дошкільної освіти до вихо-
вання культури міжнаціонального спілкування ді-
тей не тільки як ціль і результат процесу педагогі-
чної підготовки, але і як інтегративну якість осо-
бистості, що представляє сукупність мотиваційно-
ціннісного, когнітивного, діяльнісного й оціно-
чно-регулятивного компонентів. 

Компоненти готовності утворюють цілісну 
систему, оскільки взяті окремо вони здатні забез-
печити тільки розв'язок окремих завдань, а їх су-
купність дає можливість досягти мети — готовно-
сті майбутніх педагогів і вихователів дошкільних 
закладів до виховання культури міжнаціонального 
спілкування дітей. 

Мотиваційно-ціннісний компонент готовно-
сті характеризується усвідомленням самоцінності 
й унікальності людської особистості як носія пев-
ної культури, необхідністю культурної ідентифі-
кації; самовизначенням у полікультурних ціннос-
тях (альтруїзм, гуманність, толерантність і ін.); 
свідомим вибором професії й проявом інтересу до 
неї; пізнавальною активністю у вивченні культур-
них відмінностей національностей регіону, праг-
ненням до участі в міжкультурній взаємодії; здат-
ністю до моральної саморегуляції. 

Когнітивний компонент може бути представ-
лений таким чином: знання й прийняття концепту-
альних ідей гуманістичної педагогіки, завдань, на-
укових понять полікультурної освіти, культуроло-
гічних, аксіологічних, акмеологічних та 
індивідуально-орієнтованих підходів до освіти, 
освітніх у технологій і методик; наявність культу-
рологічних, етноісторичних, етнопсихологічних 
знань у поєднанні з професійно-педагогічними. 

Діяльнісний компонент включає: знання про 
діяльність і вміння реалізовувати різноманітні її 
види в єдності із процесуальним вираженням на 
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основі розуміння методологічного значення діяль-
нісного підходу в освіті й усвідомленні себе як 
творця педагогічного процесу; необхідні для успі-
шної діяльності педагога в полікультурному осві-
тньому закладі вміння: проективно-конструкти-
вні, організаційні, комунікативні, аналітичні, реф-
лексивні, технологічні; володіння технологіями 
міжкультурної взаємодії на основі діалогу куль-
тур. 

Оціночно-регулятивний компонент передба-
чає: оцінку ефективності способів організації про-
цесу виховання культури міжнаціонального спіл-
кування, самоаналіз умов, у яких буде здійснюва-
тися процес виховання культури 
міжнаціонального спілкування дошкільників; вне-
сення коректив у подальшу професійну діяльність 
щодо підвищення ефективності процесу вихо-
вання культури міжнаціонального спілкування ді-
тей в дошкільних закладах. 

Нами визначено рівні готовності фахівців до-
шкільних закладів до забезпечення культури між-
національного спілкування, серед яких : високий, 
середній, низький, критично низький. 

I. Високий рівень – характеризується осмис-
леним ставленням до цінностей освіти й культури, 
прагненням до розвитку особистісних якостей і 
професійно-педагогічної культури. Студенти пов-
ністю усвідомлюють і сприймають полікультурні 
цінності як норми власної діяльності на основі оці-
нки їх значимості. Майбутні педагоги – праців-
ники дошкільних закладів вміють пояснити при-
роду культури тієї або іншої групи, планувати 
свою поведінку полікультурному середовищу, фо-
рмувати власні судження, робити висновки про 
культурну поведінку й вибирати адекватну лінію 
поведінки для запобігання або творчого розв'я-
зання конфлікту; усвідомлюють важливість тради-
цій у полікультурному середовищі, здатні до їх-
нього створення й реалізації в професійно-педаго-
гічній діяльності. Діяльність студентів носить 
творчий характер; виходячи з аналізу й оцінки ку-
льтурної ситуації у групі дітей, аналізу процесів і 
результатів діяльності, вони прагнуть до побудови 
педагогічного процесу на основі суб'єкт-суб'єкт-
них взаємин з тими, кого навчають і виховують, 
проявляючи при цьому творчу активність, самос-
тійність при прийнятті рішень; ведуть активний 
науково-дослідний пошук. Володіють рідною мо-
вою і мовою (мовами) національних меншин, які 
проживають в регіоні. 

ІІ. Середній рівень – характеризується доста-
тньою пізнавальною й соціальною активністю сту-
дентів. Вони вміють визначити істотні й несуттєві 
риси в поведінці й менталітеті представників ку-
льтурної групи, аналізують причини, що ведуть до 
культурних конфліктів, бачать культурну однобі-
чність або багатосторонність того або іншого 
явища, частково усвідомлюють і сприймають по-
лікультурні цінності як норми власної діяльності, 
володіють рідною і однією з мов національних 
меншин регіону; часто використовують народні 
традиції в практиці роботи з дітьми, беруть участь 
у розробці й проведенні виховних заходів на факу-
льтеті. Студенти, володіють алгоритмами раціона-
льної побудови діяльності, уміють визначати мету 

й планувати свої дії, творчо їх реалізовувати. Дія-
льність майбутніх працівників дошкільних закла-
дів носить продуктивний характер і пов'язана з ви-
дозміною наявних аналогів. 

ІІІ. Низький рівень – майбутній педагог (ви-
хователь) недостатньо володіє теоретичними і ме-
тодологічними знаннями зі спеціальності; має 
фрагментарні знання про методологію діяльніс-
ного підходу, орієнтованого на встановлення суб'-
єкт-суб’єктних відносин; проявляє недостатнє ро-
зуміння понять: культура, культурна й багатокуль-
турна ідентичності, упередження, толерантність, 
прийняття, повага, етнос; не вважає для себе важ-
ливим присвоєння полікультурних цінностей як 
норм власної життєдіяльності; має певні знання 
щодо особливостей культур народів регіону, але 
не прагне до культуротворчості. Діяльність студе-
нта носить виконавський характер, тобто він здат-
ний до виконання окремих технологічних опера-
цій, проте характеризується відсутністю інтересу 
до перетворюючої діяльності й низькою соціаль-
ною активністю. 

ІV. Критично низький рівень проявляється не 
тільки у відсутності ґрунтовних знань про націо-
нальну культуру і культуру окремих етносів, осо-
бливості міжкультурне спілкування, але і в неба-
жанні отримати такі знання. В окремих випадках 
спостерігається зневажливе ставлення до предста-
вників деяких національностей, намагання уни-
кати контактів з ними.  

 В результаті проведеного дослідження серед 
студентів, які навчаються в магістратурі Ужгоро-
дського національного університету (спеціалізація 
«менеджмент дошкільної освіти»), виявлено: ви-
сокий рівень готовності – 22%, середній – 37%, ни-
зький – 29% , критично низький – 2%. 

Отримані результати засвідчують необхід-
ність вдосконалення підготовки майбутніх фахів-
ців дошкільних закладів до виховної роботи з 
дітьми різних національностей, формування у них 
умінь міжнаціонального спілкування. 
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Анотація 

В умовах єдиного глобального інформаційного простору з кожним днем технології масової комуніка-

ції все більше набувають якостей інноваційності, проникаючи в усі сфери життєдіяльності суспільства 

таким чином, що кожна людина, а особливо молоде покоління, не уявляє свого життя без них. Відтак, 

старшокласники в середньому витрачають до семи годин на день, перебуваючи в Інтернеті (соціальні ме-

режі, мультирольові ігри, інформаційний серфінг та ін.), що, як наслідок, призводить до їх патологічної 

залежності від нього. У цій статті узагальнені дані більшості зарубіжних досліджень і деякий вітчизняний 

досвід щодо проблеми Інтернет-залежності й пов'язаних із нею різноманітних факторів психологічного, 

фізичного та соціального характеру. А також, окремо виділені важливі соціальні риси особистості старшо-

класників, які мають прояв у частих користувачів і можуть слугувати як каталізатори для розвитку залеж-

ності від соціальних мереж. Окрім цього, відзначено, що соціальні якості й соціальні умови схильних до 

залежності від соціальних мереж старшокласників, відповідно до соціально-виховного підходу до соціа-

льно-педагогічної профілактики, яка полягає в зменшенні негативного й підсиленні позитивного впливу 

зовнішніх факторів і рис особистості, можуть слугувати як захисний механізм для створення інформацій-

ного імунітету до залежності від соціальних мереж. 

Abstract 

In the context of a single global information space, mass communication technologies are acquiring more and 

more innovative feature day to day, penetrating in all spheres of society, that everyone, especially younger gener-

ation, cannot imagine their lives without them. Thus, high school students spend on average up to seven hours per 

day surfing the Internet (social networks, multiplayer games, information surfing, etc.), that leads to their patho-

logical dependence. Most foreign researches data and local experience on the problem of Internet addiction and 

related factors of psychological, physical and social nature are summarized herewith. In the meantime, important 

social traits of high school students, which are manifested in frequent users and can act as catalysts for the devel-

opment of dependence on social networks, are pointed out. In addition, it is noted that the social features and social 

conditions of the dependent on social networks high school students, in accordance with the social-educational 

approach to social-pedagogical prevention, which is to reduce the negative and enhance the positive influence of 

external factors and personal features, can serve as defense activity for creating information immunity to social 

networks dependence. 

Ключові слова: старшокласники, кіберсоціалізація, Інтернет-залежність, залежність від соціальних 

мереж, тенденції соціально-педагогічної профілактики. 

Keywords: high school students’, cyber socialization, Internet addiction, dependence on social networks, 

social-pedagogical prevention tendencies 

 

Постановка проблеми. Наприкінці 1980-х ро-

ків ХХ сторіччя в країнах Східноазійських тигрів, 

Західної Європи й США Інтернет був доступним 

лише для великих компаній, окремих підприємств, 

приватних шкіл, бібліотек і для обмеженого кола 

персональних користувачів комп’ютерів. Одначе, 

сьогодні мало не кожна родина має по три-п’ять 

ґаджетів (смартфони, смарт-годинники, планшети, 

ноутбуки, лептопи та ін.) із відкритим доступом до 

Інтернету. Подібна тенденція характерна й для 

українського суспільства, яке намагається кроку-

вати в ногу із західними технологіями. Проте, не-

зважаючи на всі переваги Інтернету (оперативність 

пошуку, розваги, мобільність спілкування, доступ 

до послуг та ін.), все більше визнається, що Інтер-

нет також може бути співвіднесений зі значними 

негативними наслідками (порушення прав конфіде-

нційності, різноманітні кіберзлочини, мережеві 

атаки, різні види патологічного захоплення Інтер-

нетом та ін.). Інтернет-залежність, яка може мати 

прояв залежності від ігор чи подібного інтерактив-

ного медіа-контенту (YouTube-блоги та інші відео-

хостинги), кіберсексуальна залежність, залежність 

від соціальних мереж та ін. стосуються не лише 

здоров’я й добробуту, а й соціального функціону-

вання молодої генерації в цілому, а також її впливу 

на соціальні структури суспільства не тільки на ін-

дивідуальному рівні, а й на державному, регіональ-
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ному та, навіть, глобальному. Таким чином, особ-

ливо важливого значення набуває дослідження за-

лежності саме старшокласників, як перспективної 

частини молодого покоління, яка стоїть на важли-

вому етапі життєвого й професійного самовизна-

чення, від соціальних мереж, які представляють со-

бою суспільство в мініатюрі. Відповідно до цього, 

проведений системний аналіз наявної зарубіжної та 

вітчизняної теорії щодо проблеми залежності стар-

шокласників від соціальних мереж дає змогу пода-

льшої розробки соціально-педагогічної теорії, 

спрямованої на профілактику шкідливого впливу 

Інтернету й соціальних мереж зокрема, на українсь-

ких старшокласників. 

Метою статті є на підставі узагальнення зару-

біжної та вітчизняної теорії Інтернет-залежності 

виявити характерні соціальні особливості залежно-

сті старшокласників від соціальних мереж для об-

ґрунтування тенденцій соціально-педагогічної про-

філактики останньої. 

Методи дослідження: аналіз зарубіжних дже-

рел із питання; систематизація й узагальнення дос-

віду науковців із проблеми Інтернет-залежності в 

цілому й залежності від соціальних мереж зокрема; 

диференціація та систематизація загальних проявів 

залежності; виокремлення характерних соціальних 

ознак притаманних старшокласникам, залежним 

від соціальних мереж; прогнозування соціально-пе-

дагогічної профілактики залежності старшокласни-

ків від соціальних мереж. 

Ступінь дослідження. Особливості соціаль-

ного розвитку старшокласників в умовах глобаліза-

ції та інформатизації представлені в окремих публі-

каціях Н. Зигоурі (N. Zygouri), А. Карапетсаса 

(A. Karapetsas), К. Лі (C. Lee), А. Фотіса (A. Fotis), 

Н. Максимовської, А. Рижанової та ін. Інтернет-за-

лежність як психологічна девіація та негативний 

прояв кіберсоціалізації широко досліджена К. Біер-

дом (K. Beard), А. Вейнштейном (А. Weinstein), 

Х. Гор (H. Gore), М. Гріффітсом (M. Griffiths), 

Р. Девісом (R. Davis), Д. Кус (D. Kuss), К. Морісон 

(C. Morrison), М. Орзак (M. Orzack), К. Янг 

(K. Young) та ін., які узагальнили й обґрунтували 

медико-психологічну сутність, види та специфічні 

прояви залежності від Інтернету. Наукові кроки в 

більш детальному аналізі залежності молодого по-

коління від соціальних мереж зроблені М. Гріффіт-

сом (M. Griffiths), Т. Раяном (T. Ryan), А. Шортером 

(A. Shorter) та ін., а в дослідженнях вітчизняних на-

уковців К. Коломійця та В. Лютого це питання ви-

світлено в контексті специфічної площини для реа-

лізації власних дослідницьких потреб. Соціально-

педагогічний підхід (з огляду соціально-виховної 

парадигми) відображений у роботах О. Білик, 

М. Максимовського, Н. Максимовської, А. Рижано-

вої, А. Тадаєвої, С. Харченко, О. Хендрик та ін. Од-

нак, наявного матеріалу щодо специфіки негатив-

ного соціального впливу соціальних мереж на ста-

ршокласників недостатньо, що, власне, й актуалізує 

дане дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Юнацький вік 

охоплює період 15-18 років та, відповідно до укра-

їнського законодавства, припадає на час навчання в 

старшій школі, що, на нашу думку, видається най-

більш значущим і вагомим для розвитку соціаль-

ного суб’єкта в умовах перехідного від індустріаль-

ного до інформаційного суспільства період. Окрім 

безумовного стрімкого біологічного (завершення 

статевого розвитку та набуття статевої зрілості), ко-

гнітивного (формування дослідницьких поглядів та 

аналітичного мислення стосовно явищ навколиш-

ньої дійсності) та психічного (формування ціліс-

ного образу ідентичності, прагнення до незалежно-

сті й особистісного самовизначення) розвитку, най-

більше значення для нас представляють зміни саме 

соціального характеру (усвідомлення власних соці-

альних ціннісних орієнтацій, зростання соціальної 

активності та відповідальності, професійне самови-

значення, зацікавлення в дружньо-романтичних 

стосунках, розширення світогляду через прагнення 

до нових вражень і подорожей тощо). Подібні ви-

дозміни є особливостями прояву юнаками та дівча-

тами наслідків соціалізації, яку ми, відповідно до 

визначення А. Рижанової, схильні розглядати як 

«процес соціального становлення, розвитку й само-

реалізації через засвоєння (адаптацію), відтворення 

(інтеграцію), удосконалення (індивідуалізацію) со-

ціальним суб’єктом культури соціуму в процесі 

стихійного й цілеспрямованого залучення до сис-

теми нових соціальних зв’язків…» [8, с.20-21]. Сут-

ність і специфічні характеристики традиційної со-

ціалізації є широко дослідженими, однак не слід іг-

норувати загальні тенденції в трансформації цього 

процесу в умовах інформаційного суспільства. Від 

так, із розвитком інформаційно-комунікативних те-

хнологій (радіо, телебачення, Інтернет тощо) і на-

буття ними якостей інтерактивності, актуалізувався 

процес медіасоціалізації, який О. Петрунько розу-

міє як «соціалізацію у сфері впливу аудіовізуальних 

медіа, коли медіа стають значно потужнішим аген-

том соціалізації, ніж традиційні соціалізаційні ін-

ститути» [7]. Погоджуючись з автором зауважимо, 

що, у зв’язку з домінуванням Інтернету, через його 

здатність надавати доступ до кіберпростору, який 

став невід’ємним атрибутом сучасного суспільства, 

а зокрема в житті молодого покоління, відбулося ві-

докремлення процесу кіберсоціалізації. Дана кате-

горія, відповідно до обґрунтованої А. Рижановою 

соціально-виховною парадигмою соціальної педа-

гогіки, має аналогічні до традиційної соціалізації 

етапи якісних соціальних перетворень особистості, 

які автор визначає у своїх наукових роздумах [9]. 

Погоджуючись з науковцем, підкреслимо, що утво-

рена в результаті віртуальна соціалізованість безпо-

середньо впливає не тільки на загальну соціалізова-

ність соціального суб’єкта, а й сприяє їх взаємному 

збагаченню, за умов орієнтації на загальнолюдські 

цінності (здоров’я, щирість, кохання та ін.) й соціа-

льні пріоритети (мир, добробут, благодійність та 

ін.) в суспільстві в цілому. 

К. Біерд, Н. Зигоурі, А. Карапетсас та А. Фотіс 

відзначають ряд особливостей, які зумовлені вико-

ристанням Інтернету й мають безумовні переваги 

для життя старшокласників сьогодні: обмін ідеями 

в єдиному інформаційному віртуальному просторі; 
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створення й підтримка соціальних стосунків без фі-

зичних обмежень (час, простір, кордони та ін.); нові 

освітні можливості (веб-сайти для моделювання 

шкільних лабораторій надають учням можливість 

спілкуватися в рамках віртуального дослідження); 

міжкультурна взаємодія; можливість проявляти 

себе як експерт у віртуальному просторі й докою в 

комп’ютерній справі та ін. Однак, автори не запере-

чують і негативних аспектів кіберпростору: сумні-

вна надійність онлайн-платформ і ризик порушення 

прав конфіденційності; інформаційний бруд (пор-

нографічний матеріал, сумнівний контент, фейкові 

новини та ін.); анонімність користувачів і ство-

рення «псевдоособистостей» (коли «Я-віртуальне» 

не відповідає «Я-реальному») та ін. [11; 12; 13]. По-

дібні прояви, з якими може стикнутися ще не сфор-

мовані психіка й характер молодої особи, як наслі-

док, призводять до погіршення взаємовідносин із 

членами родини, втрати навичок реального спілку-

вання, сексуально-психічних розладів, різноманіт-

них видів Інтернет-залежності. 

Вперше «залежність від Інтернету» як поняття, 

було запропоноване А. Голдбергом (I. Goldberg) 

[2020], однак наукового обґрунтування йому на-

дала психолог К. Янг, визначивши його як «патоло-

гічний або нав’язливий потяг до Інтернету, зумов-

лений витрачанням надмірної кількості часу у вір-

туальній реальності» [22]. Науковець також 

виділила п’ять основних видів залежностей, відпо-

відно до домінуючих видів діяльності у Мережі: за-

хоплення азартними іграми (гемблінг) й шопінгом; 

безцільний серфінг в Інтернеті; ігрова залежність 

(мультирольові багатокористувацькі ігри в онлайн-

режимі); тяжіння до кіберсексу (сексуальні девіації, 

які мають реалізацію в мережевих спільнотах і на 

«сайтах для дорослих»); залежність від соціальних 

мереж (кібер-спілкування та кібер-стосунки). 

О. Єгоров, аналізуючи роботи К. Янг, зауважує на 

основні передумови виникнення Інтернет-залежно-

сті: нав'язливе прагнення постійно перевіряти елек-

тронну пошту чи інші месенджери; очікування чер-

гового сеансу онлайн; збільшення часу, проведе-

ного онлайн; збільшення кількості грошей, які 

витрачаються на Інтернет (окремі послуги, платний 

контент, додатковий доступ та ін.) [3]. Одначе, на 

наш погляд, подібні чинники відповідають лише кі-

лькісній характеристиці прояву даного виду залеж-

ності, що, у свою чергу, не дає вичерпної картини 

розуміння процесу. Тому, аналізуючи роботи зако-

рдонних дослідників (А. Вейнштейн, М. Гріффітс, 

Р. Девіс, Д. Кус, М. Орзак, К. Янг, та ін.) з проблеми 

Інтернет-залежності, вважаємо доцільним також 

окремо відзначити основні фізичні (нехтування ре-

гулярністю харчування, особистою гігієною та аде-

кватними фізичними навантаженнями; порушення 

режимів сну/неспання та відпочинку/наванта-

ження; сильні головні болі й болі в спині; сухість в 

очах; синдром запалення зап’ястя та ін.), психічні 

(надмірне захоплення ігровими процесами; немож-

ливість зупинити діяльність за комп’ютером; гарне 

самопочуття або ейфорія за комп'ютером на проти-

вагу депресивному стану поза Мережею; конфлікт-

ність, агресія та ворожість у реальній комунікації; 

психологічна уразливість під час перебування в кі-

берпросторі та ін.) й соціальні (зміни способу 

життя; втрата інтересу до інших видів діяльності 

окрім Інтернету; нехтування сім'єю та друзями; ві-

дсутність інтересу до близьких та до навколишньої 

дійсності; приховування від членів родини та бли-

зьких своєї діяльності в кіберпросторі; втеча від ре-

альності; відчуття порожнечі та самотності поза Ін-

тернетом та ін.) прояви тривалої залежності від Ін-

тернету в молодого покоління [3; 14; 15; 21;22]. 

Одначе, не заперечуючи думку авторів, підкрес-

лемо, що окреслене коло негативних проявів і пере-

думов залежності від мультирольових ігор, сексуа-

льного контенту, гемблінг та ін., на нашу думку, не 

відображає специфіку залежності саме від соціаль-

них мереж, які, як зазначає Т. Галіч, «мають виклю-

чний вплив не тільки на формування свідомості мо-

лодої генерації, її мотиви поведінки, систему цінно-

стей, а й на вибір мети та шляхів її реалізації, а 

також на стиль життя в цілому» [7]. Погоджуючись 

з автором, вважаємо, що виділені особливості зале-

жності від соціальних мереж, які автор виокремлює 

в «молоді», не позначаючи конкретних вікових 

меж, враховують психовікові й соціальні параметри 

старшокласників, що актуально для нашого дослі-

дження. 

У найбільшому американському енциклопеди-

чному онлайн-словнику Мерріам-Вебстер 

(Merriam-Webster) віртуальні соціальні мережі 

означають «мережу людей (наприклад, друзів, зна-

йомих і колег), пов'язаних міжособистісними відно-

синами», а також «Інтернет-сервіс або сайт, за до-

помогою якого люди створюють та підтримують 

міжособистісні стосунки» [18]. Т. Раян (T. Ryan) у 

тлумаченні поняття віртуальних соціальних мереж 

орієнтується на технологічну сторону комунікації у 

віртуальному просторі й зумовлену нею специфіку 

соціальної взаємодії. Науковець розуміє дані плат-

форми, як «певні веб-сайти та додатки, розроблені 

таким чином, аби користувачі могли швидко та 

ефективно керувати актуальним для них контентом 

˗ передавати інформацію, ідеї, інтриги та інші фо-

рми артикуляції» [17]. Зважаючи на означені трак-

тування, можемо відзначити, що віртуальні соціа-

льні мережі ˗ сукупність комп’ютеризованих засо-

бів масової комунікації, які мають інтерактивний 

аудіовізуальний зміст, разом зі складними комбіна-

ціями електронних дизайнів окремих веб-платформ 

(Інстаграм («Instagram»), Лінкедін («LinkedIn»), 

Майспейс («MySpace»), Твіттер («Twitter»), Фейс-

бук («Facebook») та ін.). Також можемо відмітити, 

що інноваційність віртуальних соціальних мереж, 

які існують виключно завдяки Інтернету, полягає в 

сприянні соціальній інтеграції розрізнених 

суб’єктів і груп людей за допомогою багатокомпо-

нентності та ієрархічності структури мережевих он-

лайн-платформ, які дозволяють користувачам діяти 

з контентом (зміст у вигляді тексту, фото, відео, ау-

діо та ін. медіафайлів) відповідно до функціональ-

них можливостей даного сервісу.  

А. Вейнштейн (А. Weinstein), Р. Девіс 

(R. Davis), Е. Дорані (E. Dorani), К. Морісон 
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(C. Morrison), Б. Ротем (B.Rotem) та ін., вибудову-

ючи когнітивно-біхевіоральну модель залежності 

15-18-річних юнаків та дівчат від Інтернету та вір-

туального спілкування зокрема, враховуючи при 

цьому кореляцію з депресивним станом і нав’язли-

вими потягами суб’єктів, відзначили, що онлайн-

платформи для спілкування надають активним ко-

ристувачам не просто нові можливості реалізації 

власних потреб у спілкуванні й визнанні, але й про-

дукують особливий соціокультурний простір, у ра-

мках якого особистість залучається до нових видів 

діяльності й отримує у своє розпорядження «ін-

струменти» й певні алгоритми, що опосередкову-

ють процес формування образу «Я» в цілому 

[14;16;21]. Проте, науковці не охоплюють стихійну 

неконтрольовану складову мережевого спілку-

вання (яка може мати відхилення у деструктивний 

бік), а лише акцентують увагу на можливості всебі-

чного розвитку суб’єктів у вільному незаангажова-

ному віртуальному просторі. Також цікавим, на 

нашу думку, видається погляд Т. Малєєвої, яка ак-

центує увагу на комунікативному аспекті взаємодії 

в соціальних мережах, аргументуючи, що такі їх ха-

рактерні особливості як «інструментальність, коле-

ктивність, звичність, фоновий та рутинний харак-

тер, а також відкритість та різноманіття» забезпечу-

ють постійний розвиток мережевої комунікації та 

зв’язку життя людей. На додачу, не останньою вва-

жаємо тезу науковця, щодо кінцевої мети комуніка-

ції в Інтернет-спільнотах. Таким чином, автор підк-

реслює необхідність існування соціальної згуртова-

ності, яку важливо досягати саме за рахунок 

збереження власної індивідуальності кожного ко-

ристувача, який би мав змогу досягати поставлених 

цілей і реалізовувати власні потреби в повсякден-

ному житті [6]. Подібне твердження наводить на 

думку про розвиток соціальної суб’єктності кож-

ного окремого індивіда в мережевому просторі за-

для формування соціально-активної громади й поза 

віртуальністю, які будуть існувати на засадах соці-

альної довіри. 

Західна Європа, США та група країн «Азійсь-

ких тигрів» (Гонконг, Південна Корея, Сінгапур, 

Тайвань) набагато раніше відчули наслідки транс-

формації процесу соціалізації молоді інформацій-

ної доби. Означені вище небезпеки примусили дос-

лідників до емпіричних розвідок соціального роз-

витку юні у віртуальному просторі ще в 1998 році. 

Стосовно останніх даних, то навесні 2018 року було 

проведено масове опитування «Дослідницького 

П’ю Центру» (Pew Research Center) у місті Вашинг-

тон, яке представило статистичні дані більше тисячі 

респондентів у віці 13-17 років щодо їх ставлення 

до віртуальних соціальних мереж. Відтак, майже 

100% опитаних визнають виключність та унікаль-

ність викликів і переваг дорослішання в цифрову 

епоху. Дані проведеного дослідження ілюструють 

позитивну сторону використання віртуальних соці-

альних мереж молодим поколінням: зміцнення дру-

жніх стосунків (81% респондентів); можливість 

емоційної підтримки (68%); відчуття приналежно-

сті до групи й особливого зв’язку з життям інших 

людей (81%); міжкультурна взаємодія й діалог по-

колінь, які сприяють обміну досвідом та ідеями не-

залежно від часу та простору (33%) та ін. Негатив-

ний бік захоплення віртуальною реальністю юнаки 

та дівчата визначають через: почуття незахищено-

сті в Мережі (26%); перенасичення онлайн-плат-

форм жорстоким контентом й інформаційним бру-

дом (45%), який спрямований на маніпулювання чи 

прояви жорстокості по відношенню до користува-

чів; надмірний психологічний тиск, спровокований 

прагненням створити образ «Я-віртуального», який 

би відповідав світовим трендам (наприклад, у моді) 

і потребам мережевої спільноти (43%); тривогу, ви-

кликану прагненням опублікувати пост, який би ви-

кликав максимальну кількість схвалень (лайків) і 

коментарів (37%) тощо) [19]. Аналізуючи дані, мо-

жемо відзначити, що, в цілому, для молодої генера-

ції віртуальні соціальні мережі представляють 

більш позитивний простір для реалізації власних 

психосоціальних потреб та особистого соціального 

розвитку, а негативні прояви кіберпростору, на 

жаль, усвідомлює значно менша частина юні. 

В Україні діагностика Інтернет-залежності, як 

масштабне дослідження, досі не проводилося. Од-

нак, на нашу думку, вартує уваги клінічний аналіз 

на базі психіатричної лікарні, проведений на поча-

тку 2000 року медиками-психіатрами Т. Больбот та 

Л. Юр’євою, які зіштовхнулися з цим явищем у 

США, відвідавши семінар М. Орзак, і припустили, 

що подібна проблема може бути й серед українсь-

кого молодого покоління. Автори використовували 

діагностичний матеріал А. Голдберга, М. Орзак та 

К. Янг, який спрямований на кількісну оцінку пси-

хологічних параметрів залежного від Інтернету па-

цієнта. В цілому, варто зазначити, що монографія 

українських вчених представляє збірник зарубіж-

ного досвіду, одначе, для нас найбільш вагомими 

постають дані про «коморбідність залежності з со-

ціалізованими й несоціалізованими розладами по-

ведінки, витоки формування яких закладаються в 

батьківській родині» [10], що, у свою чергу, підкре-

слює значення соціального фактору в процесі фор-

мування Інтернет-залежності. Також для нас пред-

ставляє інтерес дослідження психолога О. Камінсь-

кої [4], коло наукових інтересів якої здебільшого 

зосереджено на патологічному гемблінгу й залеж-

ності від онлайн-ігор, зокрема на психологічних 

чинниках їх формування, однак, ще 2014 року до-

слідниця зауважувала, що однією з найбільш акту-

альних і найменш досліджених проблем є залеж-

ність саме від соціальних мереж. Зважаючи на не-

достатню дослідженість і неоднозначність 

науковців у розумінні даної проблеми, вважаємо 

влучною тезу В. Лютого, який сприймає «певну за-

лежність від соціальних мереж як зручний інстру-

мент підтримки соціальних контактів та є нормаль-

ним культурно обумовленим станом сучасної лю-

дини, результатом адаптації до життя в умовах 

інформаційного суспільства» [5]. Науковець також 

відзначає критерії залежних від соціальних мереж 

студентів, які на наш погляд, мають теоретичне пі-

дґрунтя і для старшокласників: «1) наділення соці-

альних мереж особливою цінністю та переживання 
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у зв’язку із активністю в соціальних мережах особ-

ливих емоційних станів; 2) втрата здатності контро-

лювати початок, тривалість й інтенсивність актив-

ності в соціальних мережах; 3) незадоволення ін-

ших потреб, невиконання важливих справ, 

конфлікти з оточуючими» [5]. Автор разом із своїм 

колегою К. Коломійцем стверджує, що про форму-

вання у особи залежності від соціальних мереж мо-

жна говорити лише за умови наявності в особи ви-

ділених вище ознак протягом року. Також науковці 

підкреслюють, що стан (стадія) сформованості ад-

дикції може бути визначеним відповідно до сту-

пеня поглинання залежного віртуальним спілкуван-

ням (поєднання з реальним спілкуванням, іншими 

інтересами та видами діяльності поза Інтернетом) 

та рівнем його соціальної дезадаптації (руйнування 

родинних та дружніх стосунків, загострення про-

блем, пов’язаних із роботою або навчанням, погір-

шення соматичного та психічного здоров’я тощо) 

[5]. При цьому мається на увазі, що реальне соціа-

льне спілкування не просто доповнюється, а навіть 

замінюється віртуальним спілкуванням, втрачаючи 

навички реальної соціальної взаємодії. І. Гайдама-

шко, орієнтуючись на рекомендації Н. Коновалової 

щодо організації специфічного методу педагогіки 

переживання (який був розроблений В. Міхлем), 

звертає увагу на необхідності: набуття індивідом 

довіри до інших і до самого себе; досягнення само-

стійності та відповідальності в прийнятті рішень; 

усвідомлення своїх можливостей (сприйняття осо-

бистісних труднощів, подолання уявних меж своїх 

можливостей, готовність до ризику тощо); вироб-

лення вмінь розуміти свої відчуття; формування на-

вичок самоконтролю; вмінь цілісного та критич-

ного сприйняття будь-якої ситуації; розв’язання 

конфліктних ситуацій; формування готовності до 

співпраці та сумісної діяльності; набуття навичок 

орієнтування в умовах, що змінюються; розвитку 

творчих здібностей [1]. Додамо, що не останніми 

рисами, поряд із цим, постають також соціальна ак-

тивність і прояви соціальної суб’єктності старшок-

ласників рівноправно у віртуальному й у реальному 

середовищах. 

Зважаючи на окреслене коло важливих соціа-

льних якостей соціального суб’єкта інформаційної 

доби, представника молодого покоління, що стоїть 

на шляху життєвого та професійного самовизна-

чення й потенційний ризик його потрапляння в па-

стку віртуальних соціальних мереж, вбачаємо доці-

льним розгляд основних тенденцій соціально-педа-

гогічної профілактики, побудованої відповідно до 

соціально-виховної парадигми, яка б надала змогу 

гармонізувати соціальний розвиток старшокласни-

ків. Таким чином, ми схильні вважати, що саме га-

рмонізація, тобто зменшення негативного стихій-

ного впливу віртуальних соціальних мереж, що 

може набувати вигляду деструктивного спряму-

вання (кібербулінг, флемінг, троллінг, залежність 

від соціальних мереж тощо) й підсилення позитив-

них аспектів мережевої взаємодії (поширення пози-

тивної інформації, спілкування на засадах загально-

людських цінностей та толерантності тощо) сприя-

тиме соціальному розвитку й розквіту соціальної 

суб’єктності старшокласників. Не останньою в да-

ному процесі вважаємо активізацію інтеграції всіх 

можливостей віртуальних соціальних мереж та її 

найбільш впливових користувачів (медійні особи, 

стейкхолдери, популярні блогери та ін.), які мають 

змогу пропагувати просоціальну поведінку (акції, 

марафони та челенджі, спрямовані на соціальнова-

жливі проблеми в окремих спільнотах, регіонах й у 

суспільстві в цілому), важливі соціальні якості (ак-

тивність, рішучість, терпимість, зацікавленість у 

соціальних зрушеннях, громадянськість, усвідом-

лена відповідальність та ін.) й цінності (щирість, 

відвертість, доброзичливість, не байдужість та ін.) 

за допомогою контенту своїх аккаунтів (тобто еле-

ктронних аналогів інформаційних джерел, які інте-

гровані в мультимедійні системи та мультимедійні 

продукти). Ми схильні вважати, що подібний про-

цес буде мати позитивні результати як для педаго-

гізації найближчого оточення молодих юнаків та ді-

вчат, так і для їх безпосередньої соціальної актив-

ності не тільки в мережевому просторі, а й поза 

віртуальністю в реальному соціальному середо-

вищі.  

Висновки. Таким чином, у ході аналізу зарубі-

жних та вітчизняних публікацій щодо залежності 

старшокласників від соціальних мереж було з’ясо-

вано, що: 
1) віртуальні соціальні мережі – гібридний он-

лайн-простір який дозволяє сучасним старшоклас-
никам інформаційної доби реалізовувати як тради-
ційні (новини, інформація, зв’язок), так і нові фо-
рми індивідуальної (аудіовізуальний зв’язок з 
користувачами онлайн-платформ, залучення до не-
обмеженої кількості спільнот) та масової (онлайн-
брифінги, вебінари, відео-конференції) комунікації 
в полікультурному віртуальному середовищі;  

2) стихійне перебування старшокласників у кі-
берпросторі, а саме у віртуальних соціальних мере-
жах є потенційно небезпечним для їх соціального 
розвитку й може мати негативні наслідки віртуаль-
ної взаємодії (троллінг, кібербулінг, флеймінг, за-
лежність та ін.); 

3) соціально-педагогічна профілактика у від-
повідності до соціально-виховної парадигми постає 
оптимальним шляхом гармонізації стихійного 
впливу віртуальних соціальних мереж, оскільки на-
дає інструменти та механізми для розвитку самос-
відомості та самооцінки старшокласників, сприяє їх 
самореалізації, а отже – розквіту соціальної 
суб’єктності у віртуальному та реальному соціаль-
ному середовищі.  

Перспективи подальших наукових розвідок 
полягають у розробці соціально-педагогічних тех-
нологій профілактики залежності старшокласників 
від соціальних мереж. 
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Abstract 

This article is devoted to the features of individualization of the process of teaching a foreign language. One 

of the topical problems of teaching foreign languages is an individual approach in teaching foreign languages. 

Individualization of teaching involves the phased nature of the learning process. The individualization of the future 

teacher’s training at the university is a process aimed at a student’s educating and positively changing his/her inner 

world in order to provide the basis for self-realization in teaching and life in general. Individualization, like any 

pedagogical process, is characterized by the correlation and interdependence of its external and internal sides. 

There is a real need to organize an individual approach in teaching, which is inseparably linked with the identifi-

cation of strengths and weaknesses of the abilities of a particular student. The ability to learn a language develops 

during the learning process and allows a student more effectively and independently overcome difficulties encoun-

tered in the learning process, to know how to solve them and successfully use the available opportunities. 
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At the beginning of the XXI century the higher 

school is tasked with integrating the Republic of Ka-

zakhstan into the global educational space and meeting 

the current needs of the country’s economy for quali-

fied personnel. 

The creation of optimal conditions for realizing 

each student’s potential possibilities is achieved 

through individualization of instruction. Accordingly, 

the need to improve the quality of modern professional 
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education determines the importance of the organiza-

tion of the educational process, taking into account stu-

dents’ individual characteristics [1, p. 359]. 

The transformation of the education paradigm, its 

humanization, entails a change in approaches to teach-

ing academic disciplines in higher education. 

In a variable social practice, the importance of an 

individual approach in teaching is increasing as a way 

for a person to master arbitrary higher forms of individ-

ual learning, in which a person is an active subject of 

social choice. The social need for the earliest possible 

introduction of each new member of society to the com-

plex practice of individual instruction in the pedagogi-

cal system is growing. The problem of individual dif-

ferences between students, their differentiated educa-

tion is not only a pedagogical, but also a socio-

psychological and philosophical problem. 

Individualization of students’ educational activi-

ties is based on pedagogical and psychological laws, 

determined by the content, methods, organization of the 

educational process, students’ individual characteris-

tics. And it is a combination of techniques, methods for 

their implementation, carried out at the stages of aim 

setting, motivation, determining the content, nature, de-

gree of complexity of educational tasks, methods of ac-

tion, control and self-control [2, p. 43]. 

Individualization of teaching involves the phased 

nature of the teaching process: from studying the stu-

dent’s personality through the person’s awareness and 

correction, and it is based, fundamentally, on cognitive 

aspects, on the understanding that the person is the to-

tality of all his/her mental characteristics that make up 

his/ her personality. 

Individualization of students’ educational 

activities is based on pedagogical and psychological 

regularity, determined by the content, methods, 

organization of the educational process, students’ 

individual characteristics. And is a combination of 

techniques, methods for their implementation, carried 

out at the stages of aim setting, motivation, determining 

the content, nature, degree of complexity of educational 

tasks, methods of action, control and self-control [3, 

p.181]. 

One of the topical problems of teaching foreign 

languages is an individual approach to teaching foreign 

languages. This problem is not new, but probably the 

whole variety of its sides and all its significance in solv-

ing the problems of activating the teaching process are 

not fully disclosed. 

Unlike other subjects, a foreign language is not 

just an academic discipline, but an entire educational 

industry, as it is a means of assimilation and reproduc-

tion of knowledge gained in the process of teaching 

other subjects, on the one hand, and a tool for under-

standing the realities of life of the countries of the lan-

guage being studied, on the other hand, as well as one 

of the ways of personality formation. The range of top-

ics studied in the foreign language classes includes al-

most all spheres of our life and work. 

The problem of individualization of education was 

the subject of research by many teachers (A.G. As-

molov, A.A. Budarnyi, M.V. Klarin, B.F. Lomov, V.S. 

Merlin, I.E. Unt). In their works, they considered the 

possibility of creating conditions for the personal de-

velopment of students in various types of activities. 

They consider the principle of an individual approach 

necessary and methodologists. G.V. Rogova writes: 

“One of the most important problems of teaching tech-

nology is the search for ways to make greater use of the 

individual capabilities of students both in conditions of 

group work in the classroom and independent work out-

side of class”. Communicative teaching involves, first 

of all, the so-called personality individualization. Per-

sonalized individualization consists in teaching meth-

ods. These methods are correlated with the personal, 

subjective and individual characteristics of each stu-

dent’s personality. And these characteristics are taken 

into account when performing exercises and tasks [4, p. 

44]. 

Students’ individual characteristics and individu-

alization 

Individual characteristics are presented in the in-

dividuality in the form of a person’s certain natural 

characteristics. The combination of these characteris-

tics in a general form appears in the form of tempera-

ment, inclinations, organic needs, which make up the 

natural basis of individuality. In psychological science, 

it is now considered that any human ability is a synthe-

sis of the innate and acquired in the process of individ-

ual development, and the basis of abilities. As S.L. Ru-

binstein notices, “The hereditary factors for their devel-

opment lie in the form of abilities” [4, p. 332]. When 

mastering foreign language speech activity, the role of 

abilities is manifested in the fact that some students are 

more capable of performing some actions, other stu-

dents are capable of performing other actions. Psy-

chologists believe that any human ability is a synthesis 

of the innate and acquired. Consequently, such im-

portant abilities for mastering a foreign language as the 

ability to memorize, phonemic hearing, intonation abil-

ities, speech-cognitive abilities can not only be inher-

ited, in the form of makings, but also developed. It 

means only one thing: the teacher must be able to meas-

ure, take into account and develop these abilities [5, p. 

74]. 

Students’ subjective characteristics and individu-

alization 

Productivity of activity depends not only on abili-

ties, but also on a certain system of techniques that 

characterizes each person’s individual style of activity, 

that is “an individually-unique combination of tech-

niques and methods of activity that ensure the best per-

formance by a given person” (V.S. Merlin, Y.A 

Klimov). To master foreign language speaking, taking 

into account students’ subjective characteristics is im-

portant because each student has his/her own methods 

of mastering knowledge; his/her own educational strat-

egy. Each student, in his/her own way, is able to organ-

ize himself/herself to a foreign language lesson, mas-

tered the pronunciation of sounds, words, reading tech-

niques, in his/her own way mastered the ability to 

conduct a conversation, realize self-control, organize 

independent work at home, work with various models 

of utterance programme, in different conditions. 

The specificity of subjective individualization in 

mastering foreign language speaking is that it should 
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provide for the simultaneous use of methodological 

materials of various forms (for example, models of ut-

terance programme presence or absence), taking into 

account the peculiarity of the student’s learning activi-

ties, but ultimately leading to the same results if possi-

ble for equal periods of time. Supplying students with 

a combination of rational teaching methods requires 

systematic and focused work. Therefore, alike with the 

individual, subjective individualization is also neces-

sary. 

Students’ personal characteristics and individuali-

zation 

Very often, however, students show amazing pas-

sivity even when they perform possible speech tasks 

(students’ individual characteristics and individualiza-

tion) and if there is an indication of how to perform 

these tasks (students’ subjective characteristics and in-

dividualization). The reason is that the students’ per-

sonal characteristics of are not taken into account. The 

importance of individualization for mastering the abil-

ity to speak is determined by the fact that personal char-

acteristics are closer than individual and subjective 

ones to speech activity through its social function. If a 

person’s individual characteristics constitute the natu-

ral basis of individuality, then personal characteristics 

make up its essential side. 

Individualization takes into account: 

a) the context of student’s activity; 

b) students’ life experience (their experience as 

readers, athletes, travelers, and so on); 

c) the sphere of interests, desires, inclinations, 

spiritual needs; 

d) worldview (outlook on life); 

e) the emotional and sensual sphere (in the case of 

students’ motivation to statements in defense of their 

favorite team, actor, book, profession); 

f) the personality’s status in the group: the stu-

dent’s popularity among groupmates, mutual sympa-

thies for finding speech partners, the appointment of a 

leader in speech groups, and so on. 

The importance of individualization is also con-

firmed in terms of value theory. Value is the signifi-

cance of objects that they acquire for a person on the 

basis of practical activity, satisfying his/her needs. So-

cial, universally valid values, in order to become incen-

tives for action, must be realized by the personality as 

his/her own. 

The practicability of individualization is also con-

firmed by the need to take into account the emotional 

factor in the learning process. Speech, feelings and 

thinking are one and interdependent. The degree to 

which emotions can be used in the learning process is 

determined by the nature of individual needs. This fac-

tor seems to be very important, since individualization 

allows you to take into account and to some extent pre-

dict the students’ emotional state, as well as to form, to 

a certain extent, the students’ attitude to study, increas-

ing the intensity of learning [6, p. 78]. 

So, we can say that understanding individualiza-

tion ideas opens up a wide field of activity: opportuni-

ties are established for the development of a creative, 

purposeful personality that is aware of the ultimate goal 

and specific learning objectives; the motivation of 

learning is increasing, a new progressive pedagogical 

thinking is being formed. Individualization in teaching 

is based on the teacher’s good knowledge of the stu-

dents, what are the students ’natural data, the students’ 

abilities, their interests, and friends. The need for indi-

vidualization of teaching is caused by various reasons, 

and the main of them are: different level of students’ 

knowledge when entering the university, students’ var-

ious educational needs, and also the achievement of one 

of the most important tasks of education - the students’ 

personal development. 

Based on the aims of the individual aspect (to de-

velop what plays the most important role for the pro-

cesses of cognition, upbringing and learning), as well 

as on the essence of the process of person’s develop-

ment, it would be logical to consider that the objects of 

development should be abilities that would allow the 

successful functioning of the cognitive, emotionally-

evaluative and activity-transforming areas of student’s 

activity. It is precisely abilities that can develop from 

the inclinations available to the person, and they can 

develop only in activity. 

A.A. Leontyev reveals one of the interpretations 

of language abilities as follows: “Language abilities of-

ten mean differences in personality traits associated 

with communication. A child may experience difficul-

ties not in the mastery of the language itself and not in 

the formation of foreign language, but in social and 

psychological relations with the tutor, school teacher, 

and other children. He/she would be happy to speak, 

but the “psychological barrier” interferes with him/her. 

By the way, this is a very frequent case in pedagogical 

practice, but such difficulties with the goodwill of an 

adult are quite superable. “Thus, according to A.A. Le-

ontyev, abilities to language consist of many compo-

nents, most often not specific. Therefore, it is possible 

and necessary to develop appropriate skills and abilities 

on various educational materials. Thus, the formation 

of communicative skills in the mother tongue removes 

the “psychological barrier”. 

The list of basic abilities: 

1) Ability to cognitive activity. 

2) Abilities for emotional and assessment activity. 

3) Abilities necessary for the functioning of the ac-

tivity-transforming sphere. 

4) Ability to carry out reproductive speech actions 

(they correlate with the formation of speech skills). 

5) Ability to carry out productive speech actions 

(they correlate with the development of speech skills) 

[7, p.24]. 

The problem of individualization in theoretical 

terms has not yet been fully disclosed: a detailed study 

of its pedagogical essence and structure is necessary to 

achieve the aims of professional training of future 

teachers. In addition, questions of creating an individu-

alization technique, determining a strategy for its im-

plementation in the system of higher pedagogical edu-

cation, as well as issues of university teachers’ targeted 

training to individualize students’ vocational training, 

require solving. 

The transition of higher professional education to 

state educational standards, which enable each student 
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to form an individual educational route when imple-

menting the main educational programme, has in-

creased the need to rethink the conceptual and method-

ological foundations of individualization and put scien-

tists before the need to develop methods, technologies, 

techniques and tools for organizing individual educa-

tional activities for the future teachers. 

The individualization of the future teacher’s train-

ing at the university is a process aimed at educating the 

student and positively changing his/her inner world in 

order to provide the basis for self-realization in teach-

ing and life in general. Individualization, like any ped-

agogical process, is characterized by the correlation and 

interdependence of its external and internal sides. The 

external side of individualization includes the adapta-

tion of the content and forms of the educational process 

to the student’s individual characteristics, the provision 

of pedagogical support in order to develop his/her per-

sonality. The inner side is the orientation of the future 

teacher to the deployment and implementation of indi-

viduality and the formation of an individual position 

relative to their professional activities. 

So, the abovementioned confirms that there is a 

real need to organize an individual approach to learn-

ing, which is inseparably linked with identifying a par-

ticular student’s strengths and weaknesses of the abili-

ties, patiently overcoming various difficulties, relying 

on everything strong and progressive that is inherent in 

this person. 

Thus, the ability to learn a language develops dur-

ing the learning process and allows a student more ef-

fectively and independently overcome difficulties en-

countered in the learning process, to know how to solve 

them and successfully use the available opportunities. 

The ability to learn in relation to language learning in-

cludes: understanding the mechanisms of the language 

and the communication process; general phonetic 

skills; training skills; heuristic skills. This disclosure of 

the content of the ability to learn foreign languages al-

lows determining and developing ways to solve com-

plex urgent problems of students developing language 

competence. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены различные подходы в понимании педагогического менеджмента. Обоснована 

необходимость осуществления управления образовательной деятельности с целью содействия эффектив-

ного функционирования образовательного учреждения. Особое внимание уделено определению позиции 

педагога, который, по мнению ученых, выступает ключевым субъектом системы образования.  

Авторами проанализирован комплекс мер по формированию инновационного направления в деятель-

ности современного педагога. Установлено, что менеджмент в сфере образования отличается своей субъ-

ектно-личностной направленностью. Использование приёмов педагогического менеджмента предполагает 

умение преподавателя эффективно управлять учебно-познавательным процессом.  

Выдвинуто утверждение, что формирование профессиональной компетенции педагога выступает в 

качестве одного из важных условий стратегического развития образования. Инновационное развитие си-

стемы образования должно начинаться с подготовки высококвалифицированного преподавательского со-

става и всесторонним обеспечением его деятельности.  

Abstract 

The article considers various approaches to the understanding of pedagogical management. The necessity of 

managing educational activities in order to facilitate the effective functioning of an educational institution is sub-

stantiated. Special attention is paid to determining the position of the teacher, who, according to scientists, is a key 

subject of the education system. 

The authors analyze a set of measures to form an innovative direction in the activities of a modern teacher. It 

is established that management in the field of education differs in its subject-personal orientation. The use of 

methods of pedagogical management assumes the ability of the teacher to effectively manage the educational and 

cognitive process. 

It is stated that the formation of professional competence of a teacher is one of the important conditions for 

the strategic development of education. Innovative development of the education system should begin with the 

training of highly qualified teaching staff and comprehensive support for their activities. 

Ключевые слова: педагогический менеджмент, инновационная деятельность педагога, менеджер, 

управленческая деятельность, образовательный процесс, система высшего образования. 

Keywords: pedagogical management, innovative activity of a teacher, Manager, managerial activity, educa-

tional process, higher education system. 

 

В настоящее время инновационная деятель-

ность педагога – это необходимое условие повыше-

ния качества образования, возможности подго-

товки конкурентоспособного и мобильного специа-

листа. Современный работодатель требует от 

высшего учебного заведения готового специалиста 

достаточно широкого профиля, обладающего сфор-

мированными профессиональными компетенциями 

и способного после небольшого срока адаптации 

выполнять поставленные задачи, внедрять передо-

вые технологии в производственный процесс. По-

этому важной составляющей развития системы 

высшего образования на современном этапе высту-

пает эффективное управление образовательным 

процессом, целью которого является подготовка 

высококвалифицированных специалистов.  

Базовые теоретические принципы научного 

управления образовательным процессом разрабо-

таны Н. Ф. Бунаковым, Н. А. Корфом, Н. И. Пиро-

говым, К. Д. Ушинским [11, с. 9]. В современной 

научной педагогической литературе представлены 

исследования в сфере управления образованием. 

Особое внимание заслуживают труды таких веду-

щих специалистов, как Н. Н. Булынского [1, 2], В. 

И. Загвязинского [6], Ю. А. Конаржевского [7], В. 

С. Лазарева [9], Н. Д. Никандрова [13], С. Д. Рез-

ника [14] В. П. Симонова [15] и многих других. В 

работах большинства современных исследователей 

сформировалась новая парадигма управления соци-

альными системами. В данном контексте появи-

лись многочисленные исследования, разработки 

педагогической теории управления, авторы кото-

рой связывают ее с понятием «педагогический ме-

неджмент».  

В мировой практике термин «менеджмент» 

рассматривается в качестве науки по мобилизации 

интеллектуальных, материальных и финансовых 

ресурсов для эффективного и действенного функ-

ционирования организации [18]. В частности, Н. Н. 

Булынский менеджмент рассматривает в качестве 

искусства управления людьми и социальными про-

цессами [2, с. 93]. По мнению Л. В. Львова, педаго-

гический менеджмент выступает как вид социаль-

ного менеджмента, в основе которого заложено 

управление социально-психологическими вопро-

сами совместной деятельности людей [11, с. 14]. В 

свою очередь, Н. Д. Никандров предлагает рассмат-

ривать термин «менеджмент» как равнозначное 

ему «управление», «руководство» [12, с. 119]. В 

учебном учреждении ведущая роль отводится педа-

гогу, который осуществляет организационно-

управленческую деятельность в рамках учебно-об-

разовательного процесса, направленную на повы-

шение его эффективности. Особое внимание заслу-

живает, на наш взгляд, позиция, приведенная М. М. 

Поташником о роли современного педагога, кото-

рый, как указывает автор, «... планирует, органи-

зует, руководит и контролирует процесс обучения, 

воспитания и развития учащихся» [3, с. 12]. По мне-

нию В. А. Федорова, именно преподаватель высту-

пает ключевым субъектом системы образования, 

обеспечивающим его качество [17, с. 63].  

В рамках заявленной темы авторы предлагают 

рассмотреть статус и роль современного педагога 
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как менеджера учебно-воспитательного и образова-

тельного процесса, активного субъекта управленче-

ской деятельности, ориентированного на инноваци-

онные методы и приемы в профессиональном обу-

чении учащихся.  

В современной психолого-педагогической ли-

тературе существует несколько подходов в опреде-

лении понятия «педагогический менеджмент», ав-

торы выделяют различные аспекты, характеризую-

щие сущность данного понятия. Так, например, В. 

И. Загвязинский, Л. Е. Капто, М. М. Поташник рас-

сматривают педагогический менеджмент с позиции 

теории управления в образовательном учреждении 

[4, с. 12]. В свою очередь, В. П. Симонов опреде-

ляет педагогический менеджмент в качестве управ-

ления образовательной деятельностью с помощью 

комплекса методов, организационных форм и тех-

нологических приемов, которые направлены на по-

вышение функционирования и совершенствования 

педагогических систем [15, с. 3]. Исследователи Б. 

С. Гершунский, В. С. Лазарев, Е. В. Яковлев при-

держиваются той точки зрения, что это система 

управления образовательным учреждением, соот-

ветственно требующая поиск путей его развития, 

принятия стратегических и оперативных решений 

[4]. Учитывая различные аспекты понимания, под-

держиваем толкование Л. В. Горюновой, которая 

определяет педагогический менеджмент как 

«управленческую деятельность учителя, осуществ-

ляемую в классе и направленную на достижение це-

лей развития личности ребенка, готового к жизни в 

новых социально-педагогических условиях» [5, с. 

31].  

Современные авторы отмечают определенную 

специфику педагогического менеджмента, обу-

словленную характером и природой образователь-

ной деятельности [16, с. 21]. Менеджмент в сфере 

образования и воспитания, прежде всего, отлича-

ется своей субъектно-личностной направленно-

стью, а деятельность менеджера выстраивается на 

основе взаимодействия и управленческого сотруд-

ничества. Очевидно, что ведущая роль в педагоги-

ческом менеджменте отводится педагогу, обеспе-

чивающего качественный уровень учебно-воспита-

тельного процесса. Как указывал В. П. Симонов, 

содержание управленческой деятельности педагога 

как субъекта педагогического менеджмента нахо-

дит отражение в выполняемых им функциях [15, с. 

62].  

Современное образование требует от препода-

вателя использование активных и интерактивных 

методов обучения, внедрение инновационных тех-

нологий в процессе формирования общекультур-

ных, общепрофессиональных, профессиональных и 

профессионально-специализированных компетен-

ций у будущих специалистов. Высшая школа в 

настоящее время заинтересована в преподавателе, 

который качественно выстраивает учебно-воспита-

тельный процесс, самостоятельно принимает необ-

ходимые решения, при этом проявляет творческую 

активность, способен оперативно содействовать ре-

шению возникающих проблем в жизнедеятельно-

сти обучающихся, целенаправленно создает у них 

ситуации успеха, применяет личностно-ориентиро-

ванное обучение, направленное на развитие лично-

сти будущего специалиста. 

Следует отметить, что обеспечивают иннова-

ционную деятельность в учебном учреждении пре-

подаватели и специалисты, обладающие креатив-

ным мышлением, владеющие современными обра-

зовательными, информационно-

коммуникационными технологиями, готовые эф-

фективно, творчески действовать в изменяющихся 

социально-экономических условиях.  

Готовность преподавателя к выполнению про-

фессиональных функций, гармоничное единство 

морально-этических, социальных установок и пси-

холого-педагогической подготовленности характе-

ризует педагога как потенциального субъекта ме-

неджмента. При этом, на наш взгляд, основопола-

гающими качествами, характеризующими 

личность педагога, являются обладание фундамен-

тальными знаниями преподаваемой дисциплины, 

эрудированность и сформированные профессио-

нальные компетенции. 

Основой педагогического менеджмента высту-

пает формирование инновационного направления в 

деятельности современного педагога. Особенность 

педагогического менеджмента заключается в осо-

знании новой роли педагога в развитии личности 

обучающегося как модератора образовательного 

процесса. Важной составляющей инновационной 

деятельности педагога как менеджера образова-

тельного процесса выступает его управленческая 

деятельность, направленная на активизацию позна-

вательной и мыслительной деятельности обучае-

мых, осознание ими важности реализации обуче-

ния, развитие их интеллектуальных, творческих 

способностей. Использование приёмов педагогиче-

ского менеджмента предполагает умение препода-

вателя эффективно управлять учебно-познаватель-

ным процессом, обеспечивать социализацию обу-

чающихся, моделировать их поведение, 

регулировать педагогическими ситуациями, что 

выступает одним из главных компонентов деятель-

ности современного педагога.  

Выступая менеджером образовательного про-

цесса, современный педагог должен стремиться ра-

ботать на основе принципа опережающего разви-

тия. Данный принцип обуславливает организацию 

учебного процесса с учетом требований потенци-

ального потребителя – работодателя, а не с расче-

том на действующие условия и нормы. Педагогу 

необходимо моделировать возможные изменения 

учебного материала в условиях интенсивного раз-

вития социально-экономических процессов. 

Инновационная деятельность педагога преду-

сматривает внедрение принципа открытости обра-

зования. Современная система образования должна 

предусматривать не административные механизмы 

изменения, а скорее ориентироваться на полную 

интеграцию в процесс социального и экономиче-

ского развития государства. Инновационное разви-

тие образовательной среды обусловлено необходи-

мостью внедрения новейших методик и технологий 
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организации учебного процесса, направлено на ак-

тивное развитие научной и практической деятель-

ности с целью подготовки и выпуска конкуренто-

способного специалиста [8, с. 66]. 

Инновационное развитие системы образова-

ния должно начинаться с подготовки высококвали-

фицированного преподавательского состава и все-

сторонним обеспечением его деятельности. Из тео-

рии менеджмента нам известно, что 

профессиональная квалификация специалиста фор-

мируется на базе трех основополагающих парамет-

ров, совокупное использование которых позволяет 

сформировать высококвалифицированного специа-

листа в конкретной области. Прежде всего, это – 

умение, что предусматривает наличие у преподава-

теля научного, организационного, психологиче-

ского опыта педагогической деятельности, способ-

ности эффективного применения накопленного 

опыта с целью сокращения отрицательных послед-

ствий от возможных ошибок. Важной составляю-

щей является знание, которое проявляется у препо-

давателя, во-первых, в качестве наличия глубоких 

знаний по преподаваемой дисциплине, что позво-

ляет обучать студентов в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов; во-вторых, уме-

ние преподносить учебную информацию обучаю-

щимся в доступной для понимания форме, что 

позволяет наиболее полно уяснить изучаемый 

учебный материал. Завершает цепочку основопола-

гающих факторов – талант, обладание которым 

означает наличие определенного базового психо-

физиологического состояния педагога, способ-

ствует эффективному восприятию и использова-

нию необходимой информации. 

По мнению В. А. Федорова, высокое педагоги-

ческое мастерство педагога обеспечивается «знани-

ями дидактики высшей школы, педагогической 

психологии, организаторскими способностями, 

владением современными технологиями обучения» 

[17, с. 63].  

В современной психологии и педагогике про-

водятся исследования по изучению особенностей 

преподавателя как субъекта профессиональной де-

ятельности. По мнению Л. М. Митиной, низкий 

уровень самосознания обусловливает ситуативный 

или адаптивный тип поведения педагога, который 

руководствуется наработанными алгоритмами, 

шаблонами в решении профессиональных задач, 

выявляет пассивную, несамостоятельную позицию 

[10, с. 9].  

Высокий уровень самосознания обеспечивает 

такой личностный тип поведения, при котором пе-

дагог осознанно относится к своим внутренним и 

внешним побуждениям, принимает и отвергает их 

уже в качестве собственных мотивов поведения. 

Целенаправленная педагогическая деятельность 

основана на осмыслении собственного педагогиче-

ского опыта при помощи сравнения и изучения 

учебно-воспитательного процесса с целью дости-

жения более высоких результатов, получения но-

вого знания, внедрения новой педагогической прак-

тики.  

Необходимым условием успешной реализации 

инновационной деятельности педагога являются 

умения принимать нестандартное решение, идти на 

определенный риск, успешно разрешать конфликт-

ные ситуации, возникающие при реализации нов-

шества, преодолевать инновационные барьеры. Это 

творческий процесс по планированию и реализации 

педагогических инноваций, направленных на повы-

шение качества образования. Это социально-педа-

гогический феномен, отражающий творческий по-

тенциал педагога. 

Без доли сомнения можно утверждать, что 

формирование профессиональной компетенции пе-

дагога выступает в качестве одного из важных 

условий стратегического развития образования. Го-

товность педагога к образовательной деятельности 

в современных условиях предусматривает наличие 

необходимых личностных качеств, таких как – 

большая работоспособность, способность к актив-

ному творчеству, высокий эмоциональный потен-

циал, устойчивая сдержанность по отношению к 

внешним факторам, а также специальных – знание 

новых технологий, овладение инновационными ме-

тодами обучения, умение их рационально внедрять 

в учебном процессе. Конечно, особое значение в 

профессиональном развитии педагога принадлежит 

самоподготовке и самообучению. 

Подводя итоги выше изложенного, полагаем, 

что педагогический менеджмент можно рассматри-

вать как инновационный вид управленческой дея-

тельности педагога, направленный на организацию 

учебно-воспитательного процесса, управление 

учебной информацией с целью формирования 

учебно-познавательной деятельности обучаю-

щихся, которая, в свою очередь, формирует разви-

тие их личностных качеств и обеспечивает профес-

сионально-ориентированную подготовку обучаю-

щихся как будущих специалистов в новых 

социально-экономических условиях. Организация 

системы управления в высших учебных заведениях 

обеспечит переход на более качественный уровень 

образования. Будет создана возможность перевести 

процесс управления в образовании с оперативного 

на стратегический уровень. Управленческая дея-

тельность педагога призвана создать условия для 

эффективного и устойчивого функционирования 

образовательного процесса. Для достижения дан-

ной цели необходимо построить последовательную 

систему управления развитием профессионализма 

преподавателей, активизировать творческий потен-

циал педагога.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются современные принципы диалогики и обосновывается педагогическая целе-

сообразность коммуникации на их основе в субъект-субъектном обучении квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов в учреждении среднего профессионального образования. Формируются данные 

принципы на риторических, античных и исторических топиках, а также исследованиях топов, риторики, 

эристики, семиотики. Отмечается, что методологическим основанием диалогики по традиции считается 

промптуарий, в котором можно выделить органон, аподиктикон и семиотикон. Констатируется, что поло-

жения диалогики позволяют педагогу понять причины трудностей в обучении и получении профессио-

нальной подготовки, найти способы ненасильственного их преодоления. 

Abstract 

The article considers the modern principles of dialogics and substantiates the pedagogical expediency of 

communication based on them in the subject-subject training of qualified workers, employees and specialists in 

the College. These principles are formed on the basis of rhetorical, ancient and historical topics, as well as studies 
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of topics, rhetoric, eristics, and semiotics. It is noted that the methodological basis of dialogics is traditionally 

considered to be the Promptuary, in which one can distinguish the Organon, Apodicticon and Semioticon. It is 

stated that the provisions of dialogics allow the teacher to understand the causes of difficulties in learning and 

obtaining professional training, to find ways to overcome them non-violently. 

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональное обучение квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов, субъект-субъектный отношения, коммуникация, диалогика, промпту-

арий. 
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Коммуникативные отношения в образователь-

ном процессе охватывают и сопровождают взаимо-

действия всех его участников, проявляются и обу-

славливают контакты внутри коллектива, учебную 

мотивацию и развитие учащихся. В профессиональ-

ном обучении функциональность межличностной 

коммуникации и ее универсальность способны 

обеспечить эффективное решение задач подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов, формирования общих и профессио-

нальных компетенций, организации и содержания 

учебно-производственной деятельности. 

Если рассматривать коммуникацию как сово-

купность диалогов в условиях субъект-субъектного 

процесса обучения, то обоснованно возникает ин-

терес к изучению и применению в педагогической 

практике диалоговых технологий. В научных пери-

одических изданиях освещены различные аспекты 

данных технологий. Многие авторы оправданно 

считают их способом развития активности, формой 

организации обучения, а также средством форми-

рования компетенций, в частности, коммуникатив-

ной компетентности и обучения общению в разные 

возрастные периоды и в разных типах учреждений 

образования и воспитания. Кроме того, в ряде ис-

следований внимание уделяется объяснению фаси-

литирующего эффекта диалоговых технологий в 

обеспечении смыслообразования [1-3 и др.], их 

направленности на формирование метапредметно-

сти и внепредметных интегрированных умений и, 

как следствие, на развитие творчества и професси-

онального мышления [4; 5 и др.]. 

Однако, анализ источников информации поз-

волил прийти к выводу о том, что реализация прин-

ципов диалогики недостаточно раскрыта в дидак-

тике и особенно в теории и методике профессио-

нального образования. К настоящему времени 

предприняты попытки с гуманитарных позиций 

приступить к изучению данной проблемы [6-11], 

даже в методиках обучения естественно-научным 

предметам [12; 13]. В этой связи, цель настоящей 

работы состоит в выделении основных положений 

диалогики и установлении педагогической целесо-

образности их использования в образовательном 

процессе учреждения среднего профессионального 

образования. 

Диалогика, или логика нового времени, подра-

зумевает диалог разных логик, основанных на зна-

ниях прошлого, настоящего и будущего времени. 

Ее создателем является советский философ и куль-

туролог В.С. Библер, автор концепции о диалоге 

культур. Сущностную основу диалога культур со-

ставляют логические и онтологические обоснова-

ния диалогической природы человеческого разума. 

Методологически диалогика представляет содер-

жательную логико-гностическую систему, предна-

значенную для получения и использования целост-

ного знания о природе диалогического взаимодей-

ствия и его составляющих элементах [14, с. 68-69]. 

Перенос возглядов В.С. Библера на диалог и 

диалогику с культурологии [15] на педагогику поз-

воляет понять причины противоречий и барьеров, 

возникающих в ходе присвоения изучаемого зна-

ния учащимся, и находить способы их разрешения. 

Дело в том, что диалогика допускает ситуацию, ко-

гда чья-либо позиция может быть нелогичной с 

точки зрения другого участника диалога и при этом 

иметь право на существование. Такой подход свя-

зан с тем, что позицию выражает голос мысли собе-

седника и объясняется она другими средствами или 

другой логикой. Поэтому педагогу следует оста-

ваться терпимым, последовательным и настойчи-

вым в реализации стоящих перед ним целей и задач. 

Другими словами, диалогика привносит свойства 

нечетких логики и моделирования в сочетании с 

методами мягкого ситуационного управления и яв-

ляется точкой опоры силы ненасилия в педагогике. 

В историческом аспекте начала диалогики вос-

ходят к античности. Первой попыткой создания фи-

лософской методологии диалогического рассужде-

ния считается трактат Аристотеля «Топика». Хотя 

к тому времени уже существовали риторические 

топики, в частности по методике применения ам-

плификации: Горгий и Антифонт предложили си-

стему рекомендаций для постепенного усиления 

выразительности и убедительности речи, а Исократ 

разработал четыре топа судебной риторики. Отме-

тим, что эллины и стоики теорией диалога считали 

диалектику. Так, Платон сравнивал ее с искусством 

ставить вопросы и давать ответы. Методологию 

диалога, следуя Аристотелю, образуют: главная 

проблема, четыре органона, правила выводов и эро-

тематические (эротетические, интеррогативные) 

стратегии вопрошающего и отвечающего. 

Систематизацией топов в следующие века за-

нимались многие мыслители и ученые – Дж. Бруно, 

Ф. Бэкон, Г.В. Гегель, М.Ф. Квинтиллан, П. Раме, 

М.Т. Цицерон и др. Известны случаи расширения 

топики между научными областями. К примеру, ис-

торическая топика Э.Р. Курция была по аналогии 

применена в философии (О. Пэггелер), социальной 

психологии (А. Гелен), теории рекламы (Г. Фишер) 

и др. На протяжении двух тысяч лет эволюции то-

пикой называли софистическую мнемонику, рито-
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рическую амплификацию, сборники тропов и сти-

листических фигур, методику диспута, сборник 

конститутивных элементов умозаключения, искус-

ство поиска музыкальных мотивов, трансценден-

тальную топику И. Канта, искусство комбинато-

рики Г.В. Лейбница, тезаурус общих формул по-

иска подходящих мыслей и т.д. 

В целом, топика, как открытая система топов и 

их комбинаций, представляет методологическое 

основание диалогического интуитивно-практиче-

ского мышления. При этом контрольной инстан-

цией топики выступает диалог. В ходе развития на 

топику и теорию диалога оказали влияние эри-

стика, эротематическая логика, риторика, эври-

стики, праксиологии, семиотика, общая теория си-

стем и другие науки. Как результат, сформировался 

систематизированный методологический фонд 

средств диалогики. По сложившейся традиции, та-

кой фонд называют промптуарием [14, с. 84], иначе 

система доводов или контрдоводов для доказатель-

ства или опровержения какого-либо тезиса. В нем 

можно выделить три основные части: органон, апо-

диктикон и семиотикон. 

Органон включает собственно методологиче-

ские средства диалогики, то есть элементарные ме-

тодологемы, их комбинации и вариации. Состав со-

временного органона образуют два инструмента: 

правило и принцип. 

Методологическое правило несет разрешение 

или запрет на выполнение мыслительной операции 

или предметного действия. Правила могут упоря-

доченным или неупорядоченным образом объеди-

няться. Наборы упорядоченных и конкретизиро-

ванных правил получили название методов, а 

наборы неупорядоченных и часто неконкретизиро-

ванных правил – приемов.  

Методологический принцип представляет ру-

ководство к деятельности. Иными словами, прин-

цип является общим основным правилом, применя-

емым в том случае, когда методологические пра-

вила не обеспечивают достижение ожидаемого 

результата. Принципы могут упорядочиваться 

также, как и правила. Упорядоченный набор прин-

ципов называют метаметодом. 

Присоединение к методу одного или несколь-

ких принципов порождает методику. Методика, со-

держащая наиболее общие принципы и правила, 

считается метаметодикой. 

При однозначном изложении и последователь-

ном соблюдении системы правил метода или мето-

дики возникает программа. Ее отличительная черта 

заключается в отсутствии в явном виде принципов. 

Полностью формализованные программы назы-

вают алгоритмами, а не поддающиеся формализа-

ции – эврисмами. Сочетание алгоритмов и эври-

смов приводит к образованию эвроритмов, являю-

щихся основным методологическим 

инструментарием диалогов человека с машиной 

(компьютером). 

Аподиктикон включает отражения в сознании 

субъекта диалога существенных связей в виде зако-

номерностей, теорем, законов, концепций, теорий и 

т.п. Свое место в аподиктиконе находят хронотопы, 

то есть формулы повторного применения, выража-

ющие сущностную взаимосвязь временных и про-

странственных отношений в диалогических ситуа-

циях: хронотип отсроченной оценки, хронотип 

двойного кольца Сократа, хронотип треугольника 

Н. Кузанского, хронотип диалогической эстафеты и 

др. 

Семиотикон объединяет повторно применяе-

мые систематизированные и фрагментарные сред-

ства линвистического и экстралингвистического 

воздействия – стереотипы поведения, традиции, 

этикет, репрезентанты деятельности, мышления, 

общения (знаки, риторические топы, стилистиче-

ские приемы и т.д.). Их используют в качестве по-

средников в диалогической деятельности. Для со-

здания семиотикона целесообразна разработка диа-

логической семиотики, что находит воплощение, в 

частности, в эротематических диалогах логико-ин-

формационной теории обучения [16]. 

Таким образом, современные методологиче-

ские принципы диалогики включают основы рито-

рической и античной аристотелевской топики, а 

также достижения исторической топики и исследо-

вания топов, риторики, эристики и семиотики. 

Кроме того, обоснованно также относить к ним по-

ложения эвристики (тотальная мудрость, искусство 

изобретения и др.). 
В завершение обсуждения рассматриваемой 

темы выскажем свое убеждение, сформировавше-
еся за четверть века непосредственной педагогиче-
ской деятельности и заключающееся в том, что 
принципы диалогики придают новое качество ком-
муникации в профессиональном обучении квали-
фицированных рабочих, служащих и специалистов. 
С их помощью раскрываются глубина понимания и 
степень осознанности присваиваемого обучаю-
щимся знания, а также особенности внутренней мо-
тивации его деятельности, самоконтроля и рефлек-
сии осуществляемых действий. Становятся понят-
ными возрастные и индивидуальные особенности 
учащихся, которые в условиях учреждения сред-
него профессионального образования весьма суще-
ственны и вызваны различиями в социальном про-
исхождении и окружении, культивируемых ценно-
стях и смыслах, стратегических целях и тактике 
поведения, уровне образования (основное общее, 
среднее общее и т.п.) и развития, личном опыте и 
отношении к предметно-практической деятельно-
сти, познавательных интересах и предпочтитель-
ных способах мышления и т.д. Благодаря положе-
ниям диалогики удается представить состояние ак-
туального развития учащегося и наметить 
траекторию его развития в направлении зоны бли-
жайшего развития. 
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Аннотация 
В статье освещены основные этапы развития теории когнитивной визуализации. Охарактеризованы 

ключевые черты каждого исторического этапа. Выделены наиболее значительные представители каждого 

периода и представлены их наиболее значимые достижения. Сравнительная характеристика и анализ по-

этапного процесса развития теории когнитивной визуализации дает основания считать, что инфографика 

как наука постоянно совершенствуется и получает все больше перспектив в сфере бизнеса, рекламы, ме-

дицины и образования. 

Abstract 

The paper introduces the pivotal stages of the cognitive visualization theory development. The key features 

of each historical stage are characterized in the article. The most outstanding researchers and their significant 

achievements are highlighted for each stage. The comparative characterization and analysis of the phased devel-

opment process of the cognitive visualization theory gives the reason to believe that infographics as a science is 

constantly improving and acquiring ever greater perspectives in the field of business, advertising, medicine and 

education. 
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Introduction. Emergence of a new information 

society with a visual type of thinking determines the 

relevance of cognitive visualization implementation 

into educational process as a way of cognition, pro-

cessing and interacting with information. The cognitive 

visualization approach is particularly important for the 

learning process which involves adapting new 

knowledge to its rapid and productive learning. 

Teachers all over the world strive to achieve the 

highest results in students teaching and adapt to the new 

educational environment of today. They seek optimal 

ways of self-improvement and modernization of the 

methodological approaches in pedagogical science. In 

the course of experimental research many teachers have 

come to the conclusion that cognitive graphics is a nec-

essary and indispensable link that connects learning 

and modern life and helps students navigate the envi-

ronment. 

To understand the essence of the cognitive-

graphic approach and its impact on the improvement of 

the learning process, it is necessary to study carefully 

the development of cognitive visualization theory in the 

historical context, starting from the prerequisites and 

ending with historical stages of cognitive graphics de-

velopment. 

Analysis of relevant research. It should be noted 

that pictorial communication with the help of images 

on bones and stones in caves of North Asia, West Af-

rica and North America is considered a primitive form 

of cognitive visualization. Pictorial writing has been 

addressed by such scholars as S. Craft, R. Gregory, 

D. Hambling, L. Richardson, V. West and others. 

Certain manifestations of cognitive graphics are 

associated with the advent of the Khipushri system in 

the Inca era. A. Kenny, J. Bogatko, S. Highland, 

P. Levy were involved in the study of this phenomenon. 

The next historical step towards the emergence of 

cognitive infographics was the development of two-di-

mensional graphical structures: appearance of geo-

graphical maps. Scientists who have studied the carto-

graphic period as a prerequisite of cognitive visualiza-

tion development were: A. Berlant, V. Litinsky, 

S. Kobernyk, R. Kovalenko, E. Lagotska and others. 

The scientific dimension of research on modern 

types of cognitive visualization theory is represented by 

studies of such Ukrainian and foreign educators as 

N. Holmes, E. Tafte, T. Buzan, R. Kosara, R. Yacob-

son, D. Rosenberg, K. Gilbert, A. Crafton, D. Newsom, 

R. Sung, K. Butcher, M. Hegarty and many others. 

The aim of the article is to distinguish the stages 

of cognitive visualization theory development in the 

pedagogical thought of Great Britain and the USA. 

The methods of investigation are comparative 

analysis – aimed at determining overall qualities which 

are common and different as for stages of cognitive vis-

ualization theory development in the USA and Great 

Britain; analysis, synthesis, induction and deduction.  

Results. Starting from the pictographic writing, 

the “quipu” opened by the Spanish conquistador Fran-

cisco Pizarro, cartography, anatomical drawings by Le-

onardo da Vinci and ending with orthodox icon and Ti-

betan tank, one can speak of prototypes of modern cog-

nitive-visual blocks, which are used in mathematics, 

physics, linguistics and pedagogy of today. 

The innovative nature of European bourgeois cul-

ture, formation of anthropogenic civilization, such piv-

otal introductions in the field of science as analytical 

geometry, coordinate system, probability theory have 

created the conditions for the flowering of the first stage 

of chart-graph infographics. 

This period was marked by appearance of various 

types of diagrams. A well-known medical reformer 

Florence Nightingale first used the chart called “The 

Nightingale’s rose” during a speech on the deaths of the 

British military men from illnesses in the Crimean war. 

The scientist has the chart on a polar coordinate system 

with segmental distribution. Each ring in the center of 

the Arabic grid was used by the chart author as a scale 

to determine the size of a segment. Florence’s chart and 

statistical analysis managed to prove to skeptical au-

thorities the need to reform the army and reduce the 

mortality of soldiers by improving sanitation. 

The mathematician William Playfer in the book 

“Commercial and political Atlas” where he considered 

the relationship between the financial and productive 

forces of England used his personal types of charts: sec-

tor diagrams, line diagrams, radial charts, etc. 

In his atlas Playfer demonstrates completely new 

types of diagrams and introduces new techniques of in-

fographics, such as highlighting certain areas in differ-

ent colors of overlapping circles, using slope lines to 

represent changes and trends, resizing shapes to com-

pare certain metrics. 

Joseph Priestley, by his history chart, tried to sche-

matically skim the entire history of mankind up to the 

18th century. This is an example of graphical compres-

sion and completion of the great amount of infor-

mation. The English scientist was able to convey the 

location of the states, their size; to mark the period from 

birth to decline of each formation using a timeline that 

was plotted above the graph and the geographical re-

gions the author decided to place on the right.  

The anesthesiologist John Snow (1854) creates a 

map of cholera disease. This work was not marked by 

the great complexity of graphical submission but 

played a major role in the history of infographic devel-

opment because it revealed the importance of visual 

presentation of information for analytics. John Snow 

pointed out on the map of London the so-called cholera 

outbreaks. After the graphic image it became clear that 

the places of the disease are not far from the water tow-

ers. It struck the local government and the water towers 

terminated their work. The cholera epidemic has been 

extinguished thanks to John Snow’s infographic analy-

sis. 

Summarizing the above mentioned it should be 

noted that the chart-graph stage of cognitive graphics 

development was noted by: 

 emergence of the main types of charts: linear, 

sectoral, bar and pie charts; 

 visualization of large amount of information;  

 understanding the role of visualization as an 

“analyst”; 
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 minimization in the design of the material; 

 appearance of timelines; 

 use of geometric shapes; 

 use of different color shapes with the advent 

of color printing machines; 

 complication of visualization methods. 

It should be noted that after the so-called “Golden 

Age” in the development of infographics with new 

techniques and meticulous accuracy of data transmis-

sion, cognitive visualization is under stagnation for a 

while (1900-1950). 

The illustrations made by human hand due to the 

lack of computer technologies development do not 

arouse sufficient interest. And in some cases, graphic 

methods of image are perceived negatively. There ap-

pears a problem of data distortion. 
Only the writings of the visual analyst Otto 

Newrath revived the confidence and interest in cogni-
tive visualization as such. An Australian sociologist 
was the founder of the graphic language called Isotype 
(International System of Typographic Picture Educa-
tion). In the graphic language of the scientist the sym-
bols were used instead of letters, the number of words 
was minimized. He was one of the first scientists who 
was interested in the educational function of the cogni-
tive graphics. Otto believed that the learning process 
would be much more effective if supported by visual-
ized images and graphic symbols. Education spread-
sheets should have a unified visual graphical basis, 
based on different topics with their own characteristics, 
depending on the subject. 

The gradual computerization of society, the advent 
of the Internet networks, such programs as open office, 
Grapher, Color draw (1952-1990) became the starting 
point for the emergence and development of a new 
stage in the history of cognitive visualization theory. 
There were times of transition from the pictographic-
pictorial method in statistics to the automation of infor-
mation visualization. “The popularity of research in se-
miotics has led to the emergence of new trends in the 
provision of information: functional, geometrically ac-
curate and logic” [3]. 

This is a period of active development of in-
fographics in journalism. One of the founders of “news 
graphics” is considered Peter Sullivan. The scientist de-
fines infographics as some combination of words, 
drawing, photos in order to create a visual communica-
tion tool for analytical or artistic news that would help 
the reader to better understand the concept of the text, 
placed on newspaper or magazine pages. He believed 
that text is the last thing the reader sees in the magazine. 
Infographic images should be vivid, and clearly express 
the main content of the text. 

The term “infographic design” is born, which is 
inextricably linked to the figure of the Czech-American 
artist and designer Ladislaw Sutnar. He worked exten-
sively on the methods of forming imaginative thinking 
and space organization styles. Sutnar is considered to 
be one of the founders of “joy-art” due to the sunshine 
of his design work. 

This period was marked by the birth of two 
schools, two approaches to visualizing the thought im-
agery: research and plot approaches.  

The founder of the research approach is rightly 
considered the father of infographics Professor Edward 

Tufte, who systematized the basic tenets of in-
fographics as a science and till today is an icon of mod-
ern infographers. The essence of the Tufte’s research 
approach is abandonment of decorative elements in 
charts that visualize numerical data. Data should be dis-
played in all the complexity, the use of colors and extra 
drawings should be minimized. The research approach 
has justified itself in business analytics, mathematics, 
data analysis, scientific work. 

Another approach was started by journalist – illus-
trator of New York Times editorials – Nigel Holmes 
(1978-1994). Holmes’ plot approach is opposite to 
Tufte’s one as far as display method is concerned. The 
author stands for creation of the most attractive images 
of entertaining content of humor in infographics. 
Holmes pays special attention to the colors and draw-
ings, expressive illustrations. The scope of this ap-
proach can be considered journalism, blogs, marketing 
and promotional materials. Thus, the research approach 
implies extraction of the necessary information by the 
consumer, whereas the plot approach already concludes 
what the consumer should reach [2]. 

The further improvement of computer technolo-
gies in the early 21st century, the advent of library Di-
rectx12, the diversification of ways of content delivery 
in the media sphere caused emergence and develop-
ment of the modern stage of multimedia infographics. 
With the advent of a variety of sophisticated computer 
programs, there was a need for skilled specialists in the 
design of higher graphic computer systems. In this con-
nection it is necessary to mention Jeff Ruskin, who 
started working at the end of the 20th century. In 2000 
he published his book “The Humane Interface”, which 
the author devoted to the problems of human-machine 
interconnections. The author of the book has developed 
an interface taking into account the basic principles of 
cognetics, the science that deals with the study of the 
applied sphere of our mental abilities. This science is 
also called cognitive design from the word “cognate” – 
related. 

21st century graphics are becoming increasingly 
complex with texts, photography, media and audio 
files. This stage is characterized by the diversification 
of computer infographics types. Raster infographics, 
animated, 3D, interactive infographics and other types 
appeared. 

In 1963 the American scientist Ivan Sutherland be-
came the creator of a sketchpad program that allowed 
users to paint dots with a digital pen. He was the father 
of all bitmap editors. But raster infographics gained the 
greatest development in the 20th century. Along with 
other types of computer graphics it has become a pow-
erful tool in the hands of such contemporary graphic 
designers as Nicholas Felton, Artem Gorbunov, Rich-
ard Saul Wurman, Alberto Cairo, Donna M. Vonna, 
Robert Kosara and others. 

If the bitmap infographic is formed of pixels: the 
smallest elements of the image and looks like a mosaic 
of multicolored dots; then the vector infographic con-
sists of primitives: lines, rectangles, circles, which have 
certain parameters – vector commands. The more prim-
itives there are on the screen, the better and more accu-
rate is the object being depicted. The history of vector 
infographics dates back to 1985 when Copeland 
founded Corel company to create systems for the layout 
of print products. 
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One of the latest versions of the vector graphics 
editor has serious set of innovations, such as: instant fill 
color selection, perspective projection, node editing 
tool, complex gradient fill. Today “Corel Draw” is po-
sitioned as a whole suite of graphics applications and 
not as a standalone graphic editor.  

Another kind of graphics – fractal graphics – is 
one of the most sophisticated and complicated types of 
informational graphics of the 21st century. Fractal 
graphics consists of fractals (structures, parts of which 
are similar to the whole). The small elements of each 
fractal object repeat the basic properties of the whole 
object. Today fractal graphics allow you to simulate 
multicolored intricate images of both wild and non-liv-
ing nature, design abstract compositions, ornaments, 
reproduce copies of any painting that is absolutely close 
to the original. It can be the surface of the ocean, moun-
tains or clouds. 

Animated infographics is another kind of graphics 
that has evolved into the 21st century. Graphics deals 
with the visual design of static images. This is a field of 
graphic design firmly incorporated into television, 
video games, advertising, cinema of today. Motion De-
sign (the second name of animated infographics) is able 
to visualize both concrete information and abstract 
ideas through visual effects, audio, animation tech-
niques. It should be noted, that animated graphics are 
not cartoons, they are not intended to reveal a full story, 
but merely illustrate certain information. Motion De-
sign uses at ones three channels of information: audio, 
visual and text, which allows the users to discover for 
themselves the content of the concept, in the most com-
plete and versatile way. Previously, the Motion Design 
creation process was time-consuming and costly. With 
the rapid development of computer technology, this 
process has become much easier. 

Now, the presentations with animated graphics is 
a great idea for presenting products to business part-
ners; short, vivid entertainment news videos do not by-
pass Motion Design; advertising saturates the promo-
tional materials with animated graphics. Education uses 
Motion Graphic’s capabilities for accessible and fast 
explanations of any complex material. The 21st century 
is the Age of rapid 3D graphics development. 3D in-
fographics operates with geometric objects in three-di-
mensional space. “An object of 3D graphics is repre-
sented as a set of surfaces; a minimal surface is called 
a polygon; most often a triangle is selected as a poly-
gon. The polygon coordinates are a vector (x, y, z) for 
creating visual effects; the polygon vector is processed 
in conjunction with three materials: rotations, shifts and 
scaling” [1]. The task of 3D graphics is to create a vol-
umetric visual image of the object. 

The first successes in developing of 3D graphics 
were the works of Ivan Sutherland in the 20th century. 
He developed a special program for creating elemen-
tary three-dimensional images. The mathematician of 
the former USSR Konstantinov was able to teach 3D 
figures to move. The crown of his work was a cat that 
could change a movement on command. John Blinn in-
troduces the algorithms for realistic image microrelief 
in 1997. In 1978 Catmell implements in practice the z-
puffer method by which it is possible to store infor-
mation about the depth of each pixel of the image. 

Since the 90’s with the advent of the Internet and 
to this day 3D graphics have firmly penetrated our 
lives. Thanks to high-tech 3D graphics cards scientists 
are trying to find a cure for the oldest human diseases 
such as Alzheimer’s disease, cancer, etc. The achieve-
ments of 3D graphics are used in chemistry, applied 
physics, nanoelectronics. 

On the basis of three-dimensional infographics an-
other branch of computer design develops. It is interac-
tive graphics. This kind of infographics allows the user 
to control the contents of a computer images, to modify 
and refine its color, shape, size; it provides the ability 
to communicate with graphic images in a dialogue 
mode. The first interactive computer-aided design sys-
tems appear in the 60’s of the 20th century for the design 
of aircraft cars, architectural structures. The computers 
on which these systems were operating used to be large 
and expensive to maintain. 

Nowadays the systems of interactive computer 
graphics that are successfully accumulating geodetic 
methods, methods of mathematics and physics and ca-
pable to realistically represent spacial objects and terri-
tories, are gaining popularity. Typical for such a system 
is operation of entering and editing objects, taking into 
account their location on the surface of the Earth, for-
mation of various digital models, record in the data-
base, execution of various database queries. 

Conclusions. Summarizing the above mentioned, 
it should be noted that development of the theory of 
cognitive visualization has passed three stages in his-
torical terms: 1) the stage of infographic diagrams; 2) 
the story-research stage; 3) the stage of multimedia in-
fographics. The first stage was characterized by the dis-
tribution of graphs and the emergence of diagrams of 
four types: circular, sectoral, linear and columnar. The 
second stage was characterized by the development of 
two approaches to visualization: research approach and 
plot one. In the research approach the graphics should 
be minimalistic, any data should be transmitted as ac-
curately as possible. The storytelling approach focuses 
on creating compelling images of humorous content. 
The modern stage is marked by the fact that the 
graphics are complemented by the photo, audio, video 
files. The new types of computer graphics appear: ras-
ter, vector, animated, three-dimensional and interactive 
graphics. 
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