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CULTUROLOGY 
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PERFORMATIVITY OF EPISTEMOLOGY  

 

Maryina L.P. 
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ABSTRACT 
Global technologies are changing the forms of communication and the rapid development of the Internet 

makes significant changes in the modern information and communication environment. The social and cultural 

dynamics causes the diversity of mass media, the global context of research which is relevant to modern science. 

One of the directions of realization of the new epistemology in mass media is a usage of a game as a way of 

perception of the world. 

Global processes determine the dynamics of mediaprostranstva, change aksiology of cultura communications. 

The global communications and mass media are analyzed in the context of performativity.  

Keywords: axiology, game theory, global information space, information, media culture. media system, per-

formativity, socio-cultural dynamics, socio-cultural communication, epistemology. 

 

Global technologies are changing the forms of 

communication and the rapid development of the Inter-

net makes significant changes in the modern infor-

mation and communication environment. We begin to 

think with new categories. Nowadays the media coined 

the term "media culture" which is understood as a set 

of information and communication tools developed by 

mankind in the process of historical development.  

Today epistemology based on a representational 

paradigm does not match the socio-cultural dynamics. 

Matrix understanding of reality becomes performa-

tivity, which encourages the use of new educational 

technologies. Actual game theory, the use of digital 

technologies, mosaicity in presenting information. Ac-

tive-value methodology provide a dialogue between the 

student and the teacher. The recognition of the per-

formativity of knowledge requires to include in epis-

temic reasoning is not only an analysis of knowledge 

production, but also an analysis of its distribution [4].  

Modern socio-cultural communications takes 

palce in the global information space. Each of us can 

refer to a media system that provides the required and 

well processed qualitative and quantitative information. 

Today very often media structure is represented as the 

information field which can be difined as the infor-

mation that permeates all spheres of life. The media in 

this structure hold the priority position. Activities of 

media in the formation of the ability to work effectively 

with information resources is invaluable.  

Due to objective reasons, the development of 

modern human sciences depends largely on communi-

cation processes and characterized by close interdisci-

plinary links. In this context, journalism as an activity 

which dealing with the information may be examined 

at the intersection of information and communication 

sciences (it includes the same material - information 

and knowledge), as well as cultural, political and soci-

ological disciplines.  

The most outstanding representatives of the re-

searchers who feel the trends in the development of the 

information sector and who suggested a systematic ap-

proach to the analysis of the role of information and in-

formation technology are the following ones: A. Tou-

raine, P. Servan-Schreiber, M. Poniatowski, etc. 

(France); A. Giddens, P. Golding, G. Murdock, N. Gar-

nem (UK); J. Habermas, N. Luhmann, etc. (Germany); 

M. McLuhan (Canada); M. Castells, G. Schiller, J. Bell, 

A. Toffler, etc. (USA); D. Masunda (Japan). High-tech 

information networks operating on a global scale are 

considered are considered as one of the basic conditions 

of the information society.  

Russian social and humanitarian science disci-

plines examine cultural process including journalism 

and as part of the culture, which is broadcasting socially 

important information. The representative of the Mos-

cow school of journalism L. Svitich summarizes studies 

on the theory of sociology and communication and 

identifies the following characteristics of the infor-

mation society: deepening of processes of information 

and economic integration of the countries and peoples 

which leads to the formation of a single global infor-

mation space; spread of global information networks 

[9, P. 119]. Scientists of St. Petersburg State University 

examine the dynamics of the information system and its 

place journalism. For instance, Korkonosenko S.G. em-

phasizes the primary role of media product in global 

communications. The researcher notes that « ...alt-

hough the information interaction in the society occurs 

across multiple different channels and direction, never-

theless it inevitably dominates through the media» [2, 

P. 253]. In this context it is worth to talk about the di-

versity of mass media, which can generally be consid-

ered as an inexhaustible source of study of social real-

ity. 

Theoretical and methodological origins of per-

formativity have a philosophical, psychological, lin-

guistic, sociological contexts: symbolic interactionism, 

http://lingvo.yandex.ru/journalism/%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/LingvoUniversal/
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game theory, constructivist structuralism, cultural prag-

matics. On American television in the mid-twentieth 

century, the creator of the talk show was Phil Donahue. 

He is keenly aware of the audience, "warmed up" her 

curiosity with provocative questions. Today that kind 

of game genre has become a talk show. Thanks to Phil 

Donahue talk show genre has become so popular that 

almost all US TV stations - from large, national values 

to small provincial - had their own talk show. In the 

situation of private competition talk show pays less and 

less attention to social and political issues and becomes 

increasingly scandalous. Initially, there was such pop-

ularity in the US, then in Western Europe, and later - 

worldwide. In the 80s - 90s of the 20th century the 

American television talk show reached its peak of pop-

ularity. Recall programs such as "Larry King live", 

"The Oprah Winfrey Show", "Late Show with David 

Letterman", "Ellen's talk show", "Conan talk show". 

Russian researchers emphasize: "TV as a means of 

mass communication emerged in the second half of the 

40-s of the last century, after the Second World War. 

As emphasized by many media researchers, none of the 

many achievements of scientific and technological pro-

gress was not included so quickly into the life of all 

mankind, and did not influence as greatly as television. 

The pace of development of television was even more 

rapid than that of the radio ... At the beginning of the 

XXI century TV has become the most popular mass 

media in the world» [6, P. 90-91]. In this context, it is 

advisable to study the talk show as a valuable activity-

communication, which connects the interpersonal com-

munication and mass communication. 

Russian television viewers were introduced to 

American talk show Donahue in 1986. His name is as-

sociated with U.S.–Soviet Space Bridge, which con-

nected live people of America and the Soviet Union. 

These programs are unique in television journalism. 

Vladimir Pozner became known to TV viewers as a 

partner Phil Donahue on U.S.–Soviet Space Bridge. Af-

ter these transfers, Posner spent tens of various talk 

shows with the participation of hundreds of people of 

different professions and age, gender. The most popular 

talk show is "Posner". Meetings on the First Channel 

with Vladimir Pozner - a successful copy of the text-

book, for example, a Larry King’s talk show host Larry 

King. The first talk show in Russia turned out to be the 

copy of foreign television shows that have evolved 

gradually, gained national tone. A successful television 

program in this genre: "Evening Urgant" on Channel 

One - the first genuine "Late Night Show" on Russian 

television. The "Evening Urgant" is media performance 

which is taken as a basis the real events of recent days 

that have happened in the country. Host Ivan Urgant 

tells viewers the news in a humorous manner with his 

comments, and then discuss them with well-known 

guests. The conversation is carried on any topic: the 

main thing that was easy, moderately serious and sin-

cere [7].  

Today epistemology based on a representational 

paradigm, does not meet the contemporary socio-cul-

tural dynamics. Replaced by performative knowledge 

of reality [8]. In contrast to traditional studies of scien-

tific knowledge as history of ideas or institutional struc-

tures of science in modern studies the attention is di-

rected to the study of the actions of scientists producing 

knowledge and science is seen as a special practice and 

special culture. Since the 90-ies of the 20th century, we 

can speak about the so-called performative turn in so-

cial cognition, which focuses on the social construction 

of reality, not its representation. Performativity be-

comes an urgent research program that unites scholars 

in the Humanities and social Sciences. A dramaturgical 

model based on the metaphor of "society as theater" in 

attempts to find a compromise between the textual and 

pragmatic constituents of social reality has evolved into 

a broader approach which treats social activity as a cul-

tural performance. Cognition is not reflects and creates 

reality. Representation know as a social practice that 

constructs realities. The informational reality is a con-

stantly moving stream of events, each of which receives 

its value on the future. Performativity of knowledge en-

courages the use of new educational technologies in the 

process of training. For example, the actual game the-

ory, the use of digital technologies, mosaicity in pre-

senting information. This techniques teach students in 

the faculties of journalism [10]. 

For constructive performativity methodology of 

social constructivism, represented by Jeffrey Alexan-

der, which analyzes the social creation of a cultural fact 

and its impact on the social and moral life. "In our 

world of postmodern narrative and the story of the fic-

tional events are closely intertwined" [1, p. 47]. The re-

searcher stresses the importance of cultural meanings 

in the history of mankind. It is the modern journalist 

constructs a picture of the world creates a new reality, 

helps to understand the language culture and semiotics 

[8].  

The specificity of modern cultural communication 

shows all the more clearly that journalism occupies a 

special place in the system of material, spiritual and ar-

tistic communication. In socio-cultural space journalist 

organizes spiritual communication, forms of political, 

aesthetic, moral, economic culture, different ways of 

organizing artistic and creative activities. In this con-

text, understanding of the media space structural con-

cept of М. S. Kagan, in which the researcher explains 

the nature and dynamics of culture in three modes: ax-

iological, activity and object of everyday life [5]. Mass 

media is part of this dynamic system. In this context for 

understanding the methods of journalistic activities 

plays an important role in socio-dramaturgical ap-

proach of I. Goffman [3, p. 368]. The metaphor of the 

theatre, taken from the work of English playwright Wil-

liam Shakespeare, the researcher supplements the game 

theoretical interpretation of reality and enters into the 

categorical apparatus of the concept of frames - forms 

of organization of everyday interaction, communica-

tion. Primary frames, for example, weather forecast, re-

ports media.  

Excursion work allows both students and teachers 

acquire qualitatively new social experience and learn 

about different role-playing knowledge, and develops 

creative activity. It is worth emphasizing the efficiency 

of that form of social interaction for international stu-

dents. It provides an understanding of the uniqueness of 
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another culture. One of the trends in the training of jour-

nalists, which allows you to master the methodology of 

cross-cultural communication, participation in festi-

vals, media forums, creative meetings with artists. 

Among which the international theatre festival "Alex-

andrinsky", international music festival "Silver lyre", 

media-forum "Dialogue of cultures". Cultural seman-

tics Saint-Petersburg is an effective means of commu-

nication, and immersion in the cultural space of the me-

tropolis is one of the action-value methods of under-

standing the world, forming the professional culture of 

a specialist. 

Modern society is characterized by a high dyna-

mism of social and cultural changes which occur under 

the influence of a number of factors. And the most im-

portant of them is mass media. Media, on the one hand, 

link together different cultural worlds, but, on the other 

hand, in the process of interaction even more differ-

ences are being detected. A new interpretation of com-

munication goes beyond the technical aspects and it is 

considered in the context of human contacts and dialog-

icity of communication. 
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АННОТАЦИЯ 

Выполнено обоснование выбора направления углубки с учетом содержанием полезного компонента 

в рудной теле на Тарданском крутопадающем месторождении. Данный метод позволяет уменьшить объ-

емы вскрыши и выбрать оптимальную направлению углубки. 

ABSTRACT 
The justification of the choice of the direction of the deepening is made, taking into account the content of 

the useful component in the ore body at the Tardan steeply dipping deposit. This method allows you to reduce the 

volume of stripping and choose the optimal direction of the deep. 

Ключевые слова: направление углубки, содержание полезного компонента, извлекаемая ценность, 

этапные объемы горных работ. 

Keywords: the direction of the deepening, the content of the useful component, the recoverable value, the 

gradual volumes of the mining operations. 

 

Участок Барсучий является частью Тардан-

ского рудного узла, который находится на террито-

рии Каа-Хемского района, в центральной части Рес-

публики Тыва в 78 км по дорогам от его админи-

стративного центра – г. Кызыла. Из них 60 км от г. 

Кызыла до съезда на грунтовую дорогу, 18 км по 

грунтовой дороге до КПП вахтового поселка и 10 

км от КПП до участка. Ближайшие населенные 

пункты рудник Тардан и пос. Бай-Сют. Каа-Хе-

мский район приравнен к районам Крайнего Се-

вера. Месторождение Барсучье расплолгается на 

левобережье р.Бай-Сют в 4 км к северу-востоку от 

Тарданского месторождения. По характеру рельефа 

район работ представляет собой горно-таежную 

местность, с выраженными крупными формами ре-

льефа, охватывающую бассейны рек Бии-Хем и 

Каа-Хем. 

Одной из проблем проектирование горного 

производства является выбор оптимального 

направления углубки. Особенно данная проблема 

актуальна при разработке для крутопадающего ме-

сторождении с учетом распределение содержание 

полезного компонента по глубине залегания. 

Выбрать оптимальную направлению углубки с 

учетом содержания золото при открытых горных 

работах в условиях Тарданского золоторудного ме-

сторождения.  

Для достижения поставленной цели необхо-

димо решить следующие задачи: 

- провести анализ горно-геологических усло-

вии Тарданского золоторудного месторождения на 

участке «Барсучий» 

- применить методику обоснование направле-

ние углубки на основании оптовой цены с учетом 

содержанием золото в руде. 

Методика обоснование направления углубки с 

учетом содержанием полезного компонента: [ 4 ]. 

На характерном поперечном профиле Тардан-

ского золоторудного месторождения выбрано три 

направления углубки развития горных работ. (Ри-

сунок-1) 
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Рисунок 1 – Поперечный профиль месторождения 

 
После проведенного анализа, выявлены зоны 

распределения золота по глубине залегание. 
Рассчитан объем руды по направлениям 

углубки на этапах. (табл. 1). 
С учетом заданной оптовой цены в зависимо-

сти от содержания золота рассчитана поэтапная из-
влекаемая ценность Ц𝑖 тыс. руб, по формуле:  

Ц𝑖 = 𝑉𝑖
1 ∙ Ц0

1 + 𝑉𝑖
2 ∙ Ц0

2, 

где 𝑉𝑖
1 и 𝑉𝑖

2 – объем каждого вида полезного 
ископаемого с начало отработки до конца i-го 
этапа, тыс.м3; Ц0

1 и Ц0
2 – оптовая цена каждого вида, 

полезного ископаемого руб/м3. (табл. 2). 
По данным табл. 2 построен вспомогательный 

график изменения извлекаемой ценности полезного 
ископаемого в зависимости от глубины добычи 
Ц.=f(H). По оси абсцисс отложено глубина каждого 
этапа, а по оси ординат — нарастающие суммы из-
влекаемой ценности полезного ископаемого, соот-
ветствующих этим этапам. Для каждого направле-
ния углубки построена соответствующая кривая 
Цi=f(Нi). [ 1 ]. 

Ось ординат разделена на равные интервалы и 
проводим вспомогательные линии Ц1, Ц2, Ц3 (Ри-
сунок-2). Абсциссы точек пересечения этих линий 

с графиками Цi=f(Нi) соответствуют глубине, на ко-
торой добывают полезные ископаемые определен-
ной ценности. [ 5 ]. 

Полученные отметки глубины (h1,h2,h3) нане-
сены на поперечный разрез по линиям направлений 
углубки. Точки с одинаковой ценностью добытых 
полезных ископаемых соединены между собой, для 
получения изолинии извлекаемой ценности полез-
ных ископаемых. (Рисунок-3). 

Дополнительно проведено изолиния Ц.=0, ко-
торая располагается на границе с минимальной 
ценностью полезных ископаемых. Для этого линии 
откоса рабочих бортов перемещаем сверху вниз по 
заданным направлениям углубки до касания зале-
жей полезных ископаемых. 

По табл. 3 найти точки минимальными значе-
ниями объемов горной массы. Они будут соответ-
ствовать минимуму с начало отработки коэффици-
ента расхода горной массы. Соединить между со-
бой точки минимальными значениями 
коэффициента расхода горной массы и определить 
оптимальное направление углубки. 

Табл. 1 

Объем полезных ископаемых, м3 

Объем полезных ископаемых, м3 

Этапы Вид ПИ 
Направление углубки 

1 2 3 

1 

V1 0 3201,06 0 

V2 0 0 0 

V3 0 0 0 

2 

V1 2654,22 7220,52 0 

V2 0 5181,96 0 

V3 0 0 0 

3 

V1 7845,48 102,3 0 

V2 18168,48 16697,22 0 

V3 2133,42 11284,62 0 

4 

V1 6573,24 2719,32 6510 

V2 27656,34 21231,9 0 

V3 4698,36 16674,9 0 
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V1 5952 3228,96 4002,72 

V2 30358,92 21084,96 19922,46 

V3 8364,42 18681,84 6984,3 

V4 228,78 0 0 

6 

V1 4822,98 2239,44 4707,66 

V2 29977,62 20300,04 27643,32 

V3 12603,36 19364,46 22736,64 

V4 1461,96 0 3746,04 

7 

V1 2079,48 1473,12 1000,68 

V2 26153,46 19117,08 17208,72 

V3 16983,66 20156,82 30399,84 

V4 1610,76 712,38 12467,58 

8 

V1 364,56 639,84 6303,54 

V2 20246,1 16747,44 26265,06 

V3 20716,68 20768,68 26040 

V4 1292,7 2650,5 844,44 

9 

V1 13801,2 93 407,34 

V2 5498,16 14344,32 14136 

V3 17632,8 21921,96 42169,92 

V4 293,88 1705,62 3720 

10 

V1 7254 17820,66 45038,04 

V2 25575 15612,84 18414 

V3 18228 18533,04 777,48 

V4 11837,04 11697,54 11762,64 

Итого 353067,06 353208,42 353208,42 

 

Таблица 2 

Извлекаемая ценность полезных ископаемых по мере углубки карьера, млн.руб. (По нарастающим) 

Извлекаемая ценность, млн.руб. (По нарастающим) 

Глубина добычи, м 
Направления углубки 

1 2 3 

10 0 5,77 0 

20 4,78 27,94 0 

30 54,73 76,73 0 

40 120,73 144 11,73 

50 192,15 211,55 65,99 

60 265,57 273,93 163 

70 335,06 335,51 255,92 

80 399,04 396,25 344,25 

90 456,02 454,60 436,48 

100 553,60 553,36 544,16 

Итого 553,60 533,36 554,16 

 

Таблица 3  

Объем горной массы, тыс.м3 

Объем горной массы, тыс.м3 

Изолинии 
Направления углубки  

1 2 3 

Ц0 56730,00 28513,80 533727,00 

Ц1 568274,64 655893,66 230640,00 

Ц2 811795,14 1014858,78 590364,00 

Ц3 2482542,00 2223767,64 2571450,00 

Итого 3919341,78 3923033,88 3926181,00 

 

На изолинии извлекаемой ценности Ц0 выби-

раем минимальный объем горной массы 28513,80 

тыс. м3, который характерен направление №2. На 

этапе извлекаемой ценности Ц1 = 180 млн.руб, ми-

нимальный объем горной массы составил 

230640,00 тыс.м3. Аналогично находим направле-

ние углубки по оставшимся углубки. 

Таким образом, выбор оптимального направ-

ления углубки горных работ, позволяет уменьшить 

объем горной массы в эксплуатационный период. 
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На основе полученных данных участка «Барсучий» 

при заданных условиях содержания полезного ком-

понента выбрано оптимальное направление 

углубки. Ведение работ начинается по 2 - му 

направлению, вскрывающая выработка закладыва-

ется на глубине 8 м, на 3 направлении целесооб-

разно располагать вскрывающую выработку на глу-

бине 61 м, (горизонт +1270), на горизонте +1250 

направления № 3 происходит дальнейшее пониже-

ние горных работ. Вскрытие нижней части карьера 

на участке «Барсучий» необходимо проводить по 2 

направлению на горизонте +1210. 

 

 
Рисунок 2 – Изменение извлекаемой ценности полезного ископаемого от глубины добычи. 

 

Рисунок 3 – Изолинии ценности полезного ископаемого 
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Рисунок 4 – Обоснование оптимального направление углубки 
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АННОТАЦИЯ 
Автор рассматривает предметно-проблемную область построения «живых движений» человека 

(спортсмен, хореограф, художник) как семантического объекта. Терминологический аппарат (предметные 
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ABSTRACT 
In polemic notes the author considers subject and problem area of construction of «live movements» the 
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therefore illumination of many questions is expression of the author's point of view. 
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Введение в проблему. Переход к неклассиче-

ским и постнеклассическим формам научности в 

системе современного образования (В.С. Степин 

[24]) связан с этапом своеобразного антропно-фи-

лософского экуменизма – пересмотром своих ис-

ходных постулатов, переплетением и диалогом раз-

личных школ и направлений (отражающих много-

мерность и поливалентность научного знания). 

Новые парадигмы мышления и антропоконструкты 

сознания и самосознания субъекта деятельности ос-

нованы не на выделении и анализе отдельных пред-

метных дисциплин, а встраивании в трансверсаль-

ные научные и образовательные проекты, про-

граммы, технологии. Здесь термин 

«трансверсальный» (от англ. transversal – сложные 

пересечения в архитектонике и структуре) означает 

систему с перекрестными и меняющими свою кон-

фигурацию связями, образующими не линейную 

цепь, а сетевые кластеры разного масштаба (разра-

ботанные как для программных операторов, так и 

для субъектов восприятия). В методологии образо-

вания можно выделить три феномена, «образую-

щих человека» и определяющих антропокон-

структы его сознания и мышления: «логос чело-

века» (антропология – постижение 

социокультурной и духовной его природы и пред-

назначения); «номос человека» (план-проект антро-

пономики – становление личностного, аксиологи-

ческого и этатического пространства); «техне чело-

века» (план-программа построения архитектоники 

творческой личности и индивидуальности).  

Таким образом, если классическая наука и ее 

методология абстрагируются от ценностно-смыс-

ловой природы субъекта деятельности, то в неклас-

сических исследованиях эта природа уже высту-

пает в явном виде – в интеграции, иерархизации и 

структурном усложнении сознания, личности и де-

ятельности исследователя. В постнеклассический 

период она дополняется идеями социокультурной 

(надындивидуальной) обусловленности науки и ин-

дивидуальной психосемантики («матрица» смыс-

лов, ценностей, «сетевого сознания» [4; 7; 8]) субъ-

екта научной и образовательной деятельности. Осу-

ществляется включение человека в 

исследовательские схемы и реализация в них его 

потенциальных возможностей. В контексте статьи 

важно отметить, что постнеклассическая методоло-

гия в практике синергетического моделирования в 

науке (на основе бинарности – материальности и 

нематериальности мироустройства), в междисци-

плинарных «образовательных эстафетах» (матери-

ализующих мысли и мышление исследователя/ тех-



12 SCIENCES OF EUROPE # 21 (21), 2017 |  PEDAGOGICAL SCIENCES 

нолога/эксперта/ педагога в их конкретных дей-

ствиях, в деятельности) заключает новые возмож-

ности познания и преобразования действительно-

сти. Наши исследования в области семантики «жи-

вых движений» затрагивали такие проблемы, как 

взаимосвязь языка и сознания, анализ чувственно-

двигательного образа (в частности, соотношение 

вербальной и перцептивной семантики), рефлексия 

процессов понимания и интерпретации образа дви-

гательного дейтвия, межличностный контакт и диа-

лог Потенциальные возможности расширения пси-

хосемантического пространства личности, индиви-

дуальности и деятельности человека во многом 

основаны на методах образовательной алеаторики 

(от лат. alea – жребий, неопределенность; здесь – 

своеобразная ассорти-композиция, эвристические 

инверсии, интертексты, гипертексты, палимпсесты, 

«ризомные ассоциации» [9; 10]). Проведение поня-

тийного тезауруса сквозь научные страты и сопря-

гающиеся феномены культуры (не получившие 

окончательной когнитивной структуры) создают 

возможности свободной комбинации смыслов и по-

лучения неожиданных выводов. Человек не погло-

щает сведения, а оперирует с информацией – он сам 

находит информацию для сравнения в других ис-

точниках, в собственном образовании и личной 

ментальности. Net-технологии мышления, рефлек-

сивно-итеративное движение мысли исследователя 

и образовательного технолога (с помощью кото-

рого одни и те же феномены сознания многократно 

участвуют в процессах познания/ преобразования 

мира и самого себя) представляют своего рода quin-

tessence (квинтэссенцию) формирующегося субъ-

екта сознания, личности и деятельности [11; 12].  

Таким образом, можно полагать, что реаль-

ность всегда дается человеку совместно с его созна-

нием, которое осмысляет ее, причем акт осмысле-

ния является одновременно и актом трансформа-

ции. Реальность неизменно предстает перед нами 

трансформированной нашими когнитивно-мен-

тальными способностями и механизмами саморе-

ференции. Можно сказать, что само «актуализиро-

ванное сознание» есть своего рода «семантический 

триггер-конструкт» – это преобразователь мен-

тально-двигательных функций, это акт самотворе-

ния сознания, личности и деятельности человека, 

это не то, что есть, а то, что становится, продолжает 

формироваться и совершенствоваться. «Наукоуче-

ние» в системе высшего образования должно исхо-

дить не из единого, специализированного понятий-

ного тезауруса, а из его многообразия и, прежде 

всего, – из когнитивного, личностного и металич-

ностного (выходящего за пределы индивида) inner 

self (внутреннего самоотражения). Современное 

образование представляется не просто сферой вос-

производства академического знания, передачи и 

усвоения «прошлого» опыта, оно приобретает ста-

тус расширенного производства, процессов «внут-

реннего образования» человеческого ресурса и са-

моидентификации.  

Цель, задачи, методы исследования, кон-

цептуальные основы разрабатываемой нами про-

блемы требуют синтеза двух основных методоло-

гий – проектно-конструктивной и социокультур-

ной. Совмещение двух функций – преобразование 

индивидуально-личностного сознания и расширен-

ное воспроизводство культуры является глобаль-

ной проблемой современных систем образования. 

Личность нельзя сконструировать извне – это бес-

конечный процесс собственного становления, «са-

мостроительства» человека. Отметим, что культура 

(в отличие от науки, техники и технологии) так же 

не может быть «передана» человеку через стан-

дарты образования и «заданные цели» (передается 

лишь та или иная информация). Отметим, что, «це-

левые аттракторы» (тракт – путь самореализации) – 

такие, как цели действия, цели решаемой задачи, 

цели личности (в том числе эгоцентрические цели, 

связанные с защитой индивидуальности), гностиче-

ские, программные, регуляторные, процессуальные 

цели не вполне дифференцируются в традиционной 

педагогике. С нашей точки зрения, бессмысленно 

спрашивать у человека, достигнута или нет его 

цель, ибо не субъект направлен на цель (как до сих 

пор принято считать в педагогике), а цель (которую 

можно рассматривать как «память о будущем», как 

«воспоминание о будущей активности») направ-

ляет личность и ее действия на достижение про-

граммного продукта (для деятельности) или резуль-

тата (для действий). Цели не достигают, а их реали-

зуют, актуализируют в качестве эффективного 

способа управления «точками роста» в процессе са-

моорганизации сложных функциональных систем. 

Целевые аттракторы существуют в виде спектра ве-

роятностно развивающихся возможностей, актуа-

лизируемых свойствами нелинейной образова-

тельно-обучающей среды (Е.Н. Князева, С.П. Кур-

дюмов [14]).  

В цикле внутреннего движения целевых ат-

тракторов (self-actualization) во многом осуществ-

ляется переход от самоопределения, самоатрибу-

ции к самореализации личности и индивидуально-

сти. Указанная сфера знаний пока еще только 

формируется как исследовательская, и поэтому ав-

тор статьи не претендует на ее всестороннее рас-

смотрение. В качестве метода построения объем-

ной, высокоструктурированной, визуализирован-

ной модели проблемной области знаний, 

отражающей (по мерке «рода человеческого») со-

вокупность различных форм и феноменов созна-

ния, мышления, деятельности, интенционального 

моделирования механизмов «живых движений» че-

ловека нами использована диаграмма английского 

логика и философа Джона Венна (рис. 1). Диа-

грамма показывает логико-семантические отноше-

ния и связи между множествами или событиями из 

некоторого семейства (Г.Г.Воробьев [3]) – индиви-

дуализированное и объективированное духовное. 

«Неотчужденный» от самого себя и мира, стано-

вится творческим субъектом. Здесь человек не 

столько погружается (engagement) вглубь беско-

нечного (трансцендентного) мира Вселенной для 

того, чтобы найти для себя новые смыслы жизни и 

деятельности, сколько постигает глубины «экзи-

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%29
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%29
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%28%D0%B2_%D1%8D%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%29
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стенциального» (от англ. existence – бытие, суще-

ствование), чтобы найти в нем неисчерпаемое – об-

рести и познать ментально-духовное в себе самом. 

Здесь осуществляется философское осмысление 

мира как «семантического текста», который чита-

ется/ познается с помощью» языков культуры». 

«Лучшее, что можно сделать для людей, – это 

научить их самим себе помогать» (И.Г.Песта-

лоцци): твори, чтобы жить в вечности, живи, чтобы 

вечность творить. «Человек есть не только то, что 

он есть, но и то, кем он хочет быть» (К. Роджерс).  

 
Рис. 1. Проблемно-предметная область интегрированных знаний в сфере «живых движений» человека, 

синтезированная с помощью диаграммы Эйлера и Д.Венна 

 

Результаты исследования, их обсуждение и 

системный анализ  

1. Принцип конструктивизма и автокомму-

никации сознания, мышления и продуктивной 

деятельности. Принципиальной особенностью со-

временного подхода в системе образования явля-

ется отчетливо выраженный конструктивизм – 

расширение сферы сознания, конструирование но-

вых систем движений, инженерия знаний. Мы рас-

сматриваем сферу сознания/ самосознания не про-

сто как системно организованную целостность, а 

гетерархическую суперпозицию, где функциониро-

вание и управление регулируется двумя или более 

паритетными управляющими центрами (у нас их 

четыре механизма, выделенные кругами).  

Отметим, что антропоконструкты индивиду-

альности/ личности (как интенционально-менталь-

ная сфера, как творческая целеустремленность че-

ловека, как результат, вызревающий из образа бу-

дущего), как правило, поляризованы, 

амбивалентны, дихотомичны. Здесь возможен 

внутренний конфликт, связанный с ценностными 

ориентирами, – индикатор расхождения между тем, 

что есть, и тем, что должно быть, между предика-

тами хочу и имею, операторами брать и отдавать, 

а также между интенциями хочу, могу, имею право. 

В сфере сознания может возникать так называемый 

«ценностно-смысловой вакуум» (отсутствие терми-

нальных интенций и установок – ради чего «хочу», 
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«могу», «должен», «стремлюсь», «добьюсь»). По-

добные структуры, как правило, латентны и не все-

гда доступны для самосознания. Вместе с тем они 

должны быть понятны (осознаны) не только при ав-

токоммуникации, но и при построении конструк-

тивного взаимодействия между людьми (при реше-

нии задач совместной деятельности [11]).  

2. Предмет личностной и профессионально-

педагогической рефлексии в системе антропно 

организованного образования. Антропные обра-

зовательные технологии всегда ориентированы на 

культуротворчество индивидуальности/ лично-

сти, а не на воспроизводство (трансляцию) «соци-

окультурных эталонов» посредством действий/ 

мыследействий/ «самодействий». Отметим, что лю-

бой продукт творчества (творение как процесс и 

как результат) создается субъектом действия, а 

не действиями/ методами/ технологиями субъ-

екта. Творец объединяет себя и свое творение.  

В системах «конструктивной педагогики» 

необходимо создавать образовательное простран-

ство с функциями обучающей/ развивающей среды 

(включая «отношенческий универсум», в который 

студент вовлекается). Здесь осуществляется само-

актуализация потенциала личности-деятеля – его 

когнитивные потребности и способности «видеть», 

«чувствовать», «рефлексировать», «наделять смыс-

лом», структурировать объекты своей деятельно-

сти, «запускать» программы реализации своих дей-

ствий и самореализации индивидуальности/ лично-

сти. Известно, что освоенные виды деятельности 

(выполняемые по автоматизированным програм-

мам) в дальнейшем не развивают человека. Источ-

ником развития является изменение отношений к 

объекту исследования, предполагающее инноваци-

онный поиск исследовательских методов, подходов 

и парадигм, стиля мышления, позволяющих осу-

ществлять рефлексию и создавать новое понимание 

ситуации решаемой задачи-проблемы, исходя «из-

нутри» своей текущей деятельности и «перспек-

тивы будущего» (находясь на «метадеятельност-

ном» уровне). Важно, чтобы пространство идей и 

вырабатываемых решений было шире пространства 

проблемы.  

Можно полагать, что «испытательные поли-

гоны» смыслоорганизации индивидуальности/ лич-

ности (баланс идентичностей в системе смыслопо-

лагания, смыслопостижения, смыслотворчества) 

должны быть построены в рамках культуры, обра-

зовательных технологий, профессионального само-

определения, индивидуальных траекторий саморе-

ализации. Здесь этос (духовно-нравственное чув-

ство) и логос (рассудок, разум, интеллект) образуют 

комплементарное единство, основанное на взаимо-

проникающих друг в друга смысловых системах 

личности [4; 12].  

3. «Несущие конструкции» построения ав-

тотелических действий на основе регуляторных 

целей-аттракторов. Как было отмечено нами 

выше, под аттракторами мы понимаем путь, 

«тракт», выход на «точки роста» – системы про-

граммно-поисковых операторов, ведущих к дости-

жению продуктивного результата в соответствии с 

целями личности и целями решаемой задачи. Из-

вестно, что в традиционном образовании действу-

ющий человек рассматривался как сложно устроен-

ная машина, перемещающаяся в пространстве и 

времени, как технический механизм, который нуж-

дается во внешних физических воздействиях, при-

водящих его в движение на основе презумпции 

внешней детерминации (Р.Декарт, Ж.Ламетри, 

Д.Борелли). Сциентистски-ориентированные кон-

цепции образовательных технологий, отягощенные 

«грузом физикализации», трактуют «живые движе-

ния» человека в отрыве от его телопсихики, «пер-

цептивно-чувственной плоти», plastike conseguence 

(воздействия тела на сознание). Вполне понятно, 

что техническая цивилизация, «мечтающая» о 

единстве науки на базе физики, постепенно приво-

дит к «технизации тела и духа». Там, где «челове-

ческая мера» (homo mensura, по Протагору – древ-

негреческий философ, один из родоначальников и 

виднейший представитель школы софистов) исче-

зает из «аналитических расчетов», где доминирует 

«машинизированное видение» объекта, преодолеть 

«неоязыческий культ Телесной Машины» помо-

гают разрабатываемые в нетрадиционном (неклас-

сическом) образовании «эго-телесные единицы» 

психики (термин и понятия С.Грофа [6] – body ego, 

body image, ode schema) и методы «губристической 

мотивации» (стремление к творчеству плюс стрем-

ление к совершенству, по Ю. Козелецкому [15]). И, 

наконец, на этапе постнеклассических научно-об-

разовательных технологий деятельность и действия 

человека как естественнонаучный объект могут со-

провождаться телесно-праксическими эмоциями, 

получать интеллектуально-духовную и эстетиче-

скую окраску, связанную с художественным мыш-

лением. Ментально-смысловые эвристики – анало-

гии, метафоры, тропы, аллегории – несут смысло-

вое содержание в вербально-образной форме. 

Предметно-направленные интенции – самоактуа-

лизация потенциала личности, ментально-двига-

тельные преконструкты («полуфабрикаты», «сырье 

для…») и технологические структуры-аттракторы 

инновационной деятельности (циклически развер-

нутые процессы, имеющие «точки бифуркации», 

«точки роста» и вероятностные сценарии разви-

тия), целевые установки, конструктивно-менталь-

ные образы будущего результата – представляют 

собой конституирующие признаки проектного 

мышления. Образно-смысловые конструкты высту-

пают как исследовательские и как технологические 

(проектно-программные) референции. Это – поли-

центрическое представление человека о деятельно-

сти в мире, это – «проектно-диалогическое созна-

ние» человека-деятеля, это – «автотелическая лич-

ность, цели которой находятся в ней самой» (а не 

заданы извне, по М. Чиксентмихайи [20]).  

Данный континуум (между разными полюсами 

которого располагается множество переходных 

форм) выполняет не только инсептивные (от анг. 

incentive – побуждение, инициация), но и проект-

ные и регуляторные функции. Основные из них – 

системы самодетерминации (мотивационные и 

ценностные структуры, психические механизмы 

http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/t/trakt.html
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«свободного выбора») и системы самоуправления 

и саморегуляции.  

Всякая реальность (предмет, событие, дей-

ствие) – это не только объект «сам по себе», но и 

«ментально-смысловой конструкт» (знаковая, тек-

стовая, синтагматическая конструкция), создавае-

мая активностью психики человека. Это – «смысл, 

вплетенный в деятельность» познания, оценки и 

преобразования объекта. Это – либо предмет пони-

мания, либо его продукт. Важно иметь в виду, что 

«способности действовать» в предметной среде 

всегда соотносятся с формированием «смыслового 

универсума» человека (будь то смысл фрагментов 

мира, образов сознания, текстов, «духовной фено-

менологии»). Человек в своей деятельности посто-

янно означает, структурирует, категоризирует 

«данный ему извне» предметный мир реальности, 

вносит в него конвенциональные установления 

(правила интерпретации), метрическую семантику, 

рефлексивно-ментальные отношения и целесмыс-

ловые ориентации. Психомоторика, деятельностно 

организованное сознание, технический интеллект, 

будучи регуляторами движений «живого тела», 

сами порождаются предметно-орудийными дей-

ствиями. Предметно-организованные действия че-

ловека – значит «повинующиеся предмету» (мате-

риальному или идеальному). Данные действия по 

своему строению и функциям соответствуют свой-

ствам предметно-орудийных движений и предмет-

ной среды деятельности.  

4. Принцип «нелинейного детерминизма» 

деятельностно организованного сознания. На 

нашем рисунке представлены четыре пересекаю-

щиеся сферы (психокинезиологические глобулы; 

от лат globulus – «свернутые в клубок»), отражаю-

щие не только эпистемологическую природу (регу-

лятивы научного познания), но и онтологическую 

сущность «живых движений» (гр. ontos – «способ 

бытия», а не знания о нем). В контексте статьи сле-

дует подчеркнуть, что здесь нас интересует не 

столько «мир зазеркалья», сколько «само зеркало» 

– «рычаги смыслового переворачивания» объекта 

исследования, позволяющие увидеть (открыть) его 

имплицитные свойства. С нашей точки зрения, в 

концептуальный аппарат построения «живых дви-

жений» должны входить понятия, принципы, за-

коны, закономерности, отражающие биофизиче-

ские механизмы (техническое устройство системы 

телодвижений и движений) человека, соматопси-

хические механизмы (целевая и психосоматомо-

торная регуляция «живых движений»), семантиче-

ские механизмы (ментально-смысловая, инсептив-

ная по функциям, организация операционных 

систем движений) и дидактические механизмы 

(проектно-технологические операторы, методы 

биомеханического рефрейминга – learn, support, de-

tect). Указанные механизмы представляют собой, 

так сказать, «нулевой цикл» научно-теоретического 

анализа. Они позволяют изучать «внешнюю» и 

«внутреннюю» природу двигательных действий че-

ловека в единстве всех ее аспектов – биофизиче-

ского, когнитивно-логического, психосемантиче-

ского, культурно-деятельностного, технолого-ди-

дактического. Ставшая традиционной для психоло-

гических работ проблема соотношения понятий 

внешней и внутренней деятельности приобретает 

здесь новое звучание. Это не столько дискурс-ана-

лиз «бинарных оппозиций», сколько проблема 

обоснования превращенных форм активности 

субъекта «живых движений» как психических но-

вообразований, функционально-деятельностных по 

происхождению, по структуре и по механизмам ре-

гуляции.  

5. Язык и антропоконструкты сознания, 

мышления и деятельности исследователя, тех-

нолога, телесно-двигательного оператора. Язык 

– это изначальное средство общения людей путем 

обмена мыслями. Отметим, что в ходе эволюцион-

ного развития человека его «проектно-двигатель-

ное мышление» (пралогическое) предшествовало 

языку: язык (как средство формирования мысли) и 

речь (устная или письменная – как способ форму-

лирования и выражения мысли) возникают позже. 

Формирование механизмов «телесно-двигатель-

ного языка» (самый первый язык, который усваи-

вает ребенок), практического мышления и операци-

онно-ментального интеллекта – на основе «мышле-

ния действиями, через действия и для действий» – 

позволяет одновременно развивать сферу «чувство-

знания», вербализованное поведение и перцеп-

тивно-двигательный (телопсихический, менталь-

ный) опыт человека. 

В настоящее время становится общепризнан-

ным, что, наряду с наличием в сознании различных 

модальных и субмодальных языков (мыслей, обра-

зов, переживаний) существует единая инвариант-

ная семантика этих языков, своего рода «глубинная 

семантическая структура», если воспользоваться 

психолингвистическим понятием. Человек дей-

ствует в «мире значений и смыслов» (welt), а не в 

среде необработанных «чувственных данных» 

(umwelt). Деятельностно организованное сознание 

как континуальная полисемантическая реальность 

и его структурные компоненты (подсознание, над-

сознание, бессознательное) «нигде не располо-

жены» – они не могут быть поняты как дискретные 

«морфологические топосы» мозга. Так, подсозна-

ние – это сфера самого континуального сознания 

(существует в виде невербализованных, неосозна-

ваемых афферентных и мыслительных операций). 

Отметим также, что подсознание не есть бессозна-

тельное – в последнем нет мыслительных процес-

сов (умственных операций). Образно говоря, бессо-

знательное «спрятано» внутри индивидуального 

сознания, а надсознание (метасознание, по 

В.В.Налимову [17]) находится вне его (в соответ-

ствии с концепциями «социального сознания», 

«космического сознания», «мегасознания»).  

Известно, что сам человек и его движения 

представляют собой своего рода эмоционально-

пластический текст (мимика, пантомимика, артпла-

стика и семантика тела). Нет человеческого мира 

вне языка и культуры. В шкале семантической 

оценки предметно-орудийных действий прямо или 
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опосредованно отражается как объективная дей-

ствительность (генезис, функции, структура движе-

ний), так и существующий в ней субъект и его язы-

ковая система (модальность, «телесное Я», 

«metaphorical truch» [12] – метафорическое тело). 

Известно, что в своих действиях (внешних и внут-

ренних) человек всегда к кому-то обращен. Его 

«субъективная позиция» всегда предполагает эмо-

ционально-экспрессивное отношение к другому че-

ловеку (партнеру, противнику, сопернику) – это 

своего рода интерсубъективные отношения, в кото-

рых одна личность «встречает» другую. С точки 

зрения семантической логики индивид в своих 

мыслях и действиях всегда «двухполюсен». Он ад-

ресован к другому человеку (в том числе к самому 

себе), всегда в ожидании от него ответа (молчание 

– вид ответа).  

Отметим, что понимание «текста движений» 

во многом связано с языковым тезаурусом человека 

(двигательно-отражательным и орудийно-знако-

вым опытом), его умением формировать различ-

ного рода оценки – рациональные (мнения), эмоци-

ональные (чувства) и эмотивно-экспрессивные (вы-

ражающие то или иное отношение субъекта к 

объекту). Способы же реализации языковой компе-

тентности (квалифицирующей деятельности созна-

ния) могут быть разными – вербальными (отражен-

ными в речевом акте) и невербальными (отражен-

ными в эмотивно-чувственной, интуитивной 

сферах человеческой психики). Здесь важна смыс-

ловая конгруэнтность (от congruentis – соответ-

ствующий, совпадающий) – совпадение того, что 

понимается вербально с языком тела и языком дви-

жений. Языковая компетентность специалиста в 

сфере «инженерии знаний» во многом связана с 

единством дескриптивного языка исследователя, 

прескриптивного языка педагога-технолога (функ-

ция trado – «передаю» знания) и интроспективного 

языка (от лат. intro – внутри) телесно-двигатель-

ного оператора. Эти языки различаются лексикой и 

грамматикой, но должны иметь общую оценочную 

семантику.  

«Дидактические дескрипторы» (см. рисунок – 

сектор 8) имеют функции преимущественно позна-

вательных целей. Это средства ориентировки в по-

знаваемом объекте, связанные с работой в основ-

ном левого полушария головного мозга. Однако по-

знать тот или иной объект – это не значит 

«отобразить сущность» данного объекта. Необхо-

димо также выявить способ действия с объектом, 

который представляет эту сущность. Технологиче-

ские модели в «конструктивной педагогике» 

должны не только «отображать объект», но и фор-

мировать у человека программные механизмы, ме-

тоды управления данным объектом.  

«Дидактические прескрипторы» (сектор 9) и 

методы нейропсиходидактики (сектор 10) – пред-

писывающие операторы, отражающие так называе-

мые «монтажные схемы» технологии обучения: 

что следует делать и как делать, как выбрать (вы-

работать) и организовать нужные операции, алго-

ритмы, программы, методы решения задачи. Так, 

при освоении двигательных действий необходимо 

разрабатывать своего рода «семантические сетки» 

координат-маркеров – на что смотреть, что видеть, 

что чувствовать. На эти вопросы отвечают нормы 

(эталоны, стандарты) и правила (предписания, ин-

струкции, рекомендации или запреты). Однако, 

чувственное отражение само по себе, как таковое, 

смыслового содержания не имеет – последнее вно-

сится в него действующим человеком. Смысловой 

прескриптор – средство конструирования, а не 

отображения мира. Если речь идет о «дескриптив-

ной модели» двигательного действия как объекте 

познания, то должна восприниматься нормативно-

биомеханическая модель системы движений. Если 

речь идет о «прескриптивной модели» как средстве 

обучения, то должен восприниматься «проектируе-

мый объект», а сама модель должна быть транспа-

рентной, задавать логику и технологию «объекта 

преобразования». Интроспективный язык «живых 

движений» – язык тела, язык движений, «осязание 

мыслью» (идеомоторные коннотации) своих дей-

ствий. В «двигательной педагогике» тело человека 

необходимо рассматривать как «хранилище Я» (па-

мять телесных ассоциаций), как «схему тела» 

(определяется работой органов чувств), как «образ 

тела» (понятийный концепт). В структуре самосо-

знания диалектически сопрягаются две ипостаси, 

обозначаемые английским термином imago (прото-

образ-Я) и латинским термином image (сконструи-

рованный образ). Это единство происхождения 

(gonos) и развития (genes) – когнитивно-менталь-

ный процесс самоидентификации человека-дея-

теля, еще недостаточно изученный в отечественной 

психологии.  

Интроспективный язык связан в основном с 

работой правого полушария мозга – механизмами 

симультанного, «свернутого во времени» образ-

ного мышления (секторы 3, 4, 6, 7). Если в дескрип-

торах личность деятеля максимально устраняется, 

то интроспективные операторы осуществляют так 

называемую субъектификацию двигательного дей-

ствия – наделяют его свойствами, качествами и 

функциями субъекта. Так, программист субъекти-

фицирует свой компьютер, скрипач – скрипку, тен-

нисист – ракетку. Знание становится антропоморф-

ным («очеловеченным», конгруэнтным, интроспек-

тивным). Хорошо «видит суть вещей и событий» 

тот, кто «знает» на что смотреть (looked ad) и как 

смотреть (looked throudh – «сквозь что восприни-

мать» и интерпретировать объект).  

Педагог-технолог, организующий процесс 

обучения двигательному действию, должен сфор-

мировать у своего ученика следующие операци-

онно-семантические установки: (1) на что и как 

смотреть (предмет анализирующего восприятия; 

метод фокусирования – «смотреть на», метод ска-

нирования – «смотреть вокруг»; метод «творящего 

сознания» с нечеткой логикой – fuzzy logic [4; 8]); 

(2) что должен видеть (предмет синтез-аналитиче-

ского мышления; методы «визуализации цели», 

«познания глазами», а также возможности видеть 

«мир сзади», отсутствующий в зрительном образе, 

но входящий в «картину мира»); (3) что необхо-
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димо почувствовать (предмет чувственного позна-

ния; методы «телесно-ориентированного мышле-

ния»); и, наконец, (4) на что объект (предмет) по-

хож – известно, что без развития компаративности 

(способности к сравнению), методов ассоциативно-

двигательного мышления трудно распознавать но-

вое для человека явление – необходим метод «по-

каза неизвестного с помощью известного»; (5) что 

необходимо понять и как интерпретировать зна-

ния для себя (предмет – как действие устроено; ме-

тоды авторефлексии); (6) как конструировать объ-

ект (требования к проекту; методы преобразования 

модели объекта с целью выявления общих законов, 

определяющих технологию его преобразования); 

(7) как передать приобретенные знания другим лю-

дям (предмет экстериоризации мысли; методы ав-

тодидактики – вербализация информации, телесно-

двигательная амплификация).  

6. Культура как универсальный механизм 

самодвижения личности. Известно, что становле-

ние человека как субъекта продуктивной деятель-

ности должно быть сообразным культуре. Куль-

тура, личность и деятельность «обнаруживают» 

себя только друг через друга. Субъект как бы транс-

крибируется в объектности культуры (перелагается 

на ее язык), и тем самым – в «произведении куль-

туры» «свершается свершитель и делается деятель» 

(Вяч.Иванов). В креативно-двигательных дей-

ствиях человека осуществляется: (1) эмотивное вы-

ражение его духовно-ценностного мира и «транс-

портировка» конкретных культурных смыслов дея-

тельности в «жизнь социума»; (2) манифестация 

«Я» в системе деятельности и вхождение личности 

в структуру мира, а также (3) внедрение этой струк-

туры в «предметный мир» человека. Именно через 

действия человек постигает и преображает окружа-

ющий его мир, а сам этот мир «открывается чело-

веку» в его деятельности, где сталкиваются «без-

личная логика» (психомоторный интеллект) и 

«личностный смысл» (онтология субъективности) 

– два разных понимания культуры, логики, истины, 

«бытия-о-бытии» (Snow C.P. [22]). Здесь знание со-

прягается с ценностью, гносеология с аксиологией.  

Парадоксально, но культурные ценности – ми-

ровоззрение, дух, духовность – не технологичны 

хотя бы потому, что репрезентируют собой универ-

сальный механизм самодвижения – «творения-

себя-из-себя»: одухотворение индивида, рождение 

индивидуальности, самореализация личности. Ко-

нечно, не сознание детерминирует деятельность че-

ловека, а именно личность/ индивидуальность дея-

теля, ее духовно-деятельностные взаимоотношения 

с миром людей, миром идей и миром вещей. Науч-

ные теории не столько отражают наблюдаемые ре-

алии, сколько воссоздают новую действительность. 

Таким образом, не только культура влияет на раз-

витие новых идей, сколько сами эти идеи, предло-

женные учеными, меняют существующую действи-

тельность. Вполне понятно, что «личность, творя-

щая духовно- ценностные смыслы» не усваивает 

культуру общества в целом, она осваивает лишь то, 

что связано с ее непосредственной духовно-практи-

ческой деятельностью. Личность творца лице-тво-

рит – производит себя, конструирует свою уни-

кальность, вступая в духовно ориентированный, 

духовно-преобразующий Диалог – диалог человека 

с человеком, человека с собой, человека с приро-

дой, человека с культурой, человека с цивилиза-

цией.  

Культура (как «духовный универсум» и как ру-

котворная часть предметной среды) рассматрива-

ется нами не просто как отдельная сфера общества 

(наряду с наукой, образованием, искусством), а как 

сквозная система, пронизывающая весь социум, 

всю совокупность человеческих отношений и мето-

дов его деятельности. Отметим, что социокультур-

ные образования личности (культура духа, куль-

тура мышления, культура деятельности, культура 

тела) не занимают какой-либо отдельный сектор на 

представленном нами рисунке, а пронизывают всю 

сферу индивидуального сознания человека.  

Таким образом, «живое движение» как мен-

тальный конструкт деятеля является многомерным 

и допускает множество интерпретаций. Разнооб-

разие интерпретаций характеризует, с одной сто-

роны, разнообразие отношений человека к объ-

екту, с другой – открывает многообразие предмет-

ного смысла данного объекта. В более широком 

смысле слова то или иное «видение мира» (в том 

числе альтернативное) задает способ теоретизиро-

вания, построения научной теории, расширения ис-

следовательских программ, выстраивания катего-

риальных оппозиций и категориальных инверсий. 

Известно, что в результате категориальных инвер-

сий в сознании исследователя может произойти 

«перевертывание» ценностно-смысловой шкалы, 

что заставляет по-новому взглянуть на проблему, 

помогает по-новому организовать процесс обобще-

ния, структурирования тех или иных объектов.  

7. «Концептуальные синтагмы» и лингво-

дидактические операторы «живых движений». 
На нашем рисунке механизмы «трансляции отража-

емого в смыслоорганизованное восприятие» пред-

ставлены центральным блоком (сектор 13) и кон-

цептуальными синтагмами в виде кольцевого сек-

тора (заштрихованная подсистема, состоящая из 

блоков 7–8–9–10–11–12). Центральный блок пред-

ставляет собой операторный функционал – про-

граммный (т.е. осуществляемый в соответствии с 

программой) и программно регулируемый меха-

низм, действующий на основе ментально-двига-

тельных таксисов (от греч. taxis – «внутренняя кон-

ституция», здесь – «ориентирующие ассоциации»). 

Концептуальные синтагмы (от гр. syntagma – «вме-

сте построенное, соединенное») – «взаимопроеци-

руемые семантики» (по Е.Ю.Артемьевой [1]), «се-

мантические транскрипции», соединяющие разные 

коды модальности на «экране сознания» субъекта 

(по В.А.Лефевру [16]). Данная система представ-

ляет собой, образно говоря, «хитон без шва» – об-

ласть семантико-синтетических личностных зна-

ний человека. Комплементарные отношения (до-

полняющие друг друга, типа «замок–ключ»; 

проникающие друг в друга, как грибница) позво-

ляют фиксировать противоположности в единстве 
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(«удерживать в узде мир полярностей», сохраняя 

его структурированность). Методы так называе-

мого янусианского мышления (термин A.Rothenberg 

[21]) позволяют человеку обдумывать одновре-

менно две противоположные точки зрения (Янус – 

древнеримское божество с двумя ликами, обращен-

ными в разные стороны). 

Отметим, что внутренний (заштрихованный) 

кольцевой сектор объединяет искусственно со-

зданные (сформированные в процессе обучения) 

регулятивы двигательных действий. В то время 

как внешний (незаштрихованный) кольцевой сек-

тор (состоящий из блоков 1–5–2–6–3–4) представ-

ляет собой совокупность естественных, природ-

ных (генетически заданных) механизмов и внеге-

нетических (эпигенетических) механизмов. Так, 

система управления технико-эргатического типа 

представляет собой человеко-машинную систему, 

где человек рассматривается с точки зрения «ген-

ной инженерии» – как «бионический агенс» (эли-

минируется его индивидуальность), включающий 

различного рода микрочипы, трансплантаторы, 

протезы, матрицы датчиков, нанотехнические объ-

екты. Здесь в соответствии с принципами «социаль-

ного бихевиоризма» и «остаточного бихевиоризма» 

феномены человеческого целеустремленного духа 

редуцируются до разума, разум – до рассудка, рас-

судок – до интеллекта, а последний – до искус-

ственного интеллекта. При этом выпадают целые 

семантические пласты, связанные с ментально-дви-

гательными эвристиками, вербально-двигатель-

ными коннотациями, рефлексивным отношением 

человека к тому, что он полагает, делает и осмыс-

ливает. Вместе с тем, биотехнические механизмы и 

эргатические методы кинезиологии (сектор 1) поз-

воляют «нечеткий мир психики» отобразить в био-

физических моделях, обеспечивающих «четкое 

знание» об этом мире. Здесь логика исследования 

не задается «онтологическим объектом», а прони-

кает в предмет познания через математику и теоре-

тическую механику. При этом предметом техниче-

ского и эргатического проектирования являются 

лишь «орудия» деятельности, либо биофизическая 

сторона дидактических технологий (сектор 10). 

Следует иметь в виду, что состояние деперсонали-

зации (версия внеличностного источника творче-

ства) может быть характерным и для механизмов 

творчества в искусстве, когда художник (например, 

Микеланджело, Моцарт, Байрон) отрекается от ав-

торства (творит Бог, «внутренний голос», «актив-

ность бессознательного»). Даже в термине cogito 

Р.Декарта – «я мыслю» – подчеркивается 

«мыслю», но не «я». 

Известно, что различного рода «категориаль-

ные восприятия», «объект-гипотезы», «перцептив-

ные карты» (сектор 11), возникающие в сфере со-

знания человека, представляют собой некие «теоре-

тические конструкты» – инструмент, позволяющий 

психике «из хаоса формировать порядок». Образно 

говоря, соматопсихические механизмы осуществ-

ляют не сенсорно-перцептивное «считывание сти-

мульного потока», а «ментально организованный 

счет» (категоризацию) информации, воспринятой и 

преобразованной в контексте решаемой человеком 

задачи.  

Разработанная нами схема пересекающихся 

пространств внешней и внутренней реальности при 

построении «живых движений человека позволяет 

выделить основные феномены телесно-двигатель-

ного самосознания, которые должны стать предме-

том мыследеятельностной рефлексии в сфере «кон-

структивно-двигательной педагогики». По сути 

дела мы рассматриваем «живые движения» как 

ментально-двигательный конструкт, построенный 

с различных личностно-деятельностных позиций 

(на основе интра- и интерсубъективной реальности 

сознания и самосознания индивида). Отметим, что 

данный континуум включает процессы, происходя-

щие «во мне», позволяющие видеть/идентифици-

ровать/ интерпретировать «Себя как другого» – 

«Другого-для-меня» (в свете моих интенций) и 

«Другого-во-мне» (соотнесенного со мной, но со-

храняющего свою индивидуальность). В рефлек-

сивно-смысловой анализ должен быть «втянут» 

весь человек – в единстве антропоконструктов 

предметной, семантической и операционной функ-

ций сознания. Это позволит ему видеть объект через 

«идентификационные матрицы» – исследователя, 

проектировщика, конструктора, эксперта и опера-

тора своих внешних и внутренних действий. Про-

веденный нами анализ позволил определить специ-

фику следующих лингводидактических операто-

ров: 

– эргатические, операционно-технические, ан-

тропоморфные, филогенетические механизмы – 

секторы 1, 5);  

– категориальное восприятие и пластические 

representation (средства выражения – сектор 11);  

– матрицу телесного самосознания – воспри-

ятий, представлений, оценок, установок, связанных 

с функциями соматорефлексии («схема тела», «об-

раз тела», «телесное Я», «границы телесного Я») и 

психосоматические схемы построения действия 
(«моторные энграммы», «вероятностные сцена-

рии», «моторно-пластические коннотации» – сек-

тор 12);  

– ментально-смысловые и экспрессивные эв-

ристики движений (от греч. heurisko – нахожу, от-

крываю, отмериваю, сегментирую – сектор 7); 

– различного рода экстралингвистические и 

экстралогические функции телопсихики и меха-

низмы «телесной алеаторики» (от лат. alea – спон-

танность, поле ментально-смысловой неопределен-

ности, полисемичность восприятия – «перцеп-

тивно-эвристическая интуиция», «эйдетическое 

чутье», «визуальное понимание» – сектор 2). Кроме 

того, весьма важны близкие по семантике меха-

низмы имплицитного научения – феномены «осяза-

ния мыслью», «вплетенные» в семантику чувствен-

ной рецепции – сектор 6)– вербально-двигательные 

коннотации (сопрягающие восприятие, действие и 

мысль о нем – сектор 3) и так называемое таситное 

знание («обобщения без номинаций»– сектор 4). 

Указанные механизмы весьма важны для совер-

шенствования «кейс-технологиий» (от англ. case – 
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ситуация), осуществляющих мгновенное реагиро-

вание на ситуацию – «мышечные self-acting» (авто-

матические реакции, характеризующиеся отсут-

ствием образа будущего результата), «клайп-реше-

ния» (от англ. clap – молниеносный удар грома, 

clipping – «мгновенная вырезка информации»). 

Можно полагать, что все перечисленные нами виды 

соматорефлексии могут быть интегрированы в еди-

ный ассоциативный комплекс (сектор 3), который 

определяет телесное самосознание человека, фор-

мирует его моторно-функциональный потенциал. В 

синергетике движений данные механизмы рассмат-

риваются как «балансирование на краю хаоса». Не-

определенность, индетерминизм существуют объ-

ективно как одна из характеристик природы и об-

щества, а не как только недоработка нашего 

сознания (В.В. Налимов [17], Е.Н Князева, 

С.П.Курдюмов [14], В.П. Зинченко [13]). Различ-

ные биогенетические кодоны и «нелинейные ме-

тоды чувствознания», способы «перцептивной ин-

тернализации» («настройки» субмодальностей ре-

цепторов) позволяют «постигать объект» на 

телесно-ментальном уровне, без применения ре-

флексивного интеллекта. 

Заключение. «Методология исследования 

снизу», вырастающая из «праксиса» обучения дви-

гательным действиям человека (наряду с «методо-

логией сверху» – идущей от теоретических концеп-

ций) позволила нам рассмотреть некоторые явле-

ния, лежащие в пределах весьма условной границы 

психологического знания, где нарождается, «взра-

щивается» новое знание. Мы наметили несколько 

направлений неклассической трансформации пси-

хологии спортсмена: 

– от поиска знаний к их социальному проекти-

рованию и конструированию;  

– от детерминизма к самодетерминации созна-

ния и личности человека;  

– от констатирующей образовательно-обучаю-

щей стратегии к конструктивно-деятельностной.  

Мы полагали, что борьба с «догматами образо-

вания/ обучения» бессмысленна. Более уместна их 

конструктивная критика, ограничение их влияния, 

выдвижение разумных оппозиций. 
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АННОТАЦИЯ 
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Введение. Часто тренеры допускают ошибку в 

том, что считают боксера - левшу лишь зеркальным 

отражением обычного боксера и обучают его тем 

же элементам техники и тактики. Это возможно 

лишь на стадии обучении боксера - левши основ-

ным положениям. В дальнейшем же необходимо 

помнить, что техника и тактика боксера - левши су-

щественно отличается от техники и тактики обыч-

ного боксера. 

В боксе - левши с обычными боксёрами боль-

шое значение имеет положение правой (передней) 

руки. Она должна занимать наружное положение и 

быть выше руки противника. Это позволяет контро-

лировать дистанцию и, заходя за спину противника 

/делая шаг правой вперед - вправо/, наносить боко-

вые удары в голову через руку. Этому следует обу-

чать сразу, в то время как, обычных боксеров обу-

чают прямому удару левой в голову с шагом впе-

ред. 

Основным грозным оружием боксера - левши 

являются удары снизу левой рукой по печени или 

боковой удар в голову. Выполняется они, как пра-

вило, после уклона влево под шаг левой вперед - 

влево. Поэтому боксер - левша часто работает вто-

рым номером, ожидая атаки правой рукой или це-

ленаправленно вызывая противника на атаку сво-

ими ложными действиями. Если боксер - левша об-

ладает сильным ударом, то он может применять та-

кую тактику: приучив противника на протяжении 

нескольких раундов к сильным ударам только по 

туловищу или только в голову, меняет цель. Как 

правило, в таких случаях, последний удар всегда 

достигает цели. К примеру: если удары наносились 

в туловище, то противник, стараясь защитить об-

ласть печени от очередного сильного удара рефлек-

торно опускает руку и не замечает, как раскрывает 

при этом голову. Конечно же, подобную тактику 

может использовать и обычный боксер. Боксера - 

правшу в это время обучают прямому удару правой 

в голову с шагом вперед. 

Передвигаться влево боксер - левша не может 

из-за опасности пропустить удар правой, поэтому 

направление передвижения может быть влево - 

назад. Боксера-правши учат передвижениям в ос-

новных направлениях: вперед - назад и влево – 

вправо. 

 

При подготовке левша больше боксирует с 

правшой, соответственно для него это обычное 

дело. Он прекрасно приноровился и привык к лево-

сторонней стойке, знает все слабые и сильные ме-

ста. А для правши наоборот встреча с левшой явля-
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ется скорее исключением и у многих просто не хва-

тает опыта противостояния. В самом начале боя 

противник левши оказывается морально подавлен-

ным, поскольку он озадачен непривычным веде-

нием боя. Что интересно, у левши правый «лидиру-

ющий» удар сильнее, чем левый «лидирующий» 

удар у правши, а с левой руки левша бьет также 

сильно, как правша с правой. 

Цель и задачи исследования. 

В ﾞданной ﾞработе ﾞмы ﾞставили ﾞцелью ﾞ

практическое ﾞобоснование ﾞметодики ﾞтехнико-

тактической ﾞподготовки ﾞбоксера ﾞлевши. 

Для ﾞдостижения ﾞпоставленной ﾞцели ﾞмы ﾞ

поставили ﾞследующие ﾞзадачи: 

1. Обобщить и проанализировать имеющиеся 

научно-методические работы для составления ком-

плекса специальной методики для боксера-левши.  

2. Разработать специальную методику обуче-

ния боксера-левши на различных этапах подго-

товки; 

3. Экспериментальная проверка эффектив-

ность специально разработанной методики обуче-

ния боксера левши и разрабатывать практические 

рекомендации. 

 

Методы и организация исследования В ста-

дионе Юность зал бокса проводился чемпионат 

СВФУ по боксу. Соревнования прошли на высоком 

уровне. Наш анализ в основном состоит от сравни-

вания экспериментальных и контрольных групп. 

Она заключается в сравнении техники и тактики, 

количество нанесенных ударов (достигшие цели), 

парированных ударов, клинчи, манеры введение 

боя, плотности боя, интервал атак, плотности тех-

нических действий. 

В результате ознакомления с особенностями 

технико-тактического мастерства боксера, можно 

для определенного типа внедрить технику и так-

тику экспериментальных и контрольных групп.  

В ﾞходе ﾞисследования ﾞнами ﾞбыли ﾞ

использованы ﾞследующие ﾞметоды: 

 изучение научно-методической литературы 

по исследуемой проблеме; 

 педагогический эксперимент (наблюдение за 

спортсменом на тренировке и на соревнованиях); 

 оценка показателей технико-тактической 

подготовленности; 

 проведение эксперимента в исследуемых 

(контрольной и экспериментальной) группах; 

 анализ полученных данных; 

 

Результаты анализа соревновательной дея-

тельности боксеров  

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 64 КГ  

Таб.1.1  

Результат боя КГ 

Ф.И.О. 
Спорт. 

разряд 

Спортивные 

школы 
Победа со счетом  Клинчи всего 

Удары достигшие 

цели 

Иннокентий 

Зырянов 
МС СВФУ 2 6 2 

Филиппов 

Виталий 
МС СВФУ 9 6 9 

 

Таб. 1.2  

Кoэффициент эффективности боевых действий КГ 

КПД Зырянов И. Филиппов В. 

кол-во ударов дост-х цели 2 9 

общее кол-во нанес.ударов 18 44 

кол-во парированных ударов 6 9 

кол-во ударов нанес.против 44 18 

 

Итак получается: 

К. ﾞатаки ﾞ2:18*100=11=0.11 

К. ﾞзащиты ﾞ6:44*100=13=0.13 

0.11+0.13=0.24 (Зырянов) 

К. ﾞатаки ﾞ9:44*100=20=0.20 

К. ﾞзащиты 9:18*100=50=0.50 

0.20+0.50=0.70 (Филиппов) 

Таким ﾞобразом, ﾞна ﾞоснове ﾞданных ﾞ

показателей ﾞможно ﾞутверждать, что В. Филиппов 

атакует и защищается эффективнее (0,70), чем Зы-

рянов (0,24).  

 

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 56 КГ. 

Таб. 1.1.  

Результат боя ЭГ. 

Ф.И.О. Спорт. Разряд 
Спортивные 

школы 

Победа со 

счетом 
Клинчи всего 

Удары достигшие 

цели 

Игнатьев Петр КМС СВФУ 6 8 6 

Степанов 

Айаал 
КМС СВФУ 4 8 4 

 

  

http://kickboxinglife.ru/levsha-slozhnost-protivostoyaniya.html
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Таб. 1.2.  

Кoэффициент эффективности боевых действий ЭГ. 

КПД Игнатьев П. Степанов А. 

кол-во ударов дост-х цели 6 4 

общее кол-во нанес.ударов 22 14 

кол-во парированных ударов 13 10 

кол-во ударов нанес.против 14 22 

 

Итак получается: 

К. ﾞатаки ﾞ6:22*100=27=0.27 

К. ﾞзащите ﾞ13:14*100=92=0.92 

0.27+0.92=1.19 (Игнатьев)  

К. ﾞатаки ﾞ4:14*100=28=0.28 

К. ﾞзащиты ﾞ10:22*100=45=0.45 

0.28+0.45=0.73 (Степанов)  

Таким ﾞобразом, ﾞна ﾞоснове ﾞданных ﾞ

показателей ﾞможно ﾞутверждать, ﾞчто ﾞП. Игна-

тьев ﾞатакует ﾞи ﾞзащищается ﾞэффективнее ﾞ
(1.19), А. Степанов (0.73). 

 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 

 

Таб 2.1.  

Результаты ДСУ и ДСкУ серии (правый прямой и левый прямой). 

Ф.И.О. 
Сила ударов в кг. 

ДСУ 
Скорость ударов в м/сек 

ДСкУ 
До После До После 

Игнатьев П. 452 / 495 565/ 526 113 /31 6,871/ 7,844 7,230/ 8,040 0.359/0.196 

Зырянов И. 236/ 440 264/ 462 28 / 22 6,751/ 8,653 7,205/ 8,621 0.454/ -0,032 

ДСУ - динамика силы удара 

ДСкУ - динамика скорости удара  

ДСУ= n – N , где n – сила удара после экспери-

мента, а N – сила удара до эксперимента 

ДСкУ= n – N , где n – скорость удара после экс-

перимента, а N – скорость удара до эксперимента 

После эксперимента у ЭГ сила ударов(113/31 

кг.) и скорость ударов(0.359/0,196 м/сек) увеличи-

лись. 

 

Таб 2.2.  

Результаты ДСУ и ДСкУ серии(правый снизу и левый прямой). 

Ф.И.О. 
Сила удара в кг 

ДСУ 
Скорость удара в м/сек 

ДСкУ 
до после до После 

Игнатьев П. 321/ 561 354/ 602 33/ 41 7,737/ 8,907 7,710/11,072 -0,027/ 2,165 

Зырянов И. 269/ 533 311/ 611 42/ 78 7,363/ 7,749 6,372/8,711 -0991/ 0,962 

ДСУ - динамика силы удара 

ДСкУ - динамика скорости удара  

ДСУ= n – N , где n – сила удара после экспери-

мента, а N – сила удара до эксперимента 

ДСкУ= n – N , где n – скорость удара после экс-

перимента, а N – скорость удара до эксперимента 

После эксперимента у ЭГ сила ударов увели-

чилась на 33/41 кг, но скорость первого удара пони-

зилась -0,027 м/сек., а второй удар увеличился на 

2,165 м/сек. 

ВЫВОДЫ 

В ходе педагогического эксперимента было 

установлено, что использованные нами методы и 

средства, для совершенствования технико-тактиче-

ской подготовки боксеров левши. Проводились раз-

личные исследование совершенствование техники 

обучения. В исследовании принимали 4 спортсмена  

Для достижения поставленной цели мы поста-

вили следующие задачи: 

1. Проанализировав научно-методическую ли-

тературу по исследуемой теме, можно сказать, что 

технико-тактическая подготовка является чуть ли 

не самым важным в спортивной деятельности каж-

дого спортсмена левши, но к сожалению, в ходе об-

зора литератур увидели, что мало научно-методи-

ческих литератур про боксера-левши.  

2. Нами была разработана специальная мето-

дика технико-тактической подготовки боксеров 

левшей, которая включала в себя связки серий ата-

кующих, контратакующих и ответных действий 

против разных видов боксеров. Данная методика 

была разработана с учетом анатомо-физиологиче-

ских, биомеханических и тактических отличий бок-

сера левши и позволяла более эффективно исполь-

зовать преимущество в бою.  

Данная методика подходит для использования 

на разных этапах подготовки боксеров. 

Все разработанные таблицы являются наибо-

лее информативными показателями динамики со-

ревновательной деятельности и играют огромную 

роль для корректировки и совершенствования под-

готовки, стабилизации выступления на ответствен-

ных соревнованиях.  

В дальнейшем исследовании планируем усо-

вершенствовать наши таблицы и разработать до-

полнительные таблицы, показывающие моменты 

соревновательной деятельности. 

3. Специальная методика подготовки боксера 
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левши была экспериментальная подтверждена на 

подготовительном, на предсоревновательном и на 

соревновательном этапах подготовки боксеров лев-

шей. Эффективность данного метода обоснована и 

доказано по итогом соревновательной деятельно-

сти за 2015-2016 года и в научно-образовательном 

центре олимпийских и национальных видов спорта 

высчитав динамику силы и скорости ударов боксе-

ров. 

В конце ноября проводилось соревнования 

чемпионат СВФУ. Там участвовали спортсмены из 

экспериментальной и контрольной группы. Было 

видно, что техника левшей ЭГ более эффективна в 

соревновательной деятельности.  

Анализ соревновательной деятельности позво-

ляет выявить лучшие стороны и недостатки боксе-

ров, а также в целом дает в дальнейшем целена-

правленной коррекции плана подготовки к следую-

щим соревнованиям любого ранга.  

По результатам анализа количества технико-

тактических действий контрольной и эксперимен-

тальной групп, обнаружена существенная разница. 

В ходе педагогического эксперимента было уста-

новлено, что одну из задач, которую мы перед со-

бой поставили – развитие скорости удара, с помо-

щью специальных средств и методов подготовки 

боксеров левшей, является достаточно эффектив-

ной: атакующие действия преобладают над защит-

ными действиями. Атакующие действия экспери-

ментальной групп преобладают над атакующими 

действиями контрольной групп.  

По окончании сравнительного анализа, полу-

ченные данные, свидетельствуют о том, что прове-

денное позволило создать педагогические основы 

спортивной подготовки боксеров различной квали-

фикации с учетом технико-тактических особенно-

стей боксеров 
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АННОТАЦИЯ 

В статье авторы решают проблему подготовки студентов к осуществлению педагогической деятель-

ности по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков на досуговых площадках по месту жи-

тельства. Представленная программа «Школа волонтера» включает содержательный, технологический, 

результативный и оценочный блоки. Эффективность программы подтверждена опытом ее реализации и 

практической педагогической деятельности волонтеров в летний период на территории Верхнекамского 

региона Пермского края летом 2016, 2017 гг.  
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ABSTRACT 

In the article the authors solve the problem of preparing students for the implementation of pedagogical ac-

tivity for the spiritual and moral education of children and adolescents on leisure areas at the place of residence. 

The presented program "Volunteer School" includes a meaningful, technological, effective and evaluation unit. 

The effectiveness of the program is confirmed by the experience of its implementation and the practical pedagog-

ical activity of volunteers in the summer in the Verkhnekamsk region of Perm Krai in the summer of 2016, 2017. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность волонтеров, программа обучения, «Школа волонте-

ров», духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних по месту жительства, летняя досуговая пло-

щадка по месту жительства.  

Keywords: pedagogical activity of volunteers, training program, "School of Volunteers", spiritual and moral 

upbringing of minors in the place of residence, summer recreational area at the place of residence. 

 

Постановка проблемы. Духовно-нравствен-

ное воспитание граждан РФ – это приоритетная 

национальная стратегия самосохранения россий-

ского общества и государства. Воспитательная ра-

бота духовно-нравственной направленности по ме-

сту жительства в летнее время может стать объек-

том деятельности волонтеров-будущих педагогов. 

Исследование, проведенное М.И. Ляшенко среди 

студентов вузов Приволжского и Северо-Западного 

федеральных округов, показало, что более 50% 

опрошенных высказывают стремление к добро-

вольческому труду с несовершеннолетними[1]. Од-

нако большинство из них не имеет представления, 

какие формы, методы, приемы духовно-нравствен-

ного воспитания можно использовать летом, когда 

дети нацелены на отдых и развлечение. Для подго-

товки студентов педагогического вуза к волонтер-

ской педагогической деятельности необходимо 

специальное обучение, учитывающее специфику 

добровольческой деятельности, как таковой, осо-

бенности содержательных аспектов духовно-нрав-

ственного воспитания, целесообразный выбор при-

емов и средств взаимодействия волонтеров и под-

опечных в организации воспитательной работы по 

месту жительства. Летняя досуговая площадка – 

это форма педагогической деятельности волонте-

ров на территории проживания воспитанников, вре-

менное неформальное разновозрастное объедине-

ние детей, где они овладевают конструктивными 

способами ценностного поведения, отношения в 

духовно-ориентированной, культурно-творческой, 

общественно полезной, историко-краеведческой 

деятельности.  

Анализ актуальных исследований. Различ-

ные аспекты подготовки студенческой молодежи к 

волонтерской деятельности рассматриваются в ра-

ботах педагогов-исследователей Е.В. Болотовой, 

О.Р. Даниловой, С.Г. Екимовой, В.Р. Каримова, 

Л.Ф. Козадоевой, Н.В. Маковей, В.В. Митрофа-

ненко, И.С. Степановой. 

Авторы отмечают важность включения волон-

терской деятельности в процесс подготовки специ-

алистов, будущих психологов, педагогов и соци-

альных работников. К числу педагогических усло-

вий, обеспечивающих эффективную подготовку 

студентов к добровольчеству, исследователи отно-

сят: подготовленность педагогического состава об-

разовательного учреждения; наличие специальной 

технологии подготовки студентов к добровольче-

ской деятельности; ориентированность на конкрет-

ные категории благополучателей; содействие само-

развитию и самореализации студентов в доброволь-

честве, формирование у них позитивной Я-концеп-

ции. Исследователи ориентируют подготовку во-

лонтеров на большой выбор видов 

добровольческой деятельности и учет полученного 

опыта как практики. 

В. Р. Каримов, изучая добровольческую дея-

тельность студентов педагогического вуза, вводит 

понятие волонтерской компетенции и определяет 

ее как интегративную готовность к организации и 

оказанию безвозмездной высококвалифицирован-

ной педагогической, социальной и иной помощи 

другим людям[2]. Волонтерская компетенция–по-

нятие широкое, оно не определяет направленность 

и специфику добровольческой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание предпола-

гает введение ребенка в мир ценностей и духовной 

культуры, определяет выбор детьми правил поведе-

ния и способов реализации деятельности. Подобная 

работа требует не только волонтерской компетен-

ции, но и специальной подготовки студентов к реа-

лизации процесса духовно-нравственного воспита-

ния в специфических условиях летней досуговой 

площадки с детским коллективом разновозрастного 

и разногруппового состава по месту жительства. 

Цель статьи – раскрыть содержание автор-

ской программы подготовки студентов-волонтеров 

к осуществлению педагогической деятельности по 

духовно-нравственному воспитанию детей и под-

ростков на досуговых площадках по месту житель-

ства.  

Изложение основного материала. Авторами 

статьи была разработана программа «Школа волон-

тера», которая рассчитана на 144 часа аудиторной и 

самостоятельной работы.  

Цель программы – освоение студентами-во-

лонтерами технологий превентивного воздействия, 

эффективных форм, методов и приемов организа-

ции духовно-ориентированной, общественно-по-

лезной, историко-культурной досуговой деятельно-

сти несовершеннолетних по месту жительства. Да-

лее рассмотрим основные блоки программы: 

содержательный, результативный, технологиче-

ский и оценочный.  

Содержательный блок удобнее охарактери-

зовать по крупным темам с представлением их ан-

нотированного содержания.  

Тема 1. Основы волонтерской деятельности. 

Определение понятия волонтерство», «доброволь-

чество». Цель, задачи, принципы добровольчества. 
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Сферы волонтерской деятельности. Профессио-

нально-личностные качества волонтера. Мотивы 

добровольческой деятельности. Книжка волонтера. 

Законодательные основы регулирования волонтер-

ской деятельности на международном и государ-

ственном уровне.  

Тема 2. Уличная работа с несовершеннолет-

ними. Понятие уличной работы: цель, задачи, прин-

ципы. Отечественная и зарубежная практика улич-

ной работы с несовершеннолетними. Нормативно-

правовые основы в работе по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Возрастные психологические особенности несо-

вершеннолетних. Девиации детского и подростко-

вого возраста. Факторы риска аддитивного поведе-

ния несовершеннолетних. Формы отклоняющегося 

поведения. Методы диагностики отклоняющегося 

поведения у детей и подростков на досуговой пло-

щадке. Как установить контакт и наладить диалог с 

детьми и подростками «группы риска»? Методы 

превентивного воздействия. «Портрет» родителей 

(законных представителей) детей и подростков 

«группы риска». Кодекс общения с родителями (за-

конными представителями) детей и подростков до-

суговой площадки. Понятие «досуговая площадка 

по месту жительства». Особенности, стадии разви-

тия, конфликты детского разновозрастного коллек-

тива. Технология разрешения конфликтных ситуа-

ций в детском разновозрастном коллективе.  

Тема 3. Безопасность жизнедеятельности де-

тей и подростков досуговой площадки. Общие 

меры безопасности. Правила противопожарной 

безопасности. Безопасность во время спортивных 

игр, историко-краеведческих квестов. Безопасность 

во время поездок. Оказание первой доврачебной 

помощи (ушибы, ссадины, раны, оказание первой 

помощи при отравлении алкоголем, передозировке 

наркотиков).  

Тема 4. Технология и организация духовно-

нравственного воспитания несовершеннолетних 

на досуговой площадке. Духовно-нравственное вос-

питание как педагогический процесс. Специфика 

формирования ценностного отношения к людям, 

миру, к самому себе. Интеграция образовательных 

ценностей и ценностей религиозной культуры в ра-

боте с детьми и подростками по месту жительства. 

Режим работы на досуговой площадке. Цикло-

грамма деятельности волонтера. Работа с докумен-

тами. Методика организационного периода досуго-

вой площадки. Технология проблемно-диалогового 

общения в цикле бесед «100 вопросов взрослому». 

Методические рекомендации по разработке тема-

тических встреч представителей религиозных орга-

низаций и деятелей культуры с несовершеннолет-

ними учетных категорий. Этикет в общении со свя-

щеннослужителем, гостем «студии». Методика 

организации игровой деятельности разновозраст-

ного детского коллектива. Виды игр. Ролевые игры. 

Методика составления программ социально-психо-

логических тренингов для разновозрастной группы 

детей. Этапы организации тренинга на досуговой 

площадке: подготовка помещения, материалов, 

оборудования; вовлечение детей и подростков в 

тренинговое пространство, тренинг, подведение 

итогов. Оценка эффективности тренинга. Празд-

ничная культура: светские и религиозные празд-

ники. Фестивали творчества, дворовые праздники 

как форма организации совместного досуга детей и 

взрослых. Методика организации трудовых и бла-

готворительных акций. Организационный этап: 

взаимодействие с социальными партнерами, опре-

деление объекта трудовой акции, подготовка ин-

вентаря; создание легенды (задача акции) для детей 

и подростков досуговой площадки. Инструктаж: 

определение фронта работ, техника безопасности. 

Основной – выполнение задания трудовой акции. 

Заключительный этап: подведение итогов, рефлек-

сия. Методика организации благотворительной и 

экологической акций. Методика организации. 

Практикум по изготовлению поделок. 

Тема 5. Изучение историко-культурного 

наследия территории как фактор духовно-нрав-

ственного воспитания несовершеннолетних. Обзор 

информации об историко-культурном наследии 

территории. Методика разработки историко – крае-

ведческой квест - игры «Искатели». Подготовка де-

тей и подростков к историко-краеведческой игре 

«Искатели»: формирование команд, информирова-

ние, введение в игру, знакомство с легендой и 

маршрутом, выполнение заданий, оценка результа-

тов команд, подведение итогов. Экскурсионная 

программа досуговой площадки. Методические ре-

комендации по организации экскурсии в храм (цер-

ковь). Проведение инструктажа для детей и под-

ростков: «Правила поведения в церкви». Техноло-

гия создания экскурсионного маршрута «7 чудес». 

Методика вовлечения детей и подростков в экскур-

сионное пространство. Подготовка детей к презен-

тации экскурсионного маршрута. Исследователь-

ская деятельность детей и подростков на досуго-

вой площадке. Цель, задачи, тематика, алгоритм 

исследования, результат. Методика вовлечения де-

тей и подростков в исследовательскую деятель-

ность. Как вести дневник исследователя? Методи-

ческие рекомендации по обучению детей работе с 

информантами. Подготовка детей досуговой пло-

щадки к презентации результатов исследования. 

Тема 6. Диагностика изменений в поведении и 

деятельности несовершеннолетних на досуговых 

площадках. Способы получения обратной связи с 

детьми и подростками (текущая диагностика). Ме-

тодика организации входной и итоговой диагно-

стики в разновозрастном детском коллективе. Спо-

собы фиксации результатов диагностической дея-

тельности в дневнике волонтера. 

В Технологическом блоке представлен при-

мерный алгоритм организации обучающих меро-

приятий:  

1) актуализация знаний, умений, навыков, лич-

ного опыта волонтеров; 

2) предъявление новой информации в виде 

опорного конспекта (схемы); 

3) выполнение практических заданий по алго-

ритму для отработки умений (аналитических, про-

ектных, организационных); 
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4) самостоятельное конструирование педагоги-

ческих проектов (сценариев, методических разра-

боток мероприятий); 

5) публичная защита проекта или реализация 

его в группе; 

6) контрольное мероприятие. 

В период обучения на каждом занятии необхо-

димо осуществлять текущую диагностику, итого-

вый контроль каждого мероприятия. Это, во-пер-

вых, способствует осознанию студентами необхо-

димости постоянной обратной связи в процессе 

волонтерской деятельности, во-вторых, конкрети-

зирует представления обучающихся о средствах и 

процедурах различных видов педагогической диа-

гностики, в - третьих, дает информацию о продви-

жении студентов в формировании общей и педаго-

гической компетенций, изменении мотивов. В орга-

низации занятий должны принимать участие 

социальные партнеры: представители добровольче-

ских центров, НКО, преподаватели-специалисты 

вуза (педагоги-технологи, психологи), представи-

тели от религиозной организации, инспекторы от-

дела по делам несовершеннолетних, начальник и 

специалисты отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образованием территории.  

Результативный блок представлен в катего-

риях знать, уметь, владеть. По итогам обучения в 

«Школе волонтера» студенты должны  

знать: 

- специфику волонтерской деятельности; 

- содержание нормативно-правовых актов, ре-

гулирующих добровольческую деятельности на 

международном и государственном уровне;  

- особенности уличной работы с несовершен-

нолетними; 

- содержание нормативно-правовых актов, ре-

гулирующих работу с несовершеннолетними; 

- требования к организации деятельности де-

тей и подростков по месту жительства; 

- возрастные психологические особенности 

несовершеннолетних; 

- виды детской и подростковой девиации; 

- особенности и стадии развития разновозраст-

ного детского коллектива; 

- правила техники безопасности и здоровьесбе-

режения в условиях летней досуговой площадки; 

- иметь представление о структуре общезначи-

мых ценностей, о ценностях традиционной религи-

озной культуры;  

- историческое наследие и культурные тради-

ции территории, историю и традиции светских и ре-

лигиозных летних праздников; 

уметь:  

- анализировать мотивы собственного участия 

в волонтерской деятельности;  

- выстраивать взаимодействие с социальными 

партнерами; 

- выстраивать взаимодействие с родителями 

воспитанников; 

-правильно оформлять документы, сопровож-

дающие деятельность на досуговых площадках 

- устанавливать причины «плохого» поведения 

детей; 

- выбирать способы и формы конструктивного 

взаимодействия в ситуации «здесь» и «теперь»;  

- выявлять интересы, потребности детей и под-

ростков;  

- диагностировать поведенческие проявления; 

- осуществлять сбор необходимой информа-

ции;  

- оказывать первую доврачебную медицин-

скую помощь; 

- разрабатывать сценарии проблемных бесед, 

ролевых игр, тренинговых занятий, историко-крае-

ведческих игр, светских и религиозных праздников, 

фестивалей творчества; 

- организовывать работу мастерских декора-

тивно-прикладного творчества; 

владеть: 

- способами самопрезентации личностных и 

профессиональных качеств, умений, способностей 

к осуществлению добровольческой педагогической 

деятельности; 

- диагностическими процедурами; 

- приемами формирования самоуважения вос-

питанников; 

- способами разрешения конфликтных ситуа-

ций в системах воспитатель-воспитанник, воспи-

танник-воспитанник, воспитанник-коллектив. 

- методикой организации исследовательской 

деятельности воспитанников;  

- технологиями организации проблемных бе-

сед, ролевых игр, тренингов, историко-краеведче-

ских квестов, благотворительных, трудовых и эко-

логических акций; 

- навыками организации духовно-нравствен-

ного воспитания несовершеннолетних на досуго-

вых площадках по месту жительства. 

Оценочный блок. Программа подготовки сту-

дентов-волонтеров имеет ярко-выраженный прак-

тико-ориентированный характер. По итогам обуче-

ния студенты-волонтеры должны: пройти входное 

и итоговое тестирование, решить серию модельных 

педагогические задач в работе с подопечными, 

представить циклограмму деятельности волонтера 

на досуговой площадке и комплект диагностиче-

ских материалов, разработать и защитить ряд про-

ектных продуктов (сценарий праздника из цикла 

церковного годового круга, сценарий беседы «100 

вопросов взрослому», игровую методическую ко-

пилку, комплекс тренинговых упражнений, сцена-

рий историко-краеведческого квеста, легенды для 

трудовых и благотворительных акций)  

За период подготовки студент-волонтер имеет 

возможность набрать максимальное количество 

баллов за каждый проектный продукт – до 7 баллов, 

за тестирование – 15 баллов, за решение педагоги-

ческих ситуаций – 15 баллов. Распределение баллов 

по уровням подготовки осуществляется следую-

щим образом: минимальный уровень – 51 - 69; сред-

ний уровень -70 – 84; продвинутый – 85 – 100 бал-

лов. 

Студенты, которые покажут минимальные ре-

зультаты, не допускаются к осуществлению дея-

тельности в составе волонтерской группы на досу-

говых площадках по месту жительства. В оценке 
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результатов мы опираемся на исследование В.П. 

Беспалько[3, с. 180], который доказал, что достиже-

ние целей процесса обучения возможно с показате-

лем освоения К≥ 0,7, в нашем случае это 70 баллов, 

что составляет 70 %. Этот показатель свидетель-

ствует о достаточном уровне освоения учебного ма-

териала для осуществления практической педаго-

гической деятельности. Однако организаторам обу-

чения необходимо отслеживать не только уровень 

педагогической компетенции волонтеров, но и мо-

тивацию к осуществлению добровольческой дея-

тельности. С этой целью была в начале и конце обу-

чения волонтеров предлагается использовать мето-

дика А.А. Крыловой [4,с. 223-224] 

«Профессиональная мотивация».  

Программа «Школа волонтера» была реализо-

вана на базе Соликамского государственного педа-

гогического института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный национальный иссле-

довательский университет» в период подготовки 

студентов к летнему трудовому сезону. Анализ ре-

зультатов обучения студентов и их практической 

деятельности на досуговых площадках в течение 

летнего периода 2016 и 2017 гг. показал, что разра-

ботанная программа обеспечивает достаточный 

уровень готовности волонтеров к педагогической 

деятельности по духовно-нравственному воспита-

нию несовершеннолетних на досуговых площад-

ках. Опыт организации подготовки волонтеров поз-

воляет сделать заключение, что для осуществления 

духовно-нравственного воспитания детей и под-

ростков по месту жительства добровольцу необхо-

димо иметь устойчивую альтруистическую, духов-

ную и личностную мотивацию к данной работе, 

освоить педагогические компетенции, связанные с 

организацией духовно-ориентированной деятель-

ности в разновозрастном и разносоставном коллек-

тиве, принимать требования к качеству и условиям 

труда на досуговых площадках.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье говорится о том, как загрязняется почва и воздух отходами производства на примере 
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ABSTRACT 
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Сохранение экологии – первейшая 

ценность для человек. Об этом написано 

достаточно много. За основу мы взяли книгу Б.Б. 

Прохорова «Экология человека» [М., 2008], в 

целом же мы ориентируемся на СМИ, так как их 

данные намного оперативнее и соответствуют дей-

ствительности, сведения же книг имеют обыкнове-

ние устаревать.  

Почва представляет собой важнейший компо-

нент биосферы Земли, определяющий многие про-

цессы. Ее важное значение состоит в накоплении 

органического вещества, химических элементов, а 

также энергии. 

Почва представляет собой, как отмечает акад. 

И.А. Шилов, довольно сложную систему, включа-

ющую твердую (минеральные частицы), жидкую 

(почвенная влага) и газообразную фазу [6, c. 24] 

Если это звено биосферы будет разрушено, то ее 

функционирование нарушится. Поэтому важно 

изучение биохимического значения почвы, ее 

современного состояния и изменения под 

влиянием хозяйственной деятельности человека в 

природе. 

Почва – образование, обладающее рядом 

свойств,которое сформировалось в результате пре-

образования поверхностных слоев. Почвенный 

покров  – важнейшее образование природы. 

Особое свойство почвы – его плодородие, оно 

связано с запасом питательных веществ в ней и с ее 

водным, воздушным и тепловым режимами. Почва 

обеспечивает потребность растений в питании. 

Плодородие почвы зависит также от количества 

накопленной в ней солнечной энергии. Большая 

часть органического вещества возвращается в 

почву и воду. Почва принадлежит к 

саморегулирующейся биологической системе. 

Живые организмы, растения и животные фикси-

руют солнечную энергию в форме фито- и зоо-

массы.  

С 1976 г. началось нормирование химических 

веществ в почве. 

Загрязнение почвы определяется ПДК (пре-

дельно допустимой концентрацией) 

загрязняющего вещества в верхнем пахотном слое 

почвы, которая не должна оказывать прямого или 

косвенного отрицательного влияния на среду и 

здоровье человека. [5, с. 250] 
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При разработке ПДК химических веществ в 

почве учитывается их устойчивость, механизмы 

миграции из почвы в контактирующие с ней среды 

(вода, воздух, растения). Устанавливаются норма-

тивы. Они здесь не приводятся, при 

необходимости читатель может обратиться к 

книге Б.Б. Прохорова. [4, с. 251] 

Общая площадь пахотных земель оценивается 

различными исследователями по-разному: от 25 до 

32 млн. кв. км. Земельные ресурсы планеты позво-

ляют обеспечивать продуктами питания больше 

населения, чем имеется сейчас. Преобразования 

ландшафтов в города и поселения людей,сельско-

хозяйственные угодья и промышленные ком-

плексы охватило уже более 20% территории суши. 

[6, c.446] Но вместе с тем количество пашни на 

душу населения сокращается, например, в г. Якут-

ске. Сейчас много пишут о выделении 

дальневосточного гектара, но самое интересное в 

том, что земли на всех желающих не хватит. 

Воздействие человека на почву – составная 

часть его влияния наприроду. При этом не только 

усиливается взаимодействие человека с землей, но 

и меняется их взаимодействие. Проблема «почва – 

человек» осложняется урбанизацией, все большим 

промышленным использованием земель, ростом 

потребностей в питании. По воле человека изменя-

ются характер почвы, факторы почвообразования – 

рельеф, микроклимат, появляются новые реки, 

пруды и т.д. Под влиянием промышленных и 

сельскохозяйственных загрязнений изменяются 

свойства почвы и почвообразовательные процессы, 

плодородие, снижается ценность сельскохозяй-

ственной продукции и т.д.  

Изменения окружающей среды и условия су-

ществования живых существ могут влиять на 

человека прямо или через сельхозресурсы, через 

воду или другие вещества. Они могут 

воздействовать на человека, ухудшая физические 

свойства предметов, условия отдыха на природе. 

Расточительное потребление электроэнергии 

приводит к экологическим проблемам. В будущем, 

чтобы избежать проблем с загрязнением 

окружающей среды, каждая специальность, изуча-

емая в вузе, должна сопровождаться чтением эко-

логической дисциплины. Нет такой профессии, где 

бы на сегодняшний момент не содержала 

экологического вопроса. Напр., строитель должен 

знать экологически чистые строительные матери-

алы, горняк и геолог – щадящие способы добычи 

полезных ископаемых. [3, с. 21] На Аляске вла-

дельцы горнорудных компаний сразу на месте 

вскрытий почвы после добычи полезных 

ископаемых из своего питомника велят высадить 

лес-молодняк, чтобы воссоздать его.  

Вспомним об истреблении целых видов жи-

вотных: бизонов, слонов, видов и подвидов птиц. 

Исчезло более ста видов млекопитающих, 

некоторые из которых люди пытаются восстано-

вить в настоящее время. 

Почву загрязняют нефтепродукты, небрежное 

хранениеминеральных удобрений и т.д. 

Еженедельно в СМИ появляются материалы о 

небрежном отношении человека к природе, напр., в 

«Якутске вечернем» появилась информация о том, 

что в результате несвоевременной вывозки 

вскрышного грунта с карьера оказалось перекрыто 

русло речки Бэстээх в Хангаласском улусе Якутии 

[4 августа 2017 г.«Речка Бэстээх кормила и поила 

все село»]. И таких случаев бывает достаточно 

много.Необходимо воспитание всего населения в 

духе любви к природе, в внимательном отношении 

к ней могло бы свести такие случаи к нулю. Нужно 

также усилить контроль за соблюдением экологи-

ческих законов. 

Необходима рациональная эксплуатация 

почвы, особенно ее верхнего, плодородного слоя. 

Под влиянием деятельности людей возникает 

ускоренная эрозия, когда почвы разрушаются в 

100-1000 раз быстрее, чем в естественных усло-

виях. Поступающие в почву химические 

соединения накапливаются и приводят к 

постепенному изменению химических и 

физических свойств почвы, снижают численность 

живых организмов в ней, ухудшают ее плодородие. 

Загрязнение почв связано с загрязнением атмо-

сферы и воды. В почву попадают различные твер-

дые и жидкие отходы промышленного производ-

ства, сельского хозяйства и бытовых отходов. Ос-

новными, загрязняющими почву веществами 

являются металлы и их соединения, 

радиоактивные вещества, удобрения и пестициды. 

Главными источниками загрязнения являются 

жилые дома и предприятия. Преобладает бытовой 

и строительный мусор, пищевые отходы, фекалии, 

отходы отопительных систем, предметы домаш-

него обихода; мусор общественных учреждений – 

больниц, столовых, гостиниц, магазинов и др. 

Вместе с фекалиями в почву попадают бактерии, 

вредные микроорганизмы, через продукты питания 

попадающие к человеку. В фекальных остатках мо-

гут содержаться такие представители патогенной 

микрофлоры, как возбудители тифа, дизентерии, 

туберкулеза, полиомиелита и т.д. Быстрота гибели 

в почве разных микроорганизмов неодинакова. 

Некоторые болезнетворные бактерии могут 

длительное время сохраняться (до 12! лет) и даже 

размножаться. К ним относятся возбудители столб-

няка, газовой гангрены, сибирской язвы, 

ботулизма и другие микробы. Надо приветствовать 

раздельный сбор мусора, еще не привившийся по-

всеместно (это мы наблюдали только в Пулково 

Ленинградской области). Считаем, что в г. Якутске 

неблагополучно с переработкой мусора. Доста-

точно взглянуть на 17-й квартал, не нужны 

никакие теоретические изыскания: нос чует запах 

свалок даже из проезжающего автобуса. Но не-

давно заработала компания по раздельному сбору 

мусора.  

Промышленные предприятия. В твердых и 

жидких промышленных отходах постоянно при-

сутствуют вещества, способные оказывать токси-

ческое воздействие на живые организмы, напр., в 

отходах металлургической промышленности 

обычно присутствуют соли цветных и тяжелых ме-

таллов.  
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Транспорт. При работе двигателей 

внутреннего сгорания выделяются оксиды азота, 

свинец, углеводороды и другие вещества, оседаю-

щие на поверхности почвы или поглощаемые рас-

тениями. Население привыкло собирать грибы и 

ягоды возле дорог, свалок, где, наоборот, высок 

уровень концентрации вредных веществ. 

Свинец выбрасывается выхлопными газами 

автомобилей, оседает на растениях, проникает в 

почву. Он слабо растворяется. По данным А.А. Ку-

гаевского, на территории города Якутска ежегодно 

оседает порядка десяти тонн сажи, и этим мы ды-

шим. Все городские туманы – это выбросы авто-

транспорта. Летом этих выбросов еще больше, 

только туманов нет. [3, с.25] Сажи очень много в п. 

Сангар Республики Саха (Якутия), где добывается 

каменный уголь. 

Наблюдается тенденция к росту количества 

свинца в растениях. Это можно сопоставить со 

увеличивающимся потреблением горючего. Люди, 

живущие в городе около магистралей с 

интенсивным движением, подвергаются риску 

аккумулировать в своем организме всего за 

несколько лет большое количество свинца, которое 

превышает допустимые пределы. Он включается в 

различные клеточные ферменты, которые они уже 

не могут выполнять свои функции. В начале отрав-

ления отмечаются повышенная активность, бессон-

ница, затем утомляемость, депрессии. Поздними 

симптомами отравления являются расстройства 

функции нервной системы и поражение головного 

мозга. 

За последние десятилетия внедрялись и 

экологически грязные технологии. При этом 

недостаточно внимания уделялось условиям, в 

которых будет жить человек, т.е. каким воздухом 

он будет дышатъ, какую воду будет пить, чем 

будет питаться, на какой земле жить.  

Из последних материалов приведем пример за-

грязнения воздуха и почвы гор. Покровска Респуб-

лики Саха (Якутска) базальтовой крошкой (отхо-

дами базальтового завода и ощутимым запахом фе-

нола). По данным общественного экологического 

совета, завод выбрасывает в окружающую среду до 

800 т загрязняющих веществ, из них 600 т в виде 

газа и жидкости. Исследования будут продолжены. 

Об этом было сообщено в СМИ. 

Покровск находится около 80 км от г. Якутска, 

столицы Республики Саха (Якутия), который 

вскоре должен стать его спутником.  

По данным проф. Д.Д. Саввинова, доктора 

биологических наук, очень вредна пыль в г. Якут-

ске, поэтому он советует высаживать березы, 

которые смогут уменьшить вредность пыли, оздо-

ровить атмосферу. Позитивно, что в 

предвыборных программах кандидатов в мэры г. 

Якутска (2017 г.) наличествуют пункты по борьбе с 

пылью. 

В школе необходима систематическая работа 

по экологическому образованию, поэтому в каждой 

школе необходим развернутый план работы, кото-

рый предусматривает объединение усилий биоло-

гов, экологов, всех учителей-предметников по обу-

чению и воспитанию. По верному замечанию Л.П. 

Симоновой, мы должны учитывать, что дети могут 

очень многое при умелом педагогическом руковод-

стве, напр., подкармливать зимующих птиц, пра-

вильно собирать грибы и ягоды, лекарственные 

травы, сажать и ухаживать за саженцами, домаш-

ними животными. [5, с. 136-155] Это практикуется 

в Павловской средней школе Мегино-Кангалас-

ского улуса РС (Я). 

В заключение следует заметить, человечеству 

нужно осознать, что ухудшение состояния окружа-

ющей среды является большой угрозой для его бу-

дущего, что за ближайшие несколько десятилетий 

человечество способно ликвидировать нищету и 

голод, избавиться от социальных пороков, возро-

дитъкультуру и восстановить памятники 

архитектуры – лишь бы были деньги, а возродить 

разрушенную природу невозможно. Потребуются 

столетия, чтобы приостановить ее дальнейшее раз-

рушение и отодвинуть приближение экологической 

катастрофы в мире.  

Какие меры нужны? Необходимо придумать 

экологически чистые продукты, больше использо-

вать природные удобрения, автомобили перевести 

на газовое или электрическое топливо, благоустра-

ивать города и села, объявлять конкурсы, гранты и 

т.д. Каждый человек должен беречь природу, но и 

государство обязано приложить все усилия для 

того, чтобы экология не ухудшалась. 
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Переход высшего образования России на уров-

невую систему «бакалавр-магистр» является одним 

из широко дискутируемых событий в истории оте-

чественного высшего образования. Несмотря на 

преимущества такой системы, предоставляющей 

нашим обучающимся возможность получать обра-

зование в мировой образовательной системе и ди-

плом международного образца, подобная структура 

высшего образования спустя 6 лет по-прежнему вы-

зывает сомнения и споры, как среди профессорско-

преподавательского состава, так и среди руководи-

телей образовательных организаций и органов 

управления образованием.  

Уровневая система высшего образования по-

родила ряд проблем, которые потребовали скорей-

шего разрешения. Одна из таких проблем - пере-

стройка сознания потенциальных потребителей - 

обучающихся и их родителей на то, что, можно по-

лучить высшее образование разных уровней: не-

полное высшее – бакалавриат и полное высшее – 

магистратура. Возник первый вопрос: можно ли 

выпускнику вуза ограничиться получением сте-

пени бакалавра и как работодатели воспринимают 

работников с таким уровнем высшего образования? 

Второй вопрос: как соотнести уровни специалиста 

и магистра и зачем специалисту получать степень 

магистра? 

Есть и другая проблема, которая затронула де-

ятельность органов управления образованием и за-

ключается она в том, что намного увеличилась в 

объеме и стала более сложной система контроля и 

оценки качества двух уровней высшего образова-

ния. Решение этой проблемы потребовало регуляр-

ной аккредитации университетов, лицензирования 

большого количества направлений и профилей под-

готовки, сертификации педагогической деятельно-

сти, а также переобучения и переподготовки руко-

водителей и сотрудников. 

Значительная часть проблем, которые еже-

дневно пришлось решать, была возложена на про-

фессорско-преподавательский состав. От них, в 

первую очередь, потребовалось изменить базовые 

подходы к управлению образовательным процес-

сом не только во время аудиторных занятий, но и 

во внеаудиторное время в условиях увеличения 

доли самостоятельной работы. Для решения ука-

занных проблем нами был смоделирован и апроби-

рован управленческий цикл, позволяющий препо-

давателю по-новому управлять образовательным 

процессом подготовки бакалавров и магистров. 
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Управленческая деятельность преподавателя 

иностранного языка как руководителя образова-

тельным процессом обучающихся в образователь-

ных организациях уровнего высшего образования, 

предусматривает выполнение ряда функций. Функ-

ции управления, – это различные виды педагогиче-

ской деятельности, направленные на прогнозирова-

ние, координацию, регулирование, диагностику и 

оценивание процесса и результата действий субъ-

ектов образования. В процессе образовательного 

процесса преподаватели иностранного языка реа-

лизуют управленческий цикл, который включает 

такие основные управленческие функции, как пла-

нирование, организация, руководство и контроль 

[1-5]. Однако постепенно преподаватели передают 

управленческие функции управленческие функции 

субъектам образования с тем, чтобы те постепенно 

осваивали их, формировали навыки самоуправле-

ния и затем смогли успешно реализовать в профес-

сиональной деятельности. 

  

Планирование 

Планирование является одной из основных 

функций преподавателя иностранного языка. Оно 

представляет собой систему действий и решений, 

предпринимаемых преподавателем для того, чтобы 

достичь целей организации образовательного про-

цесса обучающихся. Таким образом, в рамках про-

цесса планирования преподаватель выполняет че-

тыре основных вида управленческой деятельности: 

учет внешних и внутренних факторов; определение 

целей; выбор технологии реализации действий 

субъектами образования и преподавателем; прогно-

зирование результата, проверка, оценка и коррек-

ция. 

Преподаватель занимается планированием ре-

гулярно и после достижения поставленных целей. 

Он делает это для того, чтобы учесть недостатки и 

ошибки, допущенные при выработке планов. Зани-

маясь планированием, преподаватель следит за тем, 

чтобы планы оставались целостными в течение 

длительного периода времени и были пригодными 

для модификации (рис. 1).  

Для этого он регулярно собирает и анализи-

рует информацию о факторах, влияющих на осу-

ществление образовательного процесса. К таким 

внутренним факторам относятся: уровень подго-

товки обучающихся; их социальное поведение; тех-

нология организации образовательного процесса; 

среда образования (условия, профессионально за-

данные ситуации, атмосфера и климат, число обу-

чающихся в группе и т.п.); квалификация препода-

вателя. 

  
Рис. 1. Планирование образовательного процесса обучающихся и управляющей деятельности 

преподавателя 

 

Внешними факторами являются социально-

экономические и политические изменения в стране; 

система требований, предъявляемых к знаниям, 

умениям, навыкам и поведению обучающихся со 

стороны государства [2,3,5]. 

Планирование рассматривается как про-

грамма, которая направляет образовательный про-

цесс обучающихся иностранному языку в течение 

продолжительного периода времени. Следует лишь 

помнить, что постоянно изменяющаяся, как учеб-

ная (условно-профессиональная), так и реальная 

профессиональная среда делает корректировки 

неизбежными. Поэтому планы, разработанные пре-

подавателем иностранного языка для обучающихся 

с разным уровнем ЗУНов, удовлетворяют следую-

щим требованиям: они экономически обоснованы и 

рациональны, обеспечивая достижение промежу-

точных и конечных целей с наименьшими затра-

тами времени и средств; они опираются на реаль-

ные возможности группы и отдельного обучающе-

гося; они являются гибкими, т.е. позволяют вносить 

изменения в процессе их реализации без ущерба 

для достижения поставленных целей.  

Таким образом, функция планирования обес-

печивает основу всех управленческих решений 

преподавателя иностранного языка. Мы полагаем, 

что существует тесная взаимосвязь между эффек-

тивной реализацией этой функции и продуктивным 

образовательным процессом обучающихся в си-

стеме уровнего высшего образования. Это способ-

ствует качественной подготовке кадров, обладаю-

щих умениями и навыками грамотно и самостоя-

тельно, быстро и качественно решать сложные 

задачи в своей профессиональной деятельности. 

Организация 

Организация управленческих действий препо-

давателя иностранного языка предусматривает 
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принятие и реализацию обоснованных и объектив-

ных организационных решений для обеспечения 

активного обмена информацией в ситуациях опти-

мального межличностного взаимодействия субъек-

тов образования. Под организационным решением 

мы понимаем поиск и разработку оптимальной про-

граммы действий преподавателя и обучающихся, 

позволяющей достичь результата в соответствии с 

поставленной целью. Процесс принятия и реализа-

ции решений представляет собой последователь-

ную смену взаимосвязанных этапов, включающих 

различные мыслительные действия, анализ путей 

продвижения к цели, средств ее достижения и до-

пущенных ошибок.  

Принятие организационных решений вклю-

чает: формулировку задачи и сбор информации о 

способах ее решения; анализ альтернативных вари-

антов и выбор критериев оценки эффективности ре-

шений; доведение решений до субъектов образова-

ния с указанием сроков и средств (рис.2). Принятие 

организационных решений требует от преподава-

теля иностранного языка высокого профессиональ-

ного уровня и определенных социально-психологи-

ческих качеств личности. Кроме того, оно требует 

достаточно высокого уровня знаний и умений в об-

ласти программирования, технологии использова-

ния технических средств обучения, которые значи-

тельно активизируют процессы принятия и реали-

зации решений. На основе многолетнего 

педагогического опыта обучения иностранным 

языкам в системе высшего образования были опре-

делены условия, обеспечивающие качество органи-

зационных решений преподавателя:  

- четкая формулировка цели, для чего прини-

мается управленческое решение, какие реальные 

результаты могут быть достигнуты, как измерить, 

соотнести поставленную цель и достигнутые ре-

зультаты; 

  
Рис.2. Организация образовательного процесса обучающихся и управляющей деятельности 

преподавателя 

 

- объем и ценность имеющейся иноязычной 

информации, причем для успешного принятия ор-

ганизационного решения главным является не 

объем, а ценность, определяемая профессиональ-

ными запросами обучающихся благодаря профес-

сионализму, опыту и интуиции преподавателя; 

- время разработки организационного реше-

ния; как известно, организационное решение чаще 

всего принимается в условиях дефицита времени и 

чрезвычайных обстоятельств – дефицита средств, 

социально-психологи-ческого состояния обучаю-

щихся и т.п.; 

- формы, методы и методики разработки орга-

низационного решения (если группа обучающихся 

слабая, то методика одна, если – сильная, то мето-

дика другая); 

- субъективность оценки варианта выбора ре-

шения: чем более оно неординарно, тем субъектив-

нее оценка; 

- состояние управляющей и управляемой си-

стем, т.е. психологический климат, авторитет пре-

подавателя, профессиональная квалификация пре-

подавательского состава; уровень знаний, умений и 

навыков обучающихся и т.п.; 

- система оценок уровня эффективности и ка-

чества организационного решения [3,5].  

Следует отметить, что организационные реше-

ния существенным образом зависят от множества 
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субъективных условий: логики разработки реше-

ний, качества оценки ситуации, структуризации за-

дач и проблем, уровня культуры управления, меха-

низма реализации решений, исполнительской дис-

циплины. При этом необходимо всегда помнить, 

что даже тщательно продуманные решения могут 

оказаться неэффективными, если они не смогут 

предвосхитить возможных изменений в ситуации. 
Реализация организационных решений вклю-

чает организацию деятельности с выделением ин-
дивидуальных исполнителей, подведение итогов и 
анализ полученных результатов, стимулирование 
исполнителей [8]. Для эффективной организации 
образовательного процесса обучающихся препода-
ватель иностранного языка осуществляет следую-
щий алгоритм действий: обосновывает обучаю-
щимся выбор технологии; ставит задачи перед обу-
чающимися, объясняет им пути их решения; выдает 
индивидуальные и групповые задания; устанавли-
вает временные стандарты выполнения действий. 
Кроме того, многолетняя практика обучения ино-
странным языкам показывает, что при реализации 
функции организации реальные организационные 
отношения между преподавателем и обучающи-
мися, а также обучающихся между собой, – это все-
гда многообразные отношения между людьми со 
всеми их личностными качествами, представлени-
ями о профессионализме, нормах морали и этики, 
культуре и т.п. Недооценка этой стороны организа-
ции может серьезно повлиять на образовательный 
процесс в системе уровнего высшего образования. 

Таким образом, важнейшая задача преподава-
теля иностранного языка как организатора образо-
вательного процесса в каждой конкретной группе – 

это установление и развитие системы тонких дина-
мичных взаимосвязей между ее членами, формиро-
вание группы обучающихся как целостной и устой-
чивой системы. Для этого требуется высокий уро-
вень общей и профессиональной культуры 
преподавателя 

Руководство 
Руководство как функция управления обеспе-

чивает процесс регулирования и устранения откло-
нений в функционировании от заданных плановых 
значений, оценки возможных последствий вмеша-
тельства в управленческий процесс [9]. Процесс ре-
гулирования направлен на устранение не только 
возникающих, но и потенциальных отклонений от 
плана образовательного процесса. В основе реали-
зации функции руководства заложена система сти-
мулов и антистимулов (санкций за недобросовест-
ную работу). Руководство тесно связано с прогно-
зированием результатов вмешательства не только в 
образовательный процесс, но и в социально-психо-
логическую сферу обучающихся. Иными словами, 
принимая решение, преподаватель должен уметь 
оценить весь спектр последствий – как ближайших, 
так и отдаленных. Эффективная реализация про-
цесса регулирования требует от преподавателя не 
только большого практического опыта, но и разви-
тых прогностических качеств руководителя, высо-
кого уровня его профессионализма (рис.3). 

 Регулирование преподавателем иностранного 
языка педагогического взаимодействия с обучаю-
щимися и их между собой предусматривает наблю-
дение за тем, что происходит в аудитории, сопо-
ставление с планом, своевременное внесение кор-
ректив [7]. Преподаватель иностранного языка  

 
Рис. 3. Руководство образовательным процессом обучающихся 

 
может применить несколько типов регулиро-

вания образовательного процесса обучающихся. 
Первый тип – жесткое регулирование, замкнутая 
система, когда преподаватель всегда находится в 
центре и осуществляет обучение, применяя фрон-
тальные приемы работы. Скорость выполнения за-
даний определяет преподаватель, и обучающиеся 
не могут ее варьировать. Такой тип применяется, 
как правило, в группах со слабой языковой подго-
товкой.  

Второй тип – взаиморегулирование осуществ-
ляется сами слушателями в группе. Оно предусмат-
ривает выслушивание ответов друг друга, исправ-
ление ошибок, комментирование процесса и каче-
ства выполнения задания. Такой вид регулирования 
предполагает взаимопомощь и поддержку. Он при-
меняется в группах, хорошо владеющих иностран-
ным языком. Третий тип – саморегулирование осу-
ществляемого образовательного процесса происхо-
дит, когда обучающийся самостоятельно 

определяет скорость, процесс и качество выполня-
емого задания. Это имеет место, как правило, при 
индивидуальной форме деятельности. Это тип ре-
гулирования возможен в группах с высоким уров-
нем знания иностранного языка. 

Эффективное руководство образовательным 
процессом предусматривает также поддержание 
дисциплины в учебных группах. Преподаватель 
иностранного языка может добиться соблюдения 
хорошей дисциплины путем вовлечения каждого 
обучающегося в активную познавательную дея-
тельность, как в аудиторное время, так и во время 
самостоятельной работы под руководством препо-
давателя. Они применяют ряд приемов для преду-
преждения плохого поведения: постоянное реаги-
рование на то, что происходит в аудитории, непре-
рывное регулирование деятельности субъектов 
образования; тщательная подготовка к занятию, 
знание плана; создание на занятии рабочей обста-
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новки; доступное объяснение задания, предостав-
ление образцов его выполнения, терпимое отноше-
ние к обучающимся, если установка на выполнение 
задания не понята; использование разных заданий 
для различных групп и осуществление наблюдения 
за их деятельностью; формирование умения эффек-
тивно использовать и распределять время при вы-
полнении заданий на занятии [10]. 

Одним из важных элементов функции руко-
водства является стимулирование или мотивация – 
побуждение обучающихся к достижению цели и 
повышению эффективности их образовательного 
процесса. Реализация мотивации преподавателем 
иностранного языка опирается на знание и учет в 
образовательном процессе основополагающих тео-
рий и принципов мотивирования людей. Как из-
вестно, существуют две основные категории тео-
рий мотивации: содержательные и процессуальные 
[6].  

Содержательные теории мотивации, разрабо-
танные А. Маслоу, Д. Макклелландом и Ф. Герц-
бергом, основываются на идентификации тех внут-
ренних побуждений – потребностей, которые за-
ставляют людей действовать так или иначе (Masloy 
A.H., 1956, McClelland D., 1970, Herzberg F., Mauser 
B., Snyderman B., 1959). Они вносят весомый вклад 
в понимание необходимости стимулирования 
учебно-познавательной деятельности субъектов 
образования. В процессуальных теориях анализи-
руется то, как человек распределяет усилия для до-
стижения различных целей и как выбирает конкрет-
ный вид поведения. Они не оспаривают существо-
вание потребностей, но считают, что поведение 
людей определяется не только ими. Согласно про-
цессуальным теориям (теория ожиданий, теория 
справедливости и модель Портера-Лоулера (Vroom 
V., 1964, Kuhn D., Slocum J., Chase R., 1971, Porter 
L., Lawler E., 1968) поведение личности определя-
ется особенностями его восприятия и ожидания, 
связанными с конкретной ситуацией, и возмож-
ными последствиями выбранного им типа поведе-
ния.  

В заключение хочется подчеркнуть, что руко-
водство образовательным процессом обучающихся 
является чрезвычайно сложным и многоплановым. 
Невозможно добиться эффективного руководства, 
на наш взгляд, без знания истинных побуждений, 
которые заставляют субъектов образования отда-
вать учебе максимум энергии и времени, усилий и 
способностей и добиваться новых качественных ре-
зультатов. В связи с этим преподаватель, владею-
щий современными моделями мотивации, сможет 
значительно расширить свои возможности по под-
готовке компетентных кадров международного 
уровня.  

Контроль 
Контроль, с нашей точки зрения, является 

управленческой функцией, при помощи которой 
преподаватель иностранного языка определяет, 
правильна ли его технология обучения и не нужда-
ется ли она в корректировке. Кроме того, это ещё и 
процесс обеспечения достижения целей. Для созда-
ния эффективной системы контроля знаний, уме-
ний и навыков обучающихся необходимо использо-
вать различные виды, принципы контроля, реализу-
емые на разных этапах его осуществления (рис.4). 
Преподаватель иностранного языка может приме-
нять три основных вида контроля: предваритель-
ный, текущий и заключительный.  

Предварительный контроль осуществляется 
до начала образовательного процесса. Основными 
средствами его осуществления являются реализа-
ция определённых процедур. Поскольку они выра-
батываются для обеспечения выполнения планов, 
то их строгое соблюдение – это способ убедиться, 
что действия осуществляются в заданном направле-
нии. Предварительный контроль достигается за 
счёт определения и тщательного анализа тех зна-
ний, умений и навыков, которыми должны владеть 
обучающиеся для реализации образовательного 
процесса. Этот вид контроля ставит целью не допу-
стить 

  
Рис.4. Система контроля за образовательным процессом 
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отклонений и предупредить сбои, что можно 

сделать, если по изменениям входных показателей 

системы рассчитать изменение выходных показате-

лей и заранее осуществить необходимые коррекци-

онные воздействия, чтобы предотвратить нежела-

тельные [9]. 

Текущий контроль осуществляется непосред-

ственно в ходе осуществления образовательного 

процесса; для эффективного его проведения необ-

ходимы: 

- объективные и существенные показатели, ко-

торые можно проверить; напр., в процессе перера-

ботки обучающимися учебной, научной и профес-

сионально значимой иноязычной информации та-

кими показателями являются скорость (время) 

выполнения действий, объём и качество перерабо-

танной информации; 

- наличие критериев отклонения, которые поз-

воляют определить, какие отклонения от заплани-

рованных показателей существенны, а какие допу-

стимы; выбор критериев осуществляется препода-

вателем в зависимости от уровня сложности и 

объёма иноязычной информации, уровня знаний и 

умений отдельного обучающегося и группы в це-

лом, от условий и профессионально заданных ситу-

аций осуществления образовательного процесса 

(аудиторная /внеаудиторная, индивидуальная / кол-

лективная и т.п.); 

- наличие системы и процедуры контроля; эф-

фективным средством текущего контроля может 

быть программированный контроль (устный или 

письменный) – тесты; регулярная проверка каче-

ства образовательного процесса обучающихся, об-

суждение возникающих проблем и предложений по 

ее совершенствованию позволит исключить откло-

нения от намеченных планов и программы дей-

ствий; в дальнейшем многочисленные отклонения 

могут перерасти в серьёзные затруднения. 

Что касается заключительного контроля, то 

здесь обратная связь используется после того, как 

образовательный процесс завершен. Фактически 

полученные результаты сравниваются с запланиро-

ванными результатами или после завершения кон-

троля, или по истечении периода времени, опреде-

лённого заранее. Процедура контроля включает три 

этапа: выработку стандартов и критериев, сопо-

ставление фактически достигнутых результатов с 

установленными стандартами, измерение результа-

тов и осуществление необходимых корректирую-

щих действий [6]. 

Первый этап – выработка стандартов и кри-

териев – демонстрирует, насколько близко слиты 

функции контроля и планирования. Стандарты – 

это конкретные цели, прогресс в отношении кото-

рых поддаётся измерению. Иногда возникают труд-

ности в количественном выражении некоторых це-

лей, например, стандарта образовательного про-

цесса. Информацию о нем можно получить с 

помощью разного рода обследований, опросов и 

анкет, хотя в них присутствует определенная доля 

субъективности.  

Второй этап контроля состоит в сопоставле-

нии реально достигнутых результатов с установ-

ленными стандартами. На этом этапе преподава-

тель иностранного языка определяет, насколько до-

стигнутые результаты соответствуют его 

ожиданиям и насколько допустимы или незначи-

тельны обнаруженные отклонения от стандартов.  

Третий этап контроля – измерение результа-

тов и осуществление необходимых корректирую-

щих действий. Сначала необходимо выбрать еди-

ницу измерения. Так, если контролируется ско-

рость переработки иноязычной информации, то 

измерение следует вести в часах и минутах. Если 

контролю подлежит объём переработанной ино-

язычной информации или выполненного теста, то 

измерение проводится в количестве правильно пе-

реработанных единиц текста или операций теста. 

Если же контролируется умение самостоятельно 

перерабатывать источники иноязычной информа-

ции, то измерение можно осуществить в процентах 

обучающихся, владеющих, недостаточно владею-

щих или совсем не владеющих умением когнитив-

ной организации и регуляции деятельности.  

Следующая стадия этапа измерения заключа-

ется в оценке результатов.  

 После вынесения оценки процесс контроля 

переходит к заключительному этапу. Преподава-

телю предстоит выбрать одну из трёх линий пове-

дения: первая – ничего не предпринимать, если 

установленные цели достигнуты; вторая – устра-

нить отклонение и провести диагностику причин 

отклонения; третья – пересмотреть стандарт, если 

возникли проблемы в процессе контроля или пла-

нирования. Если сопоставление фактических ре-

зультатов со стандартами говорит о том, что уста-

новленные цели достигнуты, лучше ничего не пред-

принимать. Смысл осуществления диагностики 

отклонения состоит в том, чтобы понять его при-

чины и добиться устранения отклонения путём кор-

ректирующих действий.  

Для того чтобы контроль был эффективен, он 

должен обладать несколькими характеристиками. 

Стратегический характер контроля отражает общие 

приоритеты организации образовательного про-

цесса и поддерживает их. Ориентация на результат 

предусматривает фактическое достижение целей и 

формулировку новых целей. Своевременность кон-

троля означает временной интервал между прове-

дением измерений и оценками, которые адекватно 

соответствуют контролируемому явлению. Что же 

касается гибкости контроля, то она подразумевает 

приспособление к изменениям внутренних и внеш-

них условий осуществления образовательного про-

цесса. Простота предусматривает соответствие по-

требностям и возможностям обучающихся, а эконо-

мичность означает, что любой контроль должен 

стоить меньше, чем он даёт для достижения целей. 

Таким образом, эффективная реализация функции 

контроля позволяет преподавателю иностранного 

языка увидеть, насколько результативна его работа, 

а также насколько успешно были удовлетворены 

потребности субъектов образования.  
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В заключение следует отметить, что реализа-

ция управленческого цикла должна занимать глав-

ное место в деятельности преподавателя иностран-

ного языка в системе уровнего высшего образова-

ния. Его следует осуществлять системно и 

непрерывно в течение всего процесса уровневой 

подготовки кадров. Многолетний педагогический 

опыт показывает, что управляющая деятельность 

преподавателя, осуществляемая им на разных уров-

нях, циклично и интенсивно, способствует увеличе-

нию скорости и объема, улучшению качества пере-

работки студентами профессионально значимой 

иноязычной информации, повышению уровня их 

самостоятельной когнитивной организации и регу-

ляции деятельности, сориентированной на их буду-

щую профессию; делает ее более экономичной и 

результативной. При этом профессионализм препо-

давателя, определяемый его образованием, способ-

ностями и личными качествами, умением приме-

нять современные интенсивные и информационные 

технологии является решающим фактором в дости-

жении запланированных результатов.  

Кроме того, целенаправленная постепенная 

передача преподавателем функций управления обу-

чающимся способствует более быстрому формиро-

ванию навыков самоуправления, а моделирование 

профессионально значимых ситуаций и создание 

творческого микроклимата конструктивного со-

трудничества стимулирует образовательный про-

цесс студентов, обеспечивая им оптимальные усло-

вия для проявления их личностных качеств, само-

выражения взглядов, мнений и реализации 

профессиональных потребностей.  
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АННОТАЦИЯ 

Реализация обучения геометрии в школе на профильном уровне в современных условиях информати-

зации математического образования требует от учителя математики ряда специальных профессиональных 

знаний и умений. Подготовка будущего учителя математики должна быть организованна с учетом про-

филя обучения учащихся школ, в соответствии с их способностями и интересами, с применением инфор-

мационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые позволят оптимизировать процесс обучения и 

повысить его эффективность. 

В данной статье авторы делают акцент на использовании компьютерных динамических программ в 

процессе обучения геометрии, как на средства реализации информационно-коммуникационных техноло-

гии. 

ABSTRACT 

The implementation the training of geometry in the school at the profile level in the modern conditions in-

formatization of mathematical education demands of row of the special professional knowledge and skills from 

the teacher of mathematics. The preparation of the future teacher of mathematics should be organized taking into 

account the profile of teaching students in schools, in accordance with their abilities and interests, using infor-

mation and communication technologies (ICT) that will optimize the learning process and increase its effective-

ness. 

In this article, the authors emphasize the use of computer-based dynamic programs in the process of teaching 

geometry, as a means of implementing information and communication technology. 

Ключевые слова: профильное обучение, геометрия, подготовка будущих учителей математики, ин-

форматизации образования, информационно-коммуникационных технологий, компьютерные программы 

обучения. 

Keywords: profile training, geometry, preparation of future mathematics teachers, informatization of educa-

tion, information and communication technologies, computer training programs. 

 

Одним из важных факторов повышения каче-

ства образования и его эффективности является 

введение на старшей ступени общеобразователь-

ной школы профильного обучения. Сегодня про-

фильное обучение реализуется по общественно-гу-

манитарному, естественно-математическому, тех-

нологическому и другим направлениям для 

осуществления ориентированной до профессио-

нальной подготовки старшеклассников. 

Среди школьных предметов совершенно осо-

бую роль занимает математика, представленная 

двумя дисциплинами «алгебра и начала анализа» и 

«геометрия». Изучение математики обязательно 

для всех на старшей ступени школы, и важной ее 

целью является знакомство учащихся с ней как с 

общекультурной ценностью, выработка понимания 

ими того, что математика является инструментом 

познания окружающего мира и самого себя. Разли-

чия по подготовке учащихся разных профилей по 

математике определяется отношением к ней как к 

инструменту будущей профессиональной деятель-

ности [1].  

В системе математической подготовки уча-

щихся особую роль играет геометрическая ее со-

ставляющая. 

Геометрия является одним из важнейших 

учебных курсов не только среди дисциплин мате-

матического цикла, но и вообще среди всех школь-

ных предметов. Важность ее определяется, прежде 

всего, глубиной и широтой геометрического мате-

риала, всевозможными ее приложениями в различ-

ных областях знаний. Поэтому ее изучение имеет 

важное значение не только для математического 

образования учащихся старших классов, предпола-

гающих связать свою дальнейшую профессиональ-

ную деятельность с математикой. 

В ложившейся ситуации не плохо было бы 

взять на вооружение несколько перефразированное 

известное платоновское изречение «Не знающий 

геометрии не выпускается из школы» [2]. В форму-

лировке данного изречения имеется в виду не 

столько специальные геометрические знания, 

сколько тот ничем пока не заменимый эффект, ко-

торый имеет для общего развития личности сам 
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процесс серьезного изучения геометрии. В связи 

выше сказанным, мы хотим сделать акцент о необ-

ходимости изучения геометрии всех учащихся без 

исключения. Конечно же с учетом профиля подго-

товки, в соответствии с их способностями и интере-

сами, разумеется использовать при этом современ-

ные педагогические и информационно-коммуника-

ционные технологии (ИКТ), которые позволят 

оптимизировать процесс обучения и повысить его 

эффективность [3]. 

Эффективность реализации профильного обу-

чения геометрии на старшей ступени общеобразо-

вательной школы, прежде всего, зависит от уровня 

разработанности содержательно и методического 

аспектов структуры компонентов профильного 

обучения и соответствующей подготовки буду-

щих учителей математики к профильному обуче-

нию геометрии в школе в современных условиях ин-

форматизации образования. 

Геометрия является одной из фундаменталь-

ных учебных дисциплин для многих профилей обу-

чения. Она нужна будущим архитекторам, строите-

лям, химикам, физикам и людям других профессий. 

Диагностика геометрической грамотности осу-

ществляется с помощью задач, которые должны 

быть, не только личностно-ориентированными, но 

и практико-ориентированными, профессионально-

ориентированными. Педагоги-математики В.А. Гу-

сев, В.Г. Болтянский, Г.Д. Глейзер, В.А. Далингер, 

М.И. Зайкин, Ю.М. Колягин, И.М. Смирнова, А.Д. 

Александров повышение качества геометрической 

подготовки учащихся видят в совершенствовании 

процесса обучения геометрии. 

Современное общество характеризуется ак-

тивным внедрением информационно-коммуника-

ционных технологий в различные сферы жизнедея-

тельности человека. Устойчивость и стабильность 

развития нашего общества зависят от состояния об-

разованности людей. Возросла потребность в под-

готовке инициативных и деятельных специалистов, 

способных регулярно пополнять свои знания, ис-

пользуя средства информационно-коммуникацион-

ных технологий. Подготовка таких специалистов 

основана на компьютеризации образования. 

 Различные аспекты в области информатиза-

ции образования отражены в работах таких специа-

листов, как А.П. Ершов, Е.П. Велихов, Б.Н. Бога-

тырь, В.М. Монахов, Ю.А. Первин, Я.А. Вагра-

менко, И.В. Роберт, В.А. Ивозчиков и др.. 

Проблеме применения информационных 

технологий в преподавании математических 

дисциплин в средней школе посвящены 

публикации И.В.Роберта, Ю.Г. Гузуна, В.А. 

Далингера, А.В. Якубова, Ю.С. Брановского, М.Н. 

Марюкова и др.. 

Процесс компьютеризации позволяет внед-

рить компьютерные технологии обучения в мето-

дику преподавания различных предметов, в том 

числе и геометрии. Применение компьютера усили-

вает практическую направленность многих геомет-

рических задач. В результате деятельность по изу-

чению предмета становится более интересной, ка-

чественной и эффективной. 

В школе компьютер становится посредником 

между учителем и учеником, позволяет организо-

вать процесс обучения по индивидуальной про-

грамме. Ученик, обучающийся за пультом компью-

тера, может сам выбирать наиболее удобную для 

него скорость подачи и усвоения материала, позво-

лит ему самостоятельно представлять и выражать 

свои знания. В этом проявляется главное преиму-

щество компьютера в процессе обучения: он рабо-

тает с каждым учеником в отдельности. 

В процессе информатизации образования ком-

пьютер используется в качестве инструмента по-

знания для анализа мира, получения доступа к ин-

формации, интерпретации и организации своих 

собственных знаний и представления этих знаний 

другим людям. 

Использование информационных технологий 

в учебном процессе является настоятельной необ-

ходимостью современного общества. Использова-

ние компьютеров в школьном образовании (в том 

числе математическом) неизбежно. Компьютерная 

поддержка учебного процесса является продолже-

нием и развитием многолетнего процесса внедре-

ния технических средств в учебный процесс. Од-

нако, как это ни горько осознавать, в школьных 

курсах математики (в частности геометрии) компь-

ютерная техника практически не используется. 

На сегодняшний день представляется до-

вольно много проблем реализации данного направ-

ления: проблемы технические, методические, ре-

сурсные и т.д.  

К техническим проблемам, например, можно 

отнести отсутствие во многих школах современной 

техники (особенно сельские школы), переход из ка-

бинета математики в компьютерный класс (не-

хватка компьютеров на учеников класса т.к. заня-

тия в таких классах рассчитаны на подгруппы 

класса), отсутствие отдельного кабинета матема-

тики оснащенного компьютерами, из-за недоста-

точности средств отсутствие хорошего образова-

тельного информационного продукта. Однако даже 

если школа обладает необходимым информацион-

ным обеспечением, то соответствующее программ-

ное обеспечение, отсутствует, большая часть выпу-

щенных ранее программ по математике носит спра-

вочный характер.  

К методическим проблемам можно отнести 

факторы, мешающие приобретению новых образо-

вательных продуктов и использование их на уроках 

геометрии. Покупке новых образовательных про-

грамм школам часто мешает отсутствие элементар-

ного образовательного каталога обучающихся про-

грамм, а также их недоступность на свободное ска-

чивание в интернете. 

К ресурсным проблемам относятся недоверие 

учителей и, что часто можно встретить отсутствие 

у них элементарных компьютерных навыком. 

Например, кабинет математики городской школы 

оснащен компьютером и интерактивной доской, но 

отсутствие навыков работы на компьютере и зна-

ние функций интерактивной доски оснащения не 

используются. Имея данное техническое сопровож-
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дение можно разнообразить урок геометрии эле-

ментарными приложениями Microsoft Office, та-

кими как Word, Exsel, PowerPoint, Презентация 

PowerPoint, Picture Manager, Project, Publisher. 

Исходя из исследований В.Р. Майера [4], 

можно выделить следующие причины, препятству-

ющие эффективному использованию информаци-

онных технологий в обучении геометрии: 

 отсутствие в учебных заведениях и личном 

пользовании большинства учеников и учителей не-

обходимого количества компьютеров; 

 предметники практически не имеют возмож-

ности проводить занятия по геометрии в компью-

терных классах; 

 отсутствие достаточного числа учителей гео-

метрии, владеющих компьютерными технологиями 

и мультимедиа средствами на должном уровне; 

 отсутствие методической системы геометри-

ческой подготовки учащихся школ и студентов ма-

тематических специальностей педагогических ву-

зов на основе новых информационных технологии; 

 недостаточно продуманное применение в 

школьном и вузовском курсах геометрии существу-

ющих компьютерных технологий обучения. 

Чтобы устранить указанные причины более 

эффективно, необходимо разработать методиче-

скую систему геометрической подготовки учителя 

математики (геометрии) с применением средств ин-

формационных технологий. К таким средствам мо-

гут быть персональные компьютеры, операцион-

ные системы, пакеты общего и специального назна-

чения, программные среды, мультимедиа. 

С целью отбора необходимых программных 

средств и мультимедиа для обеспечения методиче-

ской системы подготовки студентов к будущей 

профессиональной деятельности учителя матема-

тики в частности геометрии в рамках профильного 

обучения, студентам специальности 5В010900-Ма-

тематика Кокшетауского государственного универ-

ситета им.Ш. Уалиханова (г.Кокшетау, Казахстан) 

предложено на рассмотрение, изучение и примене-

ние различных динамических мультимедиа 

средств.  

На сегодняшний день существует более 40 ди-

намических программ двухмерной геометрии, из 

которых большинство – бесплатно распространяе-

мые. К ним можно отнести The Geometer’s 

Sketchpad, GeoGebra, Cabri Geometry, C.a.R., Cin-

derella 1.4, Cinderella 2.0, Geometrix, Geometry Ex-

plorer, GeoNext, Kig, KSEG, Live Geometry и др. В 

изучении пространственных геометрических фигур 

могут быть применены программы трехмерных 

геометрических объектов: Cabri 3D, GeoGebra 

(начиная с версии 5.0 Beta), Geometria, Mathematic, 

GeomSpace, GeomView, Gйospace, Archimedes 

Geo3D, GEUP 3D, Yenka 3D Shapes, WIRIS. функ-

ционирующие на платформах iPhone/iPod Touch, 

Windows, GNU/Linux и Mac OS X, Android.  

На первоначальном этапе студенты не могли 

понять, как применить их в изучении геометрии. 

Для этого им было необходимо изучить функции и 

возможности данных средств мультимедиа по от-

дельности. После рассмотрения интерфейса и 

функциональных возможностей выше перечислен-

ных программ, студентами сделан выбор и ото-

браны такие программы, как Живая геометрия (The 

Geometer’s Sketchpad), GeoGebra, Mathematica, мо-

бильные приложения версий данных программ в 

процессе изучения геометрии школьного курса и 

геометрии вузовского компонента. Характерной 

особенностью данных средств мультимедиа явля-

ется возможность обработки и представления ин-

формации различных типов. Многие свойства гео-

метрических фигур становятся очевидными, если 

рассматривать не просто макет фигуры, а наблю-

дать, что происходит с ними при изменении разме-

ров и форм. 

«Живая геометрия» – это русскоязычная вер-

сия популярной американской обучающей про-

граммы по геометрии «Geometer's Sketchpad», раз-

работанной фирмой Key Curriculum Press 

Technologies. Программа переведена на русский 

язык Институтом новых технологий образования и 

является свободно распространяемым программ-

ным обеспечением. 

«Живая геометрия» позволяет получать на 

плоскости такие чертежи, в которых сохраняется 

иерархия зависимости объектов друг от друга, по-

этому изменение положения одних объектов приво-

дит к изменению положения зависимых. «Потянув» 

мышкой за ту из точек, которая появилась на этапе 

построения чертежа в результате ее свободного вы-

бора (например, как произвольная точка плоскости, 

прямой, луча, отрезка, окружности и т.д.), можно 

наблюдать анимационное изменение всех тех эле-

ментов чертежа, построение которых зависело от 

перемещаемой точки. 

Особое очарование программе придает воз-

можность «спрятать», особо подчеркнем, не уда-

лить, а именно спрятать, любые фрагменты чер-

тежа, чаще всего вспомогательные, т.е. сделать их 

невидимыми для пользователя (при желании все 

спрятанные фрагменты можно сделать видимыми). 

Чтобы обратить внимание обучаемого на тот 

или иной фрагмент чертежа, не применяя для этого 

утомительное перечисление соответствующих букв 

с индексами и штрихами, можно в течение несколь-

ких секунд окрасить этот фрагмент любым цветом, 

не заслоняя при этом построенные ранее линии, 

точки и их обозначения, выделить любым цветом 

любую линию. Учитывая это обстоятельство, про-

грамму можно было бы назвать «Живая цветная 

геометрия». Кроме этого, имеется возможность из-

мерять длины отрезков, величины углов, площади 

многоугольников и кругов, длины ломаных и 

окружностей; выполнять действия над величинами. 

Представляем Вашему вниманию скриншот по 

применению программы «Живая геометрия» к ре-

шению задачи из учебника 11 класса «Геометрия» 

[5]. 

Задача № 17 [5, с.34]. В цилиндр вписана пра-

вильная шестиугольная призма. Найдите угол 

между диагональю ее боковой грани и осью цилин-

дра, если радиус основания равен высоте цилиндра 

(рис. 1). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Project
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Publisher
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Рисунок 1. 

 

GeoGebra – это бесплатная, динамическая ма-

тематическая программа для всех уровней образо-

вания, включающая в себя геометрию, алгебру, таб-

лицы, графы, статистику и арифметику, в одном 

удобном для использования пакете. 

GeoGebra была создана Маркусом Хохенварте-

ром, программа написана на языке Java, приложе-

ние поддерживает работу в различных 

операционных системах: Windows, Mac OS X, 

Linux, Android. 

Интерфейс GeoGebra напоминает классную 

доску, на которой можно рисовать графики, созда-

вать геометрические фигуры, выполнять инактив-

ные чертежи при решении геометрических задач, 

создавать 2D и 3D фигуры, интерактивные ролики, 

которые затем можно размещать в интернет. Благо-

даря мощным функциональным возможностям 

программа позволяет наглядно и просто обучать 

геометрии, создавать и динамически изменять кон-

струкции с точками, векторами, линиями, канони-

ческими сечениями. 

На рисунке 2 показан скриншот применения 

программы GeoGebra к решению задачи из учеб-

ника 11 класса «Геометрия» [5]. 

Задача № 18 [5, с.23]. Выполните развертку 

правильной пятиугольной пирамиды. 

 

 
Рисунок 2. 

 

Компьютерная система Mathematica – про-

граммный продукт американской фирмы Wolfram 

Research, Inc. – крупнейшего производителя про-

граммного обеспечения. Сильной стороной этой 
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компьютерной системы, выгодно отличающей её от 

остальных, является развитая двух- и трехмерная 

графика, применяемая для визуализации кривых и 

поверхностей. Mathematica имеет обширный набор 

символьного представления графических объектов, 

например, правильных многоугольников и много-

гранников. В среде Mathematica содержится язык 

программирования современного высокого уровня, 

система интерактивная (работает в режиме посто-

янного диалога с пользователем), она гибка и уни-

версальна, и может быть использована, как школь-

никами, так и профессиональными математиками. 

На рисунке 3 наглядно демонстрируются воз-

можности Wolfram Mathematica 10.3, скриншот 

взят из задания, по применению программы, выпол-

ненных студентами. 

 

 
Рисунок 3. 

 

В результате проделанной работы студентами 

выделены основные функциональные возможности 

компьютерных программ при исследовании гео-

метрических моделей в процессе обучении геомет-

рии: 

 изображение геометрических фигур и иссле-

дование этих изображений в зависимости от изме-

нения внутренних и внешних характеристик мо-

дели; 

 выделение на компьютерной модели геомет-

рической фигуры ее частей и исследование поведе-

ния выделенных частей при изменении внешних и 

внутренних характеристик модели; 

 исследование плоских элементов геометри-

ческой фигуры методом перехода к их оригиналам; 

 выполнение построений на компьютерной 

модели, преобразование данной модели в искомую 

согласно условиям задачи; 

 имитация перемещения фигуры в простран-

стве и переход к оригиналу ее плоских элементов; 

 контролирование динамики процесса кон-

струирования модели при изменении режима пара-

метров; 

 управление позицией наблюдателя при зри-

тельном исследовании модели; 

 выборочное стирание изображения, достраи-

вание модели, дублирование изображения; 

 нахождение видимых и невидимых элемен-

тов многогранников; 

 исследование взаимного расположения вер-

шин, ребер и граней многогранников; 
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 исследование взаимного расположения мно-

гогранников и нахождение их общих частей; 

 построение на данном изображении фигур с 

заданными свойствами; 

 сравнение геометрических фигур по метри-

ческим свойствам, выявление существенных при-

знаков понятий; 

 ввод результатов деятельности учащегося в 

оперативную память компьютера, компьютерный 

анализ и контроль результатов этой деятельности; 

 получение помощи от компьютера. 

В соответствии с функциональными возмож-

ностями программ студенты выполнили классифи-

кацию функции программ в соответствии с разде-

лами геометрий школьного курса и вузовского ком-

понента. 

Компьютерные 

средства обучения 
Уровни образования 

Разделы геометрии в соответствии с функцио-

нальными возможностями программ 

Живая геометрия 
Основное среднее 

образование 

Преобразование геометрических фигур на плоско-

сти, геометрические построения, окружности, много-

угольники, площади многоугольников, векторы на 

плоскости  

Geogebra 
Общее среднее 

образование 

Геометрические фигуры в пространстве, аксиомы 

стереометрии, координаты и вектора на плоскости, 

многогранники и площади их поверхностей, тела 

вращения и их объемы 

Mathematica 

Высшее образование, 

послевузовское 

образование 

Элементы векторной алгебры, геометрия на плоско-

сти, прямые линии, плоскости и квадрики в евклидо-

вом и аффинном пространствах, проективное про-

странство, методы изображения, элементы тополо-

гии, многогранники, линии и поверхности в 

евклидовом пространстве. 

 

Студентами продолжена работа в изучении и 

применений в образовательный процесс мобиль-

ных версии рассмотренных программ на базе плат-

форм iPhone/iPod Touch и Android. 

Обучение будущих учителей математики гео-

метрии и вопросам ее преподавания в школе в усло-

виях профильного обучения, основанная на поло-

жениях деятельностного подхода, ориентированная 

на будущие профессиональные их интересы, без-

условно, будет способствовать развитию про-

фильно-ориентированной составляющей их про-

фессиональной компетентности. Значимое место 

должно быть отведено вопросам использования 

при обучении геометрии современных информаци-

онных и коммуникационных технологий. Буду-

щему учителю необходимо знать о целесообразно-

сти и возможностях их использования при обуче-

нии геометрии и адекватно применять их в 

соответствии с интересами, потребностями и спо-

собностями учащихся. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті запропоновані та охарактеризовані критерії, показники, рівні для експериментального ви-

вчення стану вихованості поваги до матері в дітей молодшого шкільного віку.  

ABSTRACT 
The article suggests and describes the criteria, indicators, levels for the experimental study of the state of 

fostering respect for the mother in children of elementary school age. 
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Зорієнтованість української системи вихо-

вання на культивування кращих рис української ме-

нтальності – працелюбності, індивідуальної сво-

боди, глибокого зв’язку з природою, толерантності, 

поваги до жінки, любові до рідної землі вимагає від 

освітян пошуку нових шляхів та упровадження в 

освітній процес початкової школи нових підходів 

та технологій виховання поваги до матері в молод-

ших школярів. 

Теоретичне вивчення проблеми поваги до ма-

тері з позиції філософії, психології, соціології, 

етики дозволило нам встановити, що повага до ма-

тері є інтегративною та динамічною моральною які-

стю, яка передбачає вшанування, звеличення матері 

за її заслуги та достоїнства, її позитивні якості. По-

вага до матері ґрунтується на любові до неї та ви-

знаному авторитеті, які передаються дитині на фізі-

ологічному рівні та прищеплюються національ-

ними традиціями. 

Ураховуючи головну закономірність - повага 

до матері в молодших школярів виховується в осві-

тньому процесі школи шляхом взаємодії та інтегра-

ції впливу батьків, родичів учнів, педагогів, однолі-

тків, ми вважаємо необхідним визначення крите-

ріїв, показників і рівнів вихованості поваги до 

матері в молодших школярів.  

Постановка цієї проблеми обумовила мету 

статті - висвітлення й описання розроблених нами 

власних критеріїв, показників, рівнів вихованості 

поваги до матері в молодших школярів, їх змістов-

ної наповненості. 

Визначення критеріїв та показників виховано-

сті поваги до матері в молодших школярів є надзви-

чайно складною проблемою, бо виховання особис-

тості є процесом, на який впливають різні чинники, 

а саме: особистісні, фізіологічні, соціальні тощо. 

Результати виховного впливу часто віддалені в часі 

і певною мірою їх важко діагностувати.  

Незважаючи на це, спектр досліджень, що мо-

жуть слугувати основою для виявлення критеріїв, 

показників, рівнів вихованості моральних якостей, 

є досить широким. 

Так, визначенням критеріїв і показників сфор-

мованості моральних якостей особистості займа-

лися О. Зуброва, В. Лапшин, О. Крайнюк, О. Нау-

менко, Н. Чабан, Т. Чедова. 

Теоретичні основи вихованості моральних 

якостей особистості розглядалися в дослідженнях 

І. Беха, Л. Божович, М. Красовицького, С. Карпен-

чук, О. Матвієнко, Ю. Приходько. 

Аналіз зазначених робіт дозволив встановити, 

що під вихованістю у педагогічному розумінні ма-

ють на увазі комплексну властивість особистості, 

яка характеризується наявністю і рівнем сформова-

ності в неї суспільно значущих якостей, що відо-

бражують всебічність її розвитку [3, с. 309]. 

Українська дослідниця О. Матвієнко ствер-

джує, що під вихованістю в моральному відно-

шенні слід розуміти наявність знань про мораль, на-

вичок, умінь та звичок моральної поведінки. Вихо-

ваність кожного школяра характеризується 

зрештою фактичною наявністю в нього моральних 

якостей. Тому під час обліку та оцінки результатів 

морального виховання важливо виявити передусім 

наявність таких якостей, навичок, умінь і звичок 

поведінки [7, с. 111]. 

С. Карпенчук розглядає вихованість як власти-

вість особистості яка характеризується «сукупні-

стю достатньо сформованих соціально значущих 

якостей, які відбивають в узагальненій формі сис-

тему ставлень людини до суспільства і колективу, 

розумової та фізичної праці, до людей, до себе» [3, 

с. 85]. 

Критерієм вихованості людини, за І. Бехом, 

можуть бути ступінь її сходження і повнота оволо-

діння загальнолюдськими й національними гумані-

стичними морально-духовними цінностями, що 

становлять основу відповідних вчинків, а також рі-

вень та ієрархія якостей особистості, набутих нею в 

процесі виховання [1, с. 7]. 
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У педагогіці під критеріями розуміють ознаки, 

за якими можна оцінити й порівняти педагогічні 

явища, процеси тощо. Критерій виражає найзагаль-

нішу сутнісну ознаку, на основі якої здійснюють 

оцінку, порівняння реальних педагогічних явищ, 

при цьому ступінь вияву, якісна сформованість, ви-

значеність критерію визначають у конкретних по-

казниках, для яких, своєю чергою, характерна ни-

зка ознак [1, с. 93].  

Ураховуючи сказане і спираючись на набуті 

знання, ми визначаємо критерій як ознаку, на ос-

нові якої здійснюється оцінка рівнів вихованості в 

молодших школярів поваги до матері.  

Аналіз наукових джерел дав нам змогу на ос-

нові аналітичного, синтетичного та інтегрально-

аналітичного підходів визначити такі критерії ви-

хованості поваги до матері в молодших школярів: 

когнітивний, емоційно-ціннісний, діяльнісний. 

Виокремлений нами когнітивний критерій по-

казує якість знань, їх системність; уміння до ана-

лізу, узагальнення інформації; здатність викорис-

тання знань у практичній діяльності. Емоційно-цін-

нісний критерій характеризує соціальні емоційні 

прояви дитини, її ставлення до людей, прагнення 

робити добрі вчинки, надавати емоційну підтримку 

та репрезентує наявність ціннісних орієнтації, що 

відповідають вищим потребам особистості та соці-

уму. Діяльнісний критерій характеризує комплекс 

умінь і навичок, що дозволяють актуалізувати і аде-

кватно використовувати дитині свої знання з мора-

льно-духовної культури в практичній діяльності . 

Необхідно зазначити, що для будь-якого кри-

терію характерна наявність показників, які відобра-

жають найбільш важливі стійкі властивості об’єкта, 

що забезпечують його існування. Головними хара-

ктеристиками «показника» є конкретність, що до-

зволяє розглядати його як більш частковий стосо-

вно критерію, і діагностичність, що дозволяє йому 

бути доступним для спостереження й обліку. Пока-

зникам відводиться важлива роль у діагностуванні, 

а саме, завдяки їм ми маємо можливість судити про 

розвиток явища, що вивчається [1, 218]. 

Розуміючи під критеріями вихованості теоре-

тично розроблені показники рівня сформованості 

різних якостей особистості, нами було виділено три 

групи показників.  

1) показники когнітивного критерію: передба-

чення знань про сутність та складові поваги до ма-

тері, моральні норми та правила її дотримання; ети-

чні правила, які характеризують шанобливе став-

лення до жінки-матері. 

2) показники емоційно-ціннісного критерію: 

емпатія, рефлексія, наявність ціннісних орієнтацій, 

що визначають ставлення молодшого школяра до 

оточуючих людей; наявність у дітей мотивів пози-

тивного ставлення до матері: визнання учнями дос-

тоїнств та заслуг жінки-матері, бажання допомогти, 

зробити добрі вчинки заради неї (альтруїстична по-

ведінка), урахування в стосунках з матір’ю її прав 

та інтересів, здатність керувати своїми емоціями . 

3) показниками діяльнісного критерію є: мора-

льні вчинки, толерантне відношення, що ґрунту-

ються на принципі поваги до особистості (прояви 

добра, чуйності, толерантності, доброзичливості, 

витримки та культури в спілкуванні), сталість зви-

чки поважного ставлення до жінки-матері. 

Визначити, оцінити результат виховання немо-

жливо без чіткого уявлення про рівні вихованості 

учнів. Під рівнем вихованості школяра слід розу-

міти ступінь сформованості в нього відповідно до 

вікових можливостей найважливіших якостей осо-

бистості, які є показниками вихованості [3, с. 309]. 

Із позиції нашого дослідження під рівнем ви-

хованості поваги до матері в молодших школярів 

слід розуміти ступінь сформованості цієї моральної 

якості відповідно до вікових можливостей дитини 

молодшого шкільного віку. 

Традиційно в педагогіці вихованість моральної 

якості особистості визначається за трьома рівнями: 

високий, середній, низький.  

За С. Карпенчук високий рівень характери-

зується наявністю всіх ознак, властивих вихованій 

людині [3, с. 309]. 

Середній рівень констатують за наявності по-

ловини чи більше ознак відповідного критерію. 

Низький рівень означає наявність менше поло-

вини ознак від загальної кількості чи їх відсутність. 

Ураховуючи вікові особливості дітей молод-

шого шкільного віку, а саме: розвиток важливих 

психічних процесів (сприйняття, мислення, розви-

ток і формування мови, уваги, пам'яті, які почина-

ють набувати опосередкований характер, стають 

усвідомленими та вільними), обмеженість мораль-

ного досвіду, моральної свідомості, суперечливість 

і несталість характерологічних проявів, ми виокре-

мили та охарактеризували такі рівні вихованості 

поваги до матері - низький, середній, достатній 

(замість високого).  

Узагальнено визначені критерії та рівні вихо-

ваності поваги до матері в молодших школярів 

наведено нами в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Характеристика рівнів вихованості поваги до матері в молодших школярів 

Рівні/ 

Критерії 
Достатній Середній Низький 

Когнітивний 

1. Молодший школяр 

володіє знаннями про 

сутність поваги до ма-

тері. 

2. Знає норми та пра-

вила поведінки, яка ха-

рактеризує повагу до 

матері.  

1. Молодший школяр во-

лодіє знаннями про 

сутність поваги до матері 

в неповному обсязі. 

2. Знає декілька правилпо-

ведінки, яка характеризує 

повагу до матері. 

1. Молодший школяр 

не володіє знаннями 

про сутність поваги до 

жінки-матері. 

2. Не знає правила по-

ведінки, яка характери-

зує повагу до жінки-ма-

тері. 
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3. Вивчив правила 

етики, які характеризу-

ють шанобливе став-

лення до жінки-матері. 

 

3. Вивчив правила етики, 

які характеризують ша-

нобливе ставлення до ма-

тері в неповному обсязі. 

3. Не вивчив правила 

етики, які характеризу-

ють шанобливе став-

лення до жінки-матері 

Емоційно-ціннісний 

1. Наявність в молод-

ших школярів мотивів 

шанобливого став-

лення до матері та по-

зитивних емоцій при 

реалізації цього про-

цесу. 

2. Визнання достоїнств 

та заслуг жінки-матері. 

3. Бажання допомогти, 

зробити добрі вчинки 

заради матері. 

4. Урахування в сто-

сунках з матір’ю її прав 

та інтересів. 

1. Недостатня наявність 

мотивів шанобливого 

ставлення до матері та по-

зитивних і негативних 

емоцій при цьому. 

2. Визнання достоїнств та 

заслуг матері не в пов-

ному обсязі. 

3. Недостатнє бажання до-

помогти, зробити добрі 

вчинки заради матері. 

4. Часткове урахування в 

стосунках з матір’ю її 

прав та інтересів . 

1. Відсутність мотивів 

шанобливого став-

лення до матері. Від-

чуття негативних 

емоцій стосовно поваги 

до жінки-матері. 

2. Невизнання до-

стоїнств та заслуг ма-

тері. 

3. Небажання допома-

гати та робити добрі 

вчинки заради матері. 

4. Неурахування в сто-

сунках з матір’ю її прав 

та інтересів. 

Діяльнісний 

1. Молодший школяр 

систематично викори-

стовує знання та вміння 

стосовно поваги до ма-

тері. 

2. Дотримується норм 

та правил поведінки, 

яка характеризує по-

вагу до матері. 

3. Використовує пра-

вила етики стосовно 

поваги до матері в пов-

сякденному житті. 

4. Толерантно ста-

виться до жінок. 

 

1. Молодший школяр не 

завжди використовує 

знання та вміння стосовно 

поваги до жінки-матері. 

2. Частково дотримується 

правил поведінки, яка ха-

рактеризує повагу до ма-

тері. 

3. Рідко використовує 

правила етики стосовно 

поваги до матері в повсяк-

денному житті. 

4. Не завжди толерантно 

ставиться до матері. 

1. Молодший школяр 

не використовує 

знання та вміння сто-

совно поваги до жінки-

матері 

2. Не дотримується 

правил шанобливої по-

ведінки. 

3. Не використовує 

правила етики сто-

совно поваги до жінки-

матері. 

4. Нетолерантно пово-

дить себе в стосунках з 

матір’ю. 

 

Таким чином, визначені критерії, показники та 

рівні вихованості в молодших школярів поваги до 

матері є основою для проведення діагностичних 

зрізів з метою оцінювання результативності вихов-

ного процесу початкової школи, а також підбору 

ефективних форм, методів та прийомів взаємодії з 

учнями. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розкрито підходи дослідників проблеми тестового контролю як педагогічної категорії, який 

сприяє демократизації навчального процесу, його інтенсифікації та диференціації, розвитку пам’яті, мис-

лення та мовлення майбутніх фахівців, систематизує знання, допомагає викладачу отримати об’єктивну 

інформацію (зворотний зв’язок), перебіг навчально-пізнавальної діяльності студентів. Охарактеризовано 

сучасний етап розвитку української системи вищої освіти, який репрезентовано на практиці суперечністю 

між побудовою освітнього процесу і відсутністю адекватної йому системи оцінювання. 

Акцентовано увагу на те, що важливою проблемою теорії і практики навчання визначено контроль, 

як ефективний засіб перевірки навчальних досягнень, оцінювання та облік знань студентів, який завжди 

був, є і буде важливим складником навчального процесу, адже змінюються окремі форми і способи кон-

тролю знань, проте його головна суть залишається, оскільки він сприяє демократизації навчального про-

цесу, його інтенсифікації та диференціації, розвитку пам’яті, мислення та мовлення майбутніх фахівців, 

систематизує знання, допомагає викладачу отримати об’єктивну інформацію (зворотний зв’язок), перебіг 

навчально-пізнавальної діяльності студентів. Аналіз праць вітчизняних та українських учених показав, що, 

незважаючи на достатній виклад теоретичних аспектів проблеми, зокрема, контролю знань студентів як 

важливого складника освітнього процесу сучасного процесу вишу в тому числі й розроблення тестових 

завдань як засобу вимірювання навчальних досягнень студентів в лінгводидактиці вищої школи представ-

лено ще недостатньо. 

ABSTRACT 

The views of scholars on the issue of testing as a pedagogical entity enabling democratization of the educa-

tional process, its intensification and differentiation, development of the future specialists’ memory, thinking and 

speech, classifying the knowledge and helping teachers receive objective information (feedback) and monitor the 

students’ studying and cognitive activities are considered in the article. The actual development stage of Ukrainian 

higher education system is characterized. In practice it is represented as a contradiction between the structure of 

the educational process and the unavailability of the relevant testing system.  

It is emphasized that assessment constitutes a crucial issue in theory and practice of teaching, thus establishing 

an effective means of monitoring educational achievements, estimation and acknowledgement of the students’ 

knowledge. Assessment has always been and will remain an important component of any educational process, 

regardless of changes in forms and means of evaluation; its core essence remains untouched, since it enables de-

mocratization of the educational process, its intensification and differentiation, development of the future special-

ists’ memory, thinking and speech, classifies the knowledge and helps the teachers receive objective information 

(feedback) and monitor the students’ studying and cognitive activities. An overview of the studies of both foreign 

and Ukrainian researchers proves that, notwithstanding the comprehensive representation of theoretical aspects of 

the issue, namely, assessment of the students’ knowledge as an essential component of the educational process in 

a contemporary higher educational establishment including the development of test tasks as means of measurement 

of students’ educational achievement within the scope of linguodidactics of higher educational institutions is not 

sufficiently considered.  

Ключові слова: тест, тестовий контроль, функції тестового контролю, види тестового контролю. 

Keywords: test, testing, testing functions, types of testing. 

 

Останнім часом у спеціальній літературі 

надається значна увага тестовим технологіям. Це 

пов’язано не лише з уведенням в освітній процес 

зовнішнього незалежного оцінювання, підвищен-

ням вимог до контролю, а й зі стандартизацією про-

цедур оцінювання якості знань. Проблема точної 

оцінки якості знань майбутніх фахівців гостро по-

стає при орієнтації на сучасні тестові технології, 

оскільки саме тестування дає змогу достатньо 

точно визначати рівень знань більш неупереджено 

й об’єктивно. Як показує практика запровадження 

компетентнісного підходу у навчанні й пере-

орієнтування освітнього процесу вишу на 
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оцінювання навчальних досягнень студентів з од-

ного боку сприяє застосуванню сучасних освітніх 

технологій для формування у них необхідних ком-

петентностей, а також створенню фондів 

оцінювальних засобів, що дозволяють здійснювати 

об’єктивне комплексне оцінювання сформованих 

компетентностей. З іншого боку, означена система 

достатньо не відпрацьована, оскільки відбувається 

оцінювання лише окремих складників компетент-

ностей, навичок, умінь, що сформувалися в межах 

окремо взятих дисциплін, які вивчаються, практик, 

модулів освітньої програми. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні тестових 

завдань з мовознавчих дисциплін як засобу 

вимірювання навчальних досягнень студентів 

вищого навчального закладу. 

Теоретичні засади розроблення тестових зав-

дань як засобу вимірювання навчальних досягнень 

студентів вишу висвітлено в працях багатьох за-

рубіжних та українських дослідників: П. Блонсь-

кий, А. Болтунов, М. Бернштейн, А. Шуберт, Г. Зал-

кінд, Плетньова, Фіцула, П. Клайн, О. Малихін та 

інші. Що ж стосується розроблення тестових зав-

дань з мовознавчих дисциплін як засобу 

вимірювання навчальних досягнень студентів 

вишу, то окремі аспекти цієї проблеми можна 

знайти в працях Н. Голуб, О. Горошкіної, Т. Дон-

ченко, Р. Дружененко, О. Караман, С. Карамана, О. 

Копусь, І. Некоз, М. Пентилюк, Л. Плетньова, С. 

Омельчука та ін. Сучасний етап розвитку українсь-

кої системи вищої освіти характеризується супе-

речністю між побудовою освітнього процесу і від-

сутністю адекватної йому системи оцінювання. Су-

часний етап розвитку української системи вищої 

освіти характеризується суперечністю між побудо-

вою освітнього процесу і відсутністю адекватної 

йому системи оцінювання. 

Досить тривалий час тести розвивалися як ін-

струмент індивідуальних вимірювань. Однак масо-

вий характер тестування зумовив необхідність пе-

реходу від індивідуальних тестів до групових, ос-

новним завданням яких було вимірювання рівня 

розумового розвитку, успішності студентів з пев-

них дисциплін за визначений період навчання. В 

нинішніх умовах в освітньому середовищі при-

діляється значна увага тестовим технологіям. Це 

пов’язано не лише з уведенням в освітній процес те-

стового контролю й підвищенням вимог до нього, а 

й зі стандартизацією процедур оцінювання якості 

знань. Проблема точної оцінки якості знань май-

бутніх фахівців гостро постає при орієнтації на су-

часні тестові технології, оскільки саме тестування 

дає змогу достатньо точно визначати рівень знань 

більш неупереджено й об’єктивно.  

Психологи зарубіжжя називають теорію тестів 

наукою психометрики, а дидакти – педагогічним 

виміром. У вітчизняній педагогіці загальноприй-

нятним є варіант назви цієї науки – тестологія, що 

може бути педагогічною, психологічною чи 

соціологічною, залежно від того, де застосовується 

і розвивається досліджуване поняття.  

Педагогічна тестологія покликана розробляти 

методологію тестів задля об’єктивного контролю 

рівня знань майбутніх фахівців.  

Ключовими поняттями тестології як однієї з 

методичних теорій є тест, зміст і форма завдань, 

надійність і валідність результатів вимірювання.  

Дефініція «тест» викликає у практиків різні 

уявлення. Одні вважають, що проблеми вивчення 

теорії тесту є відповідь, яку треба подати або вга-

дати. Інші ж вважають, що тест – це форма гри чи 

забави. Окремі радять сприймати тест як іспит за 

аналогією перекладу з англійського слова «test» 

(іспит, перевірка).  

Найчастіше натрапляємо на спрощене тлума-

чення поняття «тест» як звичайний вибір однієї 

відповіді з ряду запропонованих до поданого запи-

тання. Численні приклади таких, здавалося б, 

«тестів» легко знайти в більшості систем ди-

станційного навчання.  

Але це часто виявляються не тести, а щось 

зовні схоже на них. Приміром як збірники питань і 

задач, розрахованих на вибір однієї правильної 

відповіді з числа запропонованих, адже вони тільки 

схожі на справжній тест [3, с. 34]. Розходження в 

розумінні сутності тестів породжують розходження 

у ставленні до впровадження тестів у практику за-

гальноосвітніх навчальних закладів.  

У словнику з лінгводидактики тестовий кон-

троль означає у вузькому значенні використання й 

проведення тесту, а в широкому – сукупність етапів 

планування, складання й випробування тестів, 

обробки й інтерпретації результатів проведення те-

сту. В принципі, інтерпретація назви «тестологія», 

як зазначає О. Горошкіна, проста і прозора: наука 

про тести [12, c. 277].  

На думку В. Аванесова, тест – науково обґрун-

тований метод вимірювання досліджуваних особ-

ливостей особистості. Попри узагальнене поняття 

тесту часто вводиться й поняття «педагогічний 

тест». Так, дослідник уважає, що «педагогічний 

тест» являє собою сукупність взаємопов’язаних за-

вдань певної складності та специфічної форми, що 

дозволяє якісно оцінити структуру й виміряти 

рівень знань студентів [1, с. 33]. 

Дещо інше визначення поняття «тест» тлу-

мачать дослідники Л. Бурлачук та С. Морозов, які 

вважають, що «тест» - фіксоване в часі випробу-

вання, призначене для встановлення кількісних (та 

якісних) індивідуально-психологічних якостей [2, 

с. 76]. 

Класичним у педагогіці є визначення К. Інге-

кампа: тестування – це метод педагогічної діагно-

стики, за допомогою якого вибір поведінки, що пре-

зентує передумови чи результати навчального про-

цесу, повинен максимально відповідати принципам 

зіставлення, об’єктивності, надійності та валідності 

вимірів, повинен пройти обробку й інтерпретацію 

та бути прийнятним для застосування в педа-

гогічній практиці [6, с. 45]. 

Українські лінгводидакти (З. Бакум, Н. Голуб, 

О. Горошкіна, Т. Донченко, Р. Дружененко, В. 

Заєць, О. Караман, С. Караман, О. Копусь, С. 
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Омельчук, М. Пентилюк, Л. Плетньова та ін.) ствер-

джують, що тести не можуть розглядатися як 

універсальний інструмент педагогічного контролю 

і пропонують комбінувати різноманітні тестові зав-

дання під час проведення поточного й тематичного 

оцінювання, широко практикувати тестування не 

тільки як контрольну форму перевірки знань, умінь 

і навичок майбутніх фахівців, але і як продуктив-

ний навчальний прийом, відпрацьовувати у сту-

дентів навчальної діяльності навички виконання те-

стових завдань різної форми й різного ступеня 

складності. 

Тестові завдання однаковою мірою надаються 

до використання під час здійснення поточного, те-

матичного та підсумкового контролю, можуть про-

понуватися студентам із різними навчальними 

можливостями, тобто передбачати градацію зав-

дань за ступенем складності, мати творче спря-

мування. Переваги тестування над традиційними 

формами контролю навчальних досягнень май-

бутніх учителів української мови і літератури поля-

гають також у тому, що за їхньою допомогою 

знімається емоційна напруженість майбутніх 

фахівців, характерна для проведення контрольних 

робіт, контроль здійснюється у формі, яка створює 

відчуття комфорту й розвиває позитивну налашто-

ваність студентів щодо нього. 

Дидактична мета поточного оцінювання ‒ від-

стежувати процес навчання й отримувати опера-

тивну інформацію про відповідність 

(невідповідність) знань студентів із мовознавчих 

дисциплін. Поточний тестовий контроль можна 

здійснювати за допомогою кількох варіантів тестів, 

дібраних зі спеціальної літератури або розроблених 

самим викладачем. Систематичне відстеження всіх 

етапів засвоєння знань у формі тестування стиму-

люватиме студентів до самостійної роботи під час 

виконання аудиторних завдань і самостійної ро-

боти, підвищуватиме інтерес до навчання та 

відповідальність за його результати. 

Дослідниками, визначено такі найсуттєвіші пе-

реваги тестових завдань:  

• вони не настільки об’ємні, як традиційні;  

• у кожен пункт тесту можна ввести не одне, 

а багато понять, за рахунок чого інформаційна 

ємність завдання підвищується;  

• забезпечення стандартизації, індивідуаль-

ності, самостійність, сприяють навчанню студентів 

процесуального самоконтролю;  

• забезпечення можливості викладачеві 

швидкої перевірки знань великої кількості виучува-

ного теоретичного матеріалу;  

• за допомогою тестування можна встано-

вити рівень знань студента з мовознавчих дисци-

плін загалом й з окремих його розділів;  

• тести сприяють великому накопичуванню 

оцінок; не створює складного почуття тривожності, 

як перед традиційною контрольною роботою або 

іспитом [14, с. 5-7].  

Але в той же час викладачеві варто дотримува-

тися певних вимог під час використання тестів, зо-

крема передбачити час, тривалість, характер діяль-

ності студентів до тестування; дати чітку ін-

струкцію студентам перед початком виконання ро-

боти; не користуватися бездумно готовими те-

стами, адаптувати готові тести, прогнозувати ре-

зультат; проводити аналіз результатів тестування 

оперативно; аналіз результатів повинен мати 

діагностичний характер, розкривати причини ви-

никнення помилок, бути ефективним засобом ко-

ректування.  

Використання тестових технологій 

здійснюється в три етапи:  

•  теоретична й практична підготовка викла-

дача та студентів до проведення тестування;  

• організація тестування;  

• аналіз і корекція результатів. 

На першому етапі викладач здійснює відбір 

або самостійно розробляє тестові завдання. Голов-

ними вимогами до них є відповідність меті нав-

чання, високий ступінь валідності, багатоваріант-

ність, побудова неправильних відповідей на основі 

типових помилок.  

Другий етап включає в себе пояснення проце-

дури, режиму, правил виконання тестових завдань, 

умов оформлення робіт, демонстрування алго-

ритмів виконання завдання, виконання тренуваль-

них завдань. Важливим для викладача є дотри-

мання головної вимоги просування студентів в 

освоєнні тестових технологій ‒ від простих завдань 

до складніших. Освоєння кожної нової форми те-

стових завдань варто починати з детального 

ознайомлення з інструкцією щодо їх виконання. 

На третьому етапі здійснюється виявлення 

типових та індивідуальних помилок, що їх припу-

стилися студенти. Аналіз результатів проводиться 

в довільній, найбільш зручній і звичній для викла-

дача й студентів формі. 

На відміну від інших типів перевірки знань, 

умінь і навичок тести характеризуються такими 

особливостями: відносною простотою процедури й 

необхідного обладнання, безпосередньою фікса-

цією результатів, можливістю використання 

індивідуально й для цілих груп, зручністю матема-

тичної обробки, короткочасністю, наявністю вста-

новлених стандартів (норм).  

Неодмінними для здійснення дослідження за 

допомогою тестування є обов’язковий для всіх до-

сліджуваних комплекс випробувальних завдань, 

наявність стандартної системи оцінювання, вико-

ристання під час оцінювання спеціально розробле-

них кількісних норм, за які правлять середні показ-

ники виконання цього тесту представницькою 

добіркою піддослідних за певною віковою, стате-

вою або професійною категорією тощо. Тестове 

оцінювання вказує лише на місце, яке посідає до-

сліджуваний щодо відповідної норми. 

Типологія тестів ураховує особливості їх 

змісту та структури. За наявністю або відсутністю 

варіантів відповіді виділяють тести закритої та 

відкритої форм; проміжною є напіввідкрита форма 

тестів, яка передбачає неповне або неточне форму-

лювання відповіді. Тести закритої форми поділя-

ються на: 



50 SCIENCES OF EUROPE # 21 (21), 2017 |  PEDAGOGICAL SCIENCES 

• альтернативні (наявність двох взаємо-

виключних варіантів відповідей),  

• множинного вибору (наявність однієї пра-

вильної відповіді між трьома-п’ятьма з пропонова-

них),  

• встановлення відповідності (у двох частинах 

пропонуються переліки, між якими треба встано-

вити зв’язок),  

• відтворення послідовності (переком-

бінування наведених даних або елементів) та інші 

[8, c. 117]. 

Тести мають певні переваги над традиційними 

методами діагностики успішності та розвитку сту-

дентів, тому що вони забезпечують успішну ре-

алізацію мети і всіх функцій контролю, крім того, 

дають можливість у досить короткий час сфор-

мувати уявлення про знання майбутніх учителів 

української мови і літератури. Тести не є універ-

сальним засобом, але професійно використаний те-

стовий інструмент дає якісну та надійну інфор-

мацію, що відповідає реаліям. Тест набуває харак-

терних ознак інструменту вимірювання, процесу 

його стандартизації, тобто приведення до норми ре-

презентативної вибірки. З огляду на це критеріями 

якості стандартизованого тесту є його об’єк-

тивність, надійність, валідність і складність. 

Отже, впровадження та розроблення тестового 

контролю в заклади освіти, зокрема у вищі нав-

чальні заклади, дозволяють врахувати прогалини в 

знаннях майбутніх фахівців, окреслити сучасні під-

ходи для вдосконалення змісту тестових завдань, 

підвищення їх якості й методичного урізноманіт-

нення їх типологій. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье предпринимается попытка систематизации латинских наименований лекарственных расте-

ний в соответствии с лексическими значениями входящих в состав наименований смысловых элементов. 

Представлены семантическая классификация латинских наименований лекарственных растений и класси-

фикация смысловых элементов по соответствию их значений терапевтическому эффекту растений, в 

названия которых эти элементы входят. 

Сформулированы понятия латинского названия лекарственного растения и смыслового элемента. 

В процессе исследования взаимосвязи лингвистического и медицинского аспекта в латинских назва-

ниях лекарственных растений был использован метод ассоциаций, когда то или иное наименование или 

его часть по своему звукобуквенному наполнению, либо лексическому значению вызывала в памяти то 

или иное представление о предполагаемом медицинском применении растения. Затем производилась ра-

бота по подтверждению, либо опровержению данных гипотез через обращение к теоретическим источни-

кам о медицинском применении растений, чьи латинские названия подверглись рассмотрению. 

ABSTRACT 

The attempt to systematize Latin names of medicinal plants in accordance with lexical meanings of semantic 

elements being a part of Latin names of medicinal plants is made in the article. The semantic classification of Latin 

names of medicinal plants and the classification of semantic elements in accordance of theirs meanings with ther-

apeutic effect of plants are represented. 

Notions of the Latin name of medicinal plant and of the semantic element are formulated.  

In process of the research of the interrelation between a linguistic and a medical aspect in Latin names of 

medicinal plants the method of association was used, when one or another name or its part according to its sound-

letter filling or its lexical meaning recalled one or another idea about the hypothetical medical use of the plant. 

Then the research on the confirmation or refutation of these hypotheses by referring to theoretical sources 

about medical use of plants, whose Latin names were objects of study, was made. 

Ключевые слова: латинские названия лекарственных растений, смысловой элемент, семантическая 

классификация, терапевтический эффект, заболевания, анатомические образования, химический состав, 

ассоциативное мышление. 

Keywords: Latin names of medicinal plants, semantic element, semantic classification, therapeutic effect, 

diseases, anatomic formations, chemical composition, associative thinking. 

 

Латинские названия лекарственных растений 

представляют немалый интерес для изучения не 

только с точки зрения медицинской, но и с точки 

зрения лингвистической. Языковой состав латин-

ских названий лекарственных растений обладает 

изрядной долей информативности, проявляющей 

себя при более пристальном рассмотрении лексико-

морфологических элементов растительных наиме-

нований.  

Так, в названиях растений может содержаться 

информация не только о внешних характеристиках 

(minor – малый: Vinca minor – Барвинок малый; pu-

bescens – пушистая: Betula pubescens – Береза пуши-

стая; monogyna – однопестичный: Crataegus mo-

nogyna – Боярышник однопестичный; nigra – чер-

ная: Sambucus nigra – Бузина черная и т.д.), но и о 

терапевтическом эффекте растений, а также о со-

держащихся в них биологически активных веще-

ствах, оказывающих на организм человека различ-

ное действие. Именно эта вторая категория назва-

ний лекарственных растений находится в фокусе 

нашего исследования. Анализ лексико-морфологи-

ческой структуры латинских названий лекарствен-

ных растений может способствовать дешифровке 

химической структуры веществ, содержащихся в 

растениях, и их лекарственных свойств. 
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Таким образом, цель статьи – путем анализа 

лексико-морфологической структуры латинских 

названий лекарственных растений выявить их ле-

чебные свойства. В задачи статьи, исходя из ука-

занной цели, входит:  

1) дать определение понятию «латинские 

названия лекарственных растений»; 

2) составить классификацию латинских назва-

ний лекарственных растений в соответствии лекси-

ческих значений названий терапевтическому эф-

фекту данных растений; 

3) дать определение понятию «смысловой эле-

мент»; 

4) составить классификацию смысловых эле-

ментов в названиях лекарственных растений. 

Материалом для исследования послужили ла-

тинские или латинизированные наименования ле-

карственных растений.  

Исследователями отмечается факт возрастания 

в последние годы XX века интереса и медицинских 

работников и населения к использованию лекар-

ственных растений. И это понятно: треть медика-

ментов готовится из растительного сырья; народ-

ные традиции фитотерапии, ценная информация о 

лекарственных травах все шире освещаются в лите-

ратуре [4]. 

 Популярность применения лекарственных 

растений возросла еще и в связи с тем, что лекар-

ственные растения имеют ряд преимуществ, кото-

рых могут не иметь препараты синтетического про-

исхождения. Например, биологически активные ве-

щества, полученные синтетическим путем, очень 

часто уступают своим природным аналогам в фар-

макологическом эффекте. В этом случае преимуще-

ство остается за «живой лабораторией», то есть за 

растением [9].  

Другим преимуществом лекарственных расте-

ний является их малая токсичность, комплексное 

воздействие и возможность длительного примене-

ния без существенных побочных явлений. Кроме 

того, чрезмерное увлечение препаратами синтети-

ческого происхождения привело к так называемой 

«лекарственной болезни» - осложнениям в резуль-

тате бесконтрольного употребления лекарственных 

средств синтетического происхождения, аллерги-

ческим реакциям [там же]. 

В связи со все возрастающей у населения по-

пулярностью лекарственных растений четкое зна-

ние не только русских, но и латинских наименова-

ний лекарственных растений, а также их терапевти-

ческого воздействия становится как нельзя более 

актуальным и необходимым для будущих специа-

листов.  

К пользе изучения взаимосвязи значений ла-

тинских названий лекарственных растений с их те-

рапевтическим эффектом можно отнести также вза-

имосвязь значений латинских названий лекарствен-

ных растений с различными отраслями 

медицинской науки – фармацевтикой (т.к. в латин-

ских названиях лекарственных растений может 

быть отражен их химический состав), анатомией 

(т.к. латинское название лекарственного растения 

может указывать отнесенность его терапевтиче-

ского воздействия на конкретное анатомическое 

образование), клиникой (латинское название лекар-

ственного растения может указывать отнесенность 

его воздействия на конкретное заболевание или 

симптомы). 

Новизна предпринятого исследования – в си-

стематизации латинских названий лекарственных 

растений в соответствии лексических значений 

входящих в их структуру смысловых элементов те-

рапевтическому воздействию растений.  

Латинские названия лекарственных расте-

ний – это наименования или обозначения обладаю-

щих лекарственными свойствами растений, содер-

жащие в своей лексико-морфологической струк-

туре латинские либо латинизированные (например, 

греческие), то есть заимствованные латинским язы-

ком, элементы – корни, приставки, суффиксы, 

окончания – и отображающие те или иные характе-

ристики растения: внешние характеристики (цвет, 

форму, размер, тактильные свойства), лечебные 

свойства растений, характеристики их химического 

состава. Иногда латинские названия лекарственных 

растений содержат имена исследователей, ученых, 

впервые описавших их свойства, мифологических 

персонажей.  

Семантическая классификация латинских 

названий лекарственных растений подразделяет 

данные названия в соответствии с их лексическим 

значением или лексическим значением составляю-

щих их элементов – приставок, корней, суффиксов.  

Часть названия лекарственного растения, име-

ющая самостоятельное лексическое значение, 

называется смысловым элементом. 

Например, название Erythraea centaurium (Зо-

лототысячник малый) содержит три смысловых 

элемента:  

1) «erythr-» от греческого «erythros» - «крас-

ный», отсюда связь смыслового элемента в назва-

нии с термином «эритроциты» (красные кровяные 

тельца) и, следовательно, с медицинским примене-

нием растения при заболевании крови – анемии 

(уменьшении количества эритроцитов); 

2) «cent-» от латинского «centum» - «сто; очень 

много» [5:211]; 

3) «aur-» от латинского «aurum, i n» - «золото; 

золотистый цвет» [5:147], что связано и с химиче-

ским составом растения (содержание флавоноидов 

– от лат. flavus, a, um – золотистый, желтый 

[5:457]), и с его медицинским использованием (при 

желтухе, золотухе) [8:155]. 

В названии Erythroxylum два смысловых эле-

мента: 

1) «erythr-» от греческого «erythros» - «крас-

ный»; 

2) «-oxy-» от греческого «oxys» - «кислый», 

либо от латинского «Oxygenium, i n» - «кислород», 

что указывает на связь использования растения при 

гипоксии – кислородном голодании. 

Иногда смысловым элементом может являться 

все слово в названии: minor – малый в Vinca minor 

(Барвинок малый). 



SCIENCES OF EUROPE # 21 (21), 2017 |  PHILOLOGICAL SCIENCES 53 

В соответствии с лексическими значениями 

смысловых элементов латинских названий лекар-

ственных растений названия подразделяются на: 

1. Названия, в состав которых входят смыс-

ловые элементы, соотносимые с названиями за-

болеваний или симптомов тех или иных заболе-

ваний, при которых применяются данные расте-

ния: 

 Tussilago, inis f – Мать-и-мачеха: здесь мы 

видим смысловой элемент «tussi-» соотносимый с 

латинскими словами «tussis, is f» - «кашель» (симп-

том), «tussio, ire» - «кашлять» [5:1145-1146]; 

«pertussis, is f» - «коклюш» (заболевание), что под-

сказывает нам информацию о медицинском приме-

нении tussilago как средства, облегчающего откаш-

ливание, особенно при коклюше, разжижающего 

мокроту [2:125]; 

 Scrophularia, ae f – Норичник: смысловой 

элемент «scrophul-» от латинского «scrofula, ae f» - 

«увеличение лимфатических желез; золотуха», от-

сюда название заболевания «scrophulosis» (скрофу-

лез) → сырье растения применяется при туберку-

лезе лимфатических узлов шеи, гноящихся ранах, 

язвах, кожных заболеваниях [10]; 

 Rheum, i n – Ревень: смысловой элемент 

«rheu-» от греческого «rheo» - «теку» → «rrhoea» - 

«течение, истечение», входящее в названия таких 

заболеваний, как «diarrhoea» - «диарея», 

«haemorrhoea» - «геморрой» → применение расте-

ния при патогенетическом истечении жидкости из 

организма – при диарее (как вяжущее средство), ге-

моррое [13].  

2. Названия, в состав которых входят смыс-

ловые элементы, отображающие терапевтиче-

ское воздействие лекарственных растений: 

 Tussilago, inis f – Мать-и-мачеха: конечный 

смысловой элемент «-ago» от латинского «ago, ere» 

- «приводить в движение, гнать; двигать [5:61]; пре-

следовать» → дословно «Tussilago» - «Я прогоняю 

кашель» → «-ago» в латинском названии лекар-

ственного растения обозначает «удаление симпто-

мов или причин заболевания»; 

 Plumbago, inis f – Свинчатка: смысловые 

элементы «plumb-» от «Plumbum, i n» - «Свинец» 

[5:865] и «-ago» от «ago, ere» - «гнать, преследо-

вать» [там же:61] → дословно: «Я прогоняю Сви-

нец»: используется как противоядие при отравле-

нии свинцом, как рвотное средство, освобождаю-

щее желудок от попавших в него токсических 

веществ; 

 Pulsatilla, ae f – Сон-трава / Прострел: 

смысловой элемент «puls-/pulsati-» от латинского 

«pulsare» - «двигаться, побуждать, беспокоить»; 

«pulsatio, onis f» - «толкание, биение, удар»; 

«pulsus, us m» - «толчок, побуждение» [5:923-924] 

→ препараты на основе прострела стимулируют 

иммунную и гормональную системы; рекомендо-

ваны при половом бессилии, нервном истощении, 

сопровождающемся вялостью, депрессией, двига-

тельной заторможенностью [13]; 

 Sorbus, i f – Рябина (дерево);Sorbum, i n – Ря-

бина (ягода): смысловой элемент «sorb-» от латин-

ского «sorbeo, sorbere» - «хлебать, втягивать в себя, 

поглощать» [5:1040], т.е. обозначает «процесс оста-

новки истечения жидкости» → растение обладает 

свойством останавливать патогенетическое истече-

ние жидкости из органа: как кровоостанавливаю-

щее; обладает вяжущим действием (при поносах) 

[2:161]. 

3. Названия, в состав которых входят смыс-

ловые элементы, обозначающие те или иные 

анатомические образования либо явления, свя-

занные с физиологией человека: 

 Lobaria pulmonaria – Лобария легочная: 

смысловой элемент «pulmon-» от латинского 

«pulmo, onis m» - «легкое» [5:923] → растение при-

меняется для лечения легочных заболеваний, ту-

беркулеза, респираторных инфекций [13]; 

 Sanguisorba officinalis – Кровохлебка лекар-

ственная: смысловой элемент «sangui-» от латин-

ского «sanguis, inis m» - «кровь» [5:999] → растение 

обладает сильным кровоостанавливающим дей-

ствием (при кровотечениях, кровавых поносах); 

применяется при закупорке кровеносных сосудов, 

при кровохарканиях, обильных менструациях 

[2:99]; 

 Leonurus cardiaca – Пустырник обыкновен-

ный / Сердечник: смысловой элемент «card-

/cardiac-» от греческого «cardia» - «сердце (место 

входа пищевода в желудок)»; «cardiacus, a, um» - 

«сердечный (относящийся к сердцу или воздей-

ствующий на него)» [5:196] → сок из свежей или 

отвар из сушеной травы растения издавна употреб-

ляют при ослабленной деятельности сердца [2:153]. 

4. Названия, в состав которых входят смыс-

ловые элементы, отображающие особенности 

химического состава лекарственных растений: 

 Saponaria officinalis – Мыльнянка лекар-

ственная: смысловой элемент «sapon-» от латин-

ского «sapo, onis m» - «мыло» [5:1000] → растение 

содержит сапонины – биологически активные ве-

щества, ускоряющие заживление ран и язв; исполь-

зуется в дерматотерапевтических целях [8:191]; 

 Alnus glutinosa – Ольха клейкая: смысловой 

элемент «glutin-/glutinos-» от латинского «gluten, 

inis n» - «клей» [5:488] → липкие молодые листья 

растения богаты смоляными кислотами – густыми, 

липкими на ощупь жидкостями, из которых изго-

товляют прополис – «пчелиный клей» - и исполь-

зуют как вяжущее, антисептическое средство 

[8:197]; 

 Glycyrrhiza – Солодка: смысловой элемент 

«glyc-» от греческого «glykys» - «сладкий» → содер-

жит сахарозу (пищевой сахар), фруктозу (фрукто-

вый сахар), мальтозу (солодовый сахар), глюкозу 

(виноградный сахар) [13]; 

  Salix, icis f – Ива: смысловой элемент «sal-

/salic-» от латинского «sal, salis m» - «соль» [5:994] 

→ наличие минеральных солей, салицила – феноль-

ного гликозида, образующего соли – салицилаты 

[8:159]. 
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5. Названия растений, обозначающие имена 

мифологических персонажей либо содержащие в 

себе смысловые элементы имен мифологических 

персонажей, с которыми могут быть связаны 

лекарственные свойства растения: 

 Amatula – одно из названий Паслена: смыс-

ловой элемент «amat-» соотносим с такими латин-

скими словами и их формами, как «amo, avi, ama-

tum, are» - «любить» [5:81]; «amator, oris m» - «по-

клонник, обожатель; любовник» [5:77]; 

«Amathusia, ae f» - «Аматунтская (прозвище Ве-

неры [5:77], отождествлявшейся в римской мифо-

логии с Афродитой – богиней любви и красоты; у 

писателей Венера – богиня любовной страсти, мать 

Амура [6:231])» → сырье растения применяется 

при венерических заболеваниях, а также проблемах 

в женской половой сфере (нерегулярных менструа-

циях) [2:138]; 

 Andromeda – Подбел: название растению 

дано по имени героини древнегреческого мифа про 

Персея [6:82]; таким образом, гендерная принад-

лежность имени Андромеда свидетельствует о ле-

карственном применении подбела при лечении за-

болеваний женской половой сферы; 

 Mentha, ae f – Мята: название можно связать 

с именем одной из нимф (в греческой мифологии 

нимфы – божества природы, ее живительных и пло-

доносных сил) – Ментой – возлюбленной Аида; 

нимфы – обладательницы древней мудрости, тайн 

жизни и смерти; они врачуют и исцеляют [6:219]; 

смысловой элемент «ment-» в названии растения со-

относим с латинским «mens, mentis f» - «ум; образ 

мыслей» [5:681] → воздействие растительного сы-

рья мяты на умственную и нервно-психическую де-

ятельность человека; 

 Typha – Рогоз: смысловой элемент «typh-» 

входит в имя мифологического персонажа Тифона 

(Typhon, onis m) – сына Геи (земли) и Тартара 

[5:1146] (в греческой мифологии пространство, 

находящееся в самой глубине космоса, ниже аида); 

Тифон – подземный огнедышащий дракон, изрыга-

ющий пламя [6:514] → «typhos» по-древнегречески 

означает «опаленный, задымленный; дым, чад» → 

применение растения при заболеваниях, сопровож-

дающихся острыми лихорадочными состояниями, 

повышением температуры, как противовоспали-

тельное, при лечении ожогов [13]. 

По структурно-семантическому наполне-

нию латинские названия лекарственных растений 

могут быть: 

 однокомпонентными (состоящими только из 

одного смыслового элемента): 

Pedicularis – Мытник: смысловой элемент 

«pedicul-» от латинского «pediculus» - «вошь» [13] 

→ название заболевания, при котором применяется 

растение: «pediculosis» - «педикулез, вшивость – 

паразитарное заболевание кожи и волос» [там же];  

 многокомпонентными (состоящими из двух 

и более смысловых элементов): 

Tussilago – Мать-и-мачеха: два смысловых эле-

мента: «tussi-» (← tussis - кашель) и «ago» (← ago, 

ere – прогонять, преследовать); 

Coriandrum – Кориандр: два смысловых эле-

мента: «cori-» (← corium, i n – кожа, дерма [5:289] 

→ антигрибковые свойства растения помогают при 

различных заболеваниях кожи) и «-andr-» (← греч. 

andros – мужчина → применяется для лечения муж-

ских заболеваний (при повышенной половой возбу-

димости) [7]).  

 

Классификация смысловых элементов в 

названиях лекарственных растений 

Смысловые элементы в названиях лекарствен-

ных растений бывают: 

 однозначными (имеющими только одно лек-

сическое значение): 

Cirsium – Бодяк: смысловой элемент «cirs-» 

имеет значение «вена» от греческого «kirsos» - 

«вена» / «расширение вен» [3] → ограниченное ле-

карственное применение растения: как средство 

для расширения вен, при тромбофлебите [1]; 

Sedum – Очиток: смысловой элемент «sed-» от 

латинского «sedo, are» - «успокаивать, укрощать» 

[5:1011] → растение используется как седативное 

средство при нервных расстройствах [12]; 

 многозначными (имеющими два и более лек-

сических значений) → сфера применения растений 

с многозначными смысловыми элементами в назва-

ниях более широка: 

Acorus calamus – Аир обыкновенный: смысло-

вой элемент «-cor-» в составе родового научного 

названия в соответствии с латинским первоисточ-

ником «cor, cordis n» имеет несколько лексических 

значений: 1) «сердце»; 2) «душа, чувства, настрое-

ние, рассудок, благоразумие»; 3) «желудок» 

[5:288], которые говорят о том, что воздействие 

компонентов растения распространяется на: 1) сер-

дечно-сосудистую систему; 2) нервно-психиче-

скую структуру личности / ЦНС; 3) желудочно-ки-

шечный тракт (ЖКТ);  

Secale – Рожь: смысловой элемент «sec-» от ла-

тинского глагола «seco, are» обозначает: 1) «разде-

лять, делить» [5:1008] → компоненты растения сти-

мулируют и улучшают работу желез внутренней 

секреции; 2) «питать надежду» [там же] → устра-

няют депрессию, снимают нервное напряжение; 

 конкретизирующими (указывающими на те-

рапевтический эффект лекарственного растения 

применительно к конкретному органу): 

Hepatica nobilis – Печеночница благородная: 

смысловой элемент «hepat-/hepatic-» от греч. 

«hepar, hepatis n» - «печень» → растение использу-

ется при заболеваниях печени; 

 генерализирующими / обобщающими (указы-

вающими на терапевтический эффект лекарствен-

ного растения применительно к системе органов – 

например, пищеварительной системе, или к опреде-

ленной сфере без указания на конкретный орган): 

Coriandrum – Кориандр: смысловой элемент 

«andr-» от греч. «andros» - «мужчина» входит в ряд 

терминов, обозначающих не только явления муж-

ской половой сферы, но и женской: «androgynus» - 

«гермафродит, двуполое существо»; 

«androstendionum, i n» - «андростендион – гормон, 

секретируемый яичниками у женщин и корой 
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надпочечников у обоих полов» [13] → данный 

смысловой элемент в названии растения говорит о 

том, что сырье лекарственного растения может 

быть использовано при нарушениях в мужской и 

женской половой сфере; 

Pulsatilla – Сон-трава/Прострел: смысловой 

элемент «puls-» / «pulsat-» от лат. «pulsare» - «по-

буждать, беспокоить» → тонизирующее влияние 

компонентов растения на ЦНС.  

Одни и те же смысловые элементы могут нести 

информацию: 

 о заболеваниях, при которых применяется 

растение, в название которого входит данный эле-

мент, и о химическом составе растений: с.э. «ox-

/oxy-» входит в название растения, применяемого 

при гипоксии (кислородном голодании), а также в 

названия растений, богатых органическими кисло-

тами; 

 о симптомах, при которых применяется рас-

тение, в название которого входит элемент, и о те-

рапевтическом эффекте: «pulsat-» входит в назва-

ние растения, применяемого при учащенном пульсе, 

головных болях с пульсацией, стреляющего харак-

тера, и в то же время как стимулирующего иммун-

ную и гормональную системы; 

 о терапевтическом воздействии растения и 

его химическом составе: с.э. «glyc-» говорит о нали-

чии сахаров в составе растения и о лечебном воз-

действии растения на органы дыхания: как отхар-

кивающее, разжижающее мокроту средство; 

  о заболеваниях, физиологических пробле-

мах, химическом составе: «lith-o-sperm-» состоит из 

двух с.э.; первый с.э. «lith-» в названии растения го-

ворит о его применении при заболеваниях, связан-

ных с камнями (← греч. «lithos» - «камень»), - при 

мочекаменной болезни (urolithiasis), желчекамен-

ной (cholelithiasis); второй с.э. «-sperm-» (← лат. 

«sperma, ae f» - «семя» [5:1044]) говорит о влиянии 

лекарственного сырья растения на функции поло-

вых желез, используется при проблемах семяизвер-

жения и т.д.; соединение обоих элементов в назва-

нии растения говорит о наличии в его составе лито-

спермовой кислоты, блокирующей действие 

гонадотропных гормонов, отвечающих за функции 

половых желез; 

  о прямо противоположном лечебном воз-

действии, но имеющим отношение к одной сфере 

человеческого организма: с.э. «rheu-» (в «Rheum» - 

«Ревень») и «rhoeo-» (в «Rhoeo» - «Рэо») в соответ-

ствии со своим значением – «течь; течение» - го-

ворят о том, что растения способствуют устране-

нию нарушений правильного течения жидкостей в 

организме, но их лечебное воздействие может рас-

пространяться на прямо противоположные (анто-

нимичные) заболевания: в зависимости от дози-

ровки, ревень (Rheum) может применяться и как 

слабительное, и при диарее (diarrhoea); также и рэо 

(Rhoeo) может увеличивать выделение жидкости из 

организма (как мочегонное), а может, наоборот, 

останавливать (как кровоостанавливающее).  

Выводы: 

I. Изучение латинских названий лекарствен-

ных растений способствует не только дешифровке 

их лечебных свойств по входящим в состав назва-

ний смысловым элементам, обозначающим те или 

иные заболевания, анатомические образования или 

особенности химического состава, но и содей-

ствует развитию ассоциативного мышления (значе-

ние либо звуко-буквенное наполнение того или 

иного смыслового элемента в названии вызывает в 

памяти целый ряд ассоциаций, представлений, 

идей: «rheu-» / «rhoeo-» связывается в сознании с 

греч. «rheo» - «течь, течение», с терминоэлемен-

том «rrhoea», входящим в название заболеваний 

диарея, геморрой и т.д.).  

II. Работая над лексическим значением того 

или иного смыслового элемента латинского назва-

ния растения в применении к его терапевтическому 

эффекту, можно сформировать более четкое и глу-

бокое представление о: 

1) характере того или иного заболевания (так, 

наблюдение с.э. erythr- в названиях растений позво-

ляет опять же ассоциативно связать его с эритро-

цитами, а значит – с кровью, и уточнить характер 

таких заболеваний, как малокровие – уменьшение 

количества эритроцитов, или гипоксия, связанная 

также с эритроцитами – переносчиками кислорода 

в организме); 

2) том или ином элементе, входящем в химиче-

ский состав растения (так, с.э. aur- способствует по-

иску лексических ассоциаций прилагательных au-

reus, a, um – золотистый и flavus, a, um – огненно-

желтый, золотистый, желтый, углубленному 

анализу термина «флавоноиды», уточнению хими-

ческого состава флавоноидов и их терапевтиче-

ского воздействия); 

3) функциях, строении тех или иных анатоми-

ческих структур и органов (так, с.э. carneum – мя-

систый вызывает ассоциацию с анатомическим об-

разованием trabeculae carneae – мясистые трабе-

кулы, которые являются одной из важных 

составляющих сердца [11], а отсюда напрашива-

ется вывод о лечебном воздействии растения, в 

название которого входит элемент carneum (Sedum 

carneum), на сердце и связанные с ним заболева-

ния). 
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Введение. Известно, что великий древнегрече-

ский ученый Аристотель в своих исследованиях по 

силлогистике с базисным множеством из четырех 

типов категорических суждений A, E, I, O не огра-

ничивался нахождением всех правильных модусов 

силлогизма, в которых из истинности посылок с 

необходимостью следует истинность заключения. 

Он также попытался выяснить, что получится, если 

обе посылки правильного силлогизма будут лож-

ными или ложной будет хотя бы одна из них [1]. 

Однако Аристотель при этом не выходил за рамки 

классического отношения логического следования 

и своих правильных модусов и не ставил цель найти 

все модусы, в которых заключение следует из по-

сылок с необходимостью при любых, а не только 

при истинных посылках и заключении силлогизма. 

Цель публикации. Целью настоящей статьи 

является выявление всех правильных модусов для 

возможных отношений логического следования 

между посылками и заключением силлогизма с раз-

ными значениями их истинности из базисного мно-

жества суждений Венна с квантификацией преди-

ката [2], не обладающего свойством содержатель-

ной полноты [3]. Указанное свойство заключается в 

том, что для каждого суждения в базисном множе-

стве имеется его отрицание. При этом будет ис-

пользован семантический метод, предложенный ав-

тором в работе [4]. Этот метод основан на прямом 

обосновании силлогистики в смысле работы [5] и 

назван автором методом вычисления результирую-

щих отношений. 

Суть метода вычисления результирующих 

отношений. Метод вычисления результирующих 

отношений основан на тезисе Альфреда Тарского о 

том, что понимать суждение означает знать условия 

его истинности [6], в качестве которых принима-

ются теоретико-множественные отношения между 

терминами суждения со стороны их объемов. При 

ограничениях на термины в части непустоты и не-

универсальности, характерных для силлогистик 

традиционного типа, для зафиксированного уни-

версума рассуждений таких отношений существует 

всего 7 (так называемые отношения Кейнса [7]). 

Для универсума без фиксации таких отношений 

ровно 5 (отношения Жергонна [8]). Семантика жер-

гоновых отношений представлена в табл. 1, где 

каждому отношению присвоен номер в виде деся-

тичного эквивалента двоичного числа, соответству-

ющего столбцу значений в таблице истинности 

данного отношения. 
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Таблица 1 

Семантика жергоновых отношений в традиционной силлогистике без фиксации универсума рас-

суждений 

 S 0 0 1 1 Наименование 

отношения 

Логическая формула отно-

шения  P 0 1 0 1 

Н
о

м
ер

 

о
тн

о
ш

ен
и

я
 9 1 0 0 1 Равнообъемность S'∙P'+S∙P 

11 1 0 1 1 Обратное включение  S+P' 

13 1 1 0 1 Прямое включение  S'+P 

14 1 1 1 0 Соподчинение S'+P' 

15 1 1 1 1 Пересечение S'∙P'+S'∙P+S∙P'+S∙P= 1 

 

Примечание. 0 – отсутствие свойства для терминов и запрещённая комбинация свойств для отношений; 1 

– наличие свойства для терминов и разрешённая комбинация свойств для отношений; «'» - отрицание, «∙» 

- конъюнкция, «+» - дизъюнкция. 

Отношения между терминами в посылках сил-

логизма порождают вполне определенные резуль-

тирующие отношения в заключении (одно или не-

сколько). Результирующие отношения можно вы-

числять аналитически по логическим формулам 

отношений в посылках, либо просто выписывать их 

из ключевой табл. 2 правил порождения результи-

рующих отношений в силлогистике без фиксации 

универсума рассуждений подобно тому, как мы 

пользуемся таблицей умножения в арифметике. По 

аналогии с арифметикой в работе [9] такую таблицу 

предложено называть таблицей умножения отно-

шений в силлогистике. 

Метод вычисления результирующих отноше-

ний сводит доказательство правильности силло-

гизма к более простому процессу его решения. В 

силлогистике решение силлогизмов обеспечива-

ется благодаря её разрешимости, доказанной Лео-

польдом Лёвенгеймом для теории одноместных 

предикатов [10]. В процессе вычислений получа-

ются или результаты решения при их наличии, или 

явные признаки того, что никакого решения из дан-

ных посылок при данном базисном множестве суж-

дений не существует. 

Таблица 2 

Правила порождения результирующих отношений в традиционной силлогистике без фиксации 

универсума рассуждений 

№ 
Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 
№ 

Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 

1 9, 9 9 14 13,14 14 

2 9,11 11 15 13,15 13,14,15 

3 9,13 13 16 14,9 14 

4 9,14 14 17 14,11 14 

5 9,15 15 18 14,13 13,14,15 

6 11,9 11 19 14,14 9,11,13,14,15 

7 11,11 11 20 14,15 13,14,15 

8 11,13 9,11,13,15 21 15,9 15 

9 11,14 11,14,15 22 15,11 11,14,15 

10 11,15 11,15 23 15,13 13,15 

11 13,9 13 24 15,14 11,14,15 

12 13,11 9,11,13,14,15 25 15,15 9,11,13,14,15 

13 13,13 13    

 

Применительно к поставленной задаче метод 

вычисления результирующих отношений заключа-

ется в следующем: 

1. Для упорядоченной пары суждений-посы-

лок силлогизма из базисного множества суждений 

выписывают их обозначения и в скобках указывают 

семантические структуры суждений в виде пере-

числения десятичных номеров отношений между 

терминами со стороны их объемов, при которых со-

ответствующие посылкам суждения являются ис-

тинными. При этом в первой посылке субъектом и 

предикатом являются термины S и M, а во второй – 

M и P, что соответствует первой фигуре силло-

гизма, где M – средний термин, а S и P – крайние 

термины силлогизма. Под базисным множеством 

суждений силлогистики понимается множество ло-

гических форм суждений данной силлогистики с 

отличными друг от друга условиями истинности 

(логическими структурами). Суждения с разными 

логическими формами, но одинаковыми структу-

рами считаются эквивалентными. 
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2. Для декартова произведения отношений в 

посылках выбранной пары суждений из ключевой 

табл. 2 выписывают результирующие отношения 

(одно или несколько), порождаемые посылками в 

конфигурации SM-MP, соответствующей первой 

фигуре силлогизма с переставленными посылками 

относительно общепринятой записи. Справедли-

вость правил порождения результирующих отно-

шений, представленных в табл. 2, доказана полным 

перебором всех модельных схем для трех терминов 

силлогизма, а также аналитически [11]. Как уже от-

мечалось, данной таблицей нужно пользоваться по-

добно тому, как мы пользуемся таблицей умноже-

ния в арифметике. 

3. Для полученных по п. 2 результирующих от-

ношений составляют перечень (Р.О.), в который 

включают только разные отношения без повторе-

ний. 

4. Из базисного множества суждений выписы-

вают те из них, условия истинности которых по-

крывают полученные результирующие отношения 

(т.е. включают их в себя). 

5. Из нескольких возможных решений выби-

рают «самое сильное», обладающее наименьшей 

степенью неопределенности, т.е. меньшим числом 

отношений в семантической структуре суждения. 

6. Для представления результата в общеприня-

той форме, соответствующей конфигурации посы-

лок MP-SM, при необходимости переставляют по-

сылки местами. 

7. Для получения результатов в других фигу-

рах силлогизма осуществляют взаимные замены от-

ношений 11↔13 в семантической структуре посы-

лок в соответствии с фигурой и производят вычис-

ления, либо используют свойство силлогистиче-

ской полноты базисного множества суждений при 

его наличии. В этом случае не производя самих вы-

числений, осуществляют замену определенных 

суждений в соответствующей фигуре посылках в 

результатах вычислений по первой фигуре [4]. 

Базисное множество суждений Венна приме-

нительно к традиционной силлогистике (т.е. с уче-

том ограничений на непустоту и неуниверсаль-

ность терминов) представлено в табл. 3 строки 1-5 

[12]. Каждое из представленных суждений Венна 

является атомарным, т.е. истинным только на од-

ном каком-либо отношении между терминами. Для 

получения условий ложности, указанных в табл. 3 

атомарных суждений, необходимо сформировать 

их семантическую структуру путем замены их от-

ношений истинности на отношения ложности, т.е. 

на все остальные отношения Жергонна. Так для 

обще-общего утвердительного суждения AA усло-

виями ложности будут отношения 11, 13, 14, 15. 

Для обще-частного утвердительного суждения AI 

условиями ложности будут отношения 9, 11, 14, 15. 

Для частно-общего утвердительного суждения IA 

условиями ложности будут отношения 9, 13, 14, 15. 

Для частно-частного утвердительного суждения II 

условиями ложности будут отношения 9, 11, 13, 14. 

Для обще-общего отрицательного суждения EE 

условиями ложности будут отношения 9, 11, 13, 15. 

Таблица 3 

Базисное множество суждений Венна и их отрицаний  

№ 

Обозначение  

логической формы 

суждения 

Семантическая струк-

тура суждения (усло-

вия истинности) 

Логическая форма суждения 

1 AA 9 Всякие S суть всякие P 

2 AI 13 Всякие S суть только некоторые P 

3 IA 11 Только некоторые S суть всякие P 

4 I I  15 Только некоторые S суть только некоторые P  

5 EE 14 Всякие S не суть всякие P 

6 (AA) '  11,13,14.15 Неверно, что всякие S суть всякие P 

7 (AI ) '  9,11,14,15 Неверно, что всякие S суть только некоторые P 

8 ( IA ) '  9,13,14,15 Неверно, что только некоторые S суть всякие P 

9 ( I I ) '  9,11,13,14 
Неверно, что только некоторые S суть только 

некоторые P 

10 (EE) '  9,11,13,15 Неверно, что всякие S не суть всякие P  

 

Если дополнить базисное множество сужде-

ний Венна их отрицаниями (см. строки 6-10 табл. 

3), то для решения поставленной выше задачи 

вполне достаточно будет выписать результаты вы-

числений для случая истинных посылок и заключе-

ния этого дополненного множества, заменив в них 

соответствующие суждения на их отрицания. 

Например, для случая истинных посылок и лож-

ного заключения в посылках замена не произво-

дится, а меняется на отрицание только заключение. 

Для случая ложной второй посылки и ложного за-

ключения на отрицание меняется вторая посылка и 

заключение силлогизма и т.д.  

Поскольку дополненное базисное множество 

суждений Венна обладает силлогистической пол-

нотой, то для получения правильных модусов в 

других фигурах силлогизма достаточно выписать 

результаты вычислений в первой фигуре, осуще-

ствив взаимную замену суждений AI  IA; (AI)   

(IA)  в соответствующих фигуре посылках, а 
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именно: во второй фигуре меняется вторая по-

сылка, в третьей фигуре первая посылка и в четвер-

той фигуре меняются обе посылки одновременно.  

Для выявления всех правильных модусов в 

силлогистике с 10 базисными суждениями рассмот-

ренным методом необходимо произвести 10  10 = 

100 вычислений. Если же следовать по пути отбра-

ковки неправильных модусов, то потребовалось бы 

проанализировать 10  10  10 = 1000 модусов в 

каждой фигуре силлогизма. 

Вычисления. Вычисления для характерных 

случаев истинности посылок и заключения (по 

числу условий истинности в их структуре, характе-

ризующему степень неопределенности соответ-

ствующих суждений), для случая традиционной 

силлогистики из суждений Венна и их отрицаний, 

приведены ниже. Правильные модусы выделены. В 

отличие от общепринятой записи посылки пере-

ставлены местами. 

1 фигура SM–MP 

AA (9), AA (9) → AA; 

9, 9 → 9; 

Р.О.: 9. 

Таких случаев со структурой 1, 1 → 1 всего 13. 

AA (9), (AA) (11, 13, 14, 15)  AA) ; 

9, 11 → 11; 

9, 13 → 13;  

9, 14 → 14; 

9, 15 → 15; 

P.O.: 11, 13, 14, 15. 

Таких случаев со структурой 1, 4 → 4 всего 7. 

AI (13), IA (11) → –; 

13,11 → 9, 11, 13, 14, 15; 

P.O.: 9, 11, 13, 14, 15. 

Таких случаев со структурой 1, 1 → 5 всего 3. 

AI (13), II (15) → (AA) , (IA) ; 

13, 15 → 13, 14, 15; 

P.O.:13, 14, 15. 

Таких случаев со структурой 1, 1→ 3 всего 6. 

AI (13), (AA)  (11, 13, 14, 15) → –; 

13, 11 → 9, 11, 13, 14, 15; 

Р.О.: 9, 11, 13, 14, 15. 

Таких случаев со структурой 1, 4 → 5 всего 15. 

AI (13), (IA)  (9, 13, 14, 15) → (AA) , (IA)  

13, 9 → 13; 

13, 13 → 13; 

13, 14 → 14; 

13, 15 → 13, 14, 15; 

P.O.: 13, 14, 15. 

Таких случаев со структурой 1, 4 → 3 всего 3. 

IA (11), AI (13) → (EE)'; 

11, 13 → 9, 11, 13, 15; 

P.O.: 9, 11, 13, 15. 

Таких случаев со структурой 1, 1 → 4 всего 1. 

IA (11), II (15) (AA) , (AI) , (EE) ; 

11, 15 → 11, 15;  

P.O.:11, 15. 

Таких случаев со структурой 1, 1 → 2 всего 2. 

(AA)  (11, 13, 14, 15), AA (9) → (AA)  ;  

11, 9 → 11; 

13, 9 → 13; 

14, 9 → 14; 

15, 9 → 15; 

P.O.: 11, 13, 14, 15. 

Таких случаев со структурой 4, 1 → 4 всего 7. 

(AA)  (11, 13, 14, 15), AI (13)→ – ; 

11, 13 → 9, 11, 13, 15; 

13, 13 → 13; 

14, 13 → 13, 14, 15; 

15, 13 → 13, 15; 

P.O.: 9, 11, 13, 14, 15.  

Таких случаев со структурой 4, 1 → 5 всего 15. 

(AA) (11, 13, 14, 15), (AA) (11, 13, 14, 15) 

→ ; 

15,15 → 9, 11 ,13, 14, 15; 

P.O.: 9, 11, 13, 14, 15. 

Таких случаев со структурой 4, 4 → 5 всего 25. 

(AI) (9, 11, 14, 15), IA (11)  (AA) , 

(AI) ; 

9, 11 → 11; 

11, 11 → 11; 

14, 11 → 14; 

15, 11 → 11, 14, 15; 

P.O.: 11, 14, 15. 

Таких случаев со структурой 4, 1 → 3 всего 3. 

Результаты вычислений. Результаты всех ста 

вычислений сведены в табл. 4 для первой фигуры 

силлогизма. По сравнению с общепринятой запи-

сью посылки переставлены местами. Получение 

аналогичных таблиц для других фигур с помощью 

данных, представленных в табл. 4, особых трудно-

стей не представляет и может быть осуществлено 

читателем самостоятельно. 

Выводы: 

1. В традиционной силлогистике Венна, допол-

ненной отрицаниями атомарных суждений, име-

ется всего 232 правильных модуса по 58 в каждой 

фигуре силлогизма. Для сравнения, отметим, что в 

силлогистике из 5 атомарных суждений Венна кор-

ректны только 13 правильных модусов в каждой 

фигуре силлогизма [2], [12]. 

2. Точно такое же количество правильных мо-

дусов, но не являющихся правильными в традици-

онной силлогистике Венна, имеется в любых дру-

гих разновидностях рассмотренной силлогистики. 

В результате дополнительно к традиционной сил-

логистике построены ещё 7 однотипных силлоги-

стик из суждений Венна и их отрицаний с альтер-

нативными (неклассическими) отношениями логи-

ческого следования (см. табл. 4). 

4. В традиционной силлогистике из атомарных 

суждений Венна и их отрицаний из одних только 

отрицаний атомарных суждений Венна никаких за-

ключений не следует. 

5. В традиционной силлогистике из атомарных 

суждений Венна и их отрицаний из одних только 

атомарных суждений заключение следует всегда за 

исключением обеих частно-частных утвердитель-

ных посылок, первой обще-частной и второй 

частно-общей утвердительных посылок, а также 

обеих обще-общих отрицательных посылок. 

6. Рассмотренная силлогистика Венна не явля-

ется совершенной [3], поскольку её результаты в 

части некоторых правильных модусов не являются 

однозначными (см. табл. 4). 
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7. В распоряжении исследователей по логике 

появился новый семантический метод решения 

силлогизмов путем вычисления результирующих 

отношений, весьма эффективный для построения 

силлогистик [13], [14], [15], [16]. 

Таблица 4.  

Результаты дедукции из суждений Венна и их отрицаний в первой фигуре силлогизма 

Посылки 

Обе 

 посылки и 

заключе-

ние истин-

ные 

Обе  

посылки 

истинные, 

заключе-

ние лож-

ное 

1 посылка 

истинная, 

 2 посылка 

ложная, 

заключе-

ние истин-

ное 

1 посылка 

истинная,  

2 посылка 

ложная, 

заключе-

ние лож-

ное 

1 посылка 

ложная, 

2 посылка 

истинная, 

заключе-

ние истин-

ное 

1 посылка 

ложная,  

2 посылка 

истинная, 

заключе-

ние лож-

ное 

Обе  

посылки 

ложные, 

заключе-

ние истин-

ное 

Обе  

посылки и 

заключе-

ние лож-

ные 

AA, AA AA (AA)' (AA)' AA (AA)' AA — — 

AA, AI AI (AI)' (AI)' AI — — — — 

AA, IA IA (IA)' (IA)' IA — — — — 

AA, II II (II)' (II)' II — — — — 

AA, EE EE (EE)' (EE)' EE — — — — 

AA, (AA)' (AA)' AA AA (AA)' — — (AA)' AA 

AA, (AI)' (AI)' AI AI (AI)' — — — — 

AA, (IA)' (IA)' IA IA (IA)' — — — — 

AA, (II)' (II)' II II (II)' — — — — 

AA, (EE)' (EE)' EE EE (EE)' — — — — 

AI, AA AI (AI)' — — (AI)' AI — — 

AI, AI AI (AI)' — — — — — — 

AI, IA — — (AA)', (IA)' AA, IA (AA)', (AI)' AA, AI — — 

AI, II (AA)', (IA)' AA, IA — — — — — — 

AI, EE EE (EE)' — — — — — — 

AI, (AA)' — — AI (AI)' — — (AI)' AI 

AI, (AI)' — — AI (AI)' — — — — 

AI, (IA)' (AA)', (IA)' AA, IA — — — — (AA)', (AI)' AA, AI 

AI, (II)' — — (AA)', (IA)' AA, IA — — — — 

AI, (EE)' — — EE (EE)' — — — — 

IA, AA IA (IA)' — — (IA)' IA — — 

IA, AI (EE)' EE (AA)', (AI)' AA, AI (AA)', (IA)' AA, IA — — 

IA, IA IA (IA)' — — — — — — 

IA, II (AA)', (AI),' 

(EE)' 

AA, AI, EE — — — — — — 

IA, EE (AA)', (AI)' AA, AI (EE)' EE — — — — 

IA, (AA)' — — IA (IA)' — — (IA)' IA 

IA, (AI)' (AA)', (AI)' AA, AI  (EE)' EE — — (AA)', (IA)' AA, IA 

IA, (IA)' — — (IA) (IA)' — — — — 

IA, (II)' — — (AA)', (AI)', 

(EE)' 

AA, AI, EE — — — — 

IA, (EE)' (EE)' EE (AA)', (AI)' AA, AI — — — — 

II, AA II (II)' — — (II)' II — — 

II, AI (AA)', (IA)', 

(EE)' 

AA, IA, EE — — — — — — 

II, IA (AA)', (AI)' AA, AI — — — — — — 



62 SCIENCES OF EUROPE # 21 (21), 2017 |  PHILOSOPHICAL SCIENCES 

Посылки 

Обе 

 посылки и 

заключе-

ние истин-

ные 

Обе  

посылки 

истинные, 

заключе-

ние лож-

ное 

1 посылка 

истинная, 

 2 посылка 

ложная, 

заключе-

ние истин-

ное 

1 посылка 

истинная,  

2 посылка 

ложная, 

заключе-

ние лож-

ное 

1 посылка 

ложная, 

2 посылка 

истинная, 

заключе-

ние истин-

ное 

1 посылка 

ложная,  

2 посылка 

истинная, 

заключе-

ние лож-

ное 

Обе  

посылки 

ложные, 

заключе-

ние истин-

ное 

Обе  

посылки и 

заключе-

ние лож-

ные 

II, II — — (AA)' AA (AA)' AA — — 

II, EE (AA)', (AI)' AA, AI — — — — — — 

II, (AA)' — — II (II)' — — (II)' II 

II, (AI)' — — (AA)', (IA)', 

(EE)' 

AA, IA, EE — — — — 

II, (IA)' — — (AA)', (AI)' AA, AI — — — — 

II, (II)' (AA)' AA — — — — (AA)' AA 

II, (EE)' — — (AA)', (AI)' AA, AI — — — — 

EE, AA EE (EE)' — — (EE)' EE — — 

EE, AI (AA)', (IA)' AA, IA — — (EE)' EE — — 

EE, IA EE (EE)' — — — — — — 

EE, II (AA)', (IA)' AA, IA — — — — — — 

EE, EE — — (AA),' (IA)' AA, IA (AA),' (AI)' AA, AI — — 

EE, (AA)' — — EE (EE)' — — (EE)' EE 

EE, (AI)' — — (AA)', (IA)' AA, IA — — (EE)' EE 

EE, (IA)' — — EE (EE)' — — — — 

EE, (II)' — — (AA)', (IA)' AA, IA — — — — 

EE, (EE)' (AA)', (IA)' AA, IA — — — — (AA)', (AI)' AA, AI 

(AA)', AA (AA)' AA — — AA (AA)' (AA)' AA 

(AA)', AI — — — — AI (AI)' (AI)' AI 

(AA)', IA — — — — IA (IA)' (IA)' IA 

(AA)', II — — — — II (II)' (II)' II 

(AA)', EE — — — — EE (EE)' (EE)' EE 

(AA)', (AA)' — — (AA)' AA (AA)' AA AA (AA)' 

(AA)', (AI)' — — — — (AI)' AI AI (AI)' 

(AA)' , (IA)' — — — — (IA)' IA IA (IA)' 

(AA)', (II)' — — — — (II)' II II (II)' 

(AA)', (EE)' — — — — (EE)' EE EE (EE)' 

(AI)', AA (AI)' AI — — AI (AI)' — — 

(AI)', AI — — — — AI (AI)' — — 

(AI)', IA (AA)', (AI)' AA, AI — — — — (AA)', (IA)' AA, IA 

(AI)', II — — — — (AA)', (IA)' AA, IA — — 

(AI)', EE — — — — EE (EE)' — — 

(AI)', (AA)' — — (AI)' AI — — AI (AI)' 

(AI)', (AI)' — — — — — — AI (AI)' 

(AI)', (IA)' — — (AA)', (AI)' AA, AI (AA)', (IA)' AA, IA — — 

(AI)', (II)' — — — — — — (AA)', (IA)' AA, IA 

(AI)', (EE)' — — — — — — EE (EE)' 

(IA)', AA (IA)' IA — — IA (IA)' — — 
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Посылки 

Обе 

 посылки и 

заключе-

ние истин-

ные 

Обе  

посылки 

истинные, 

заключе-

ние лож-

ное 

1 посылка 

истинная, 

 2 посылка 

ложная, 

заключе-

ние истин-

ное 

1 посылка 

истинная,  

2 посылка 

ложная, 

заключе-

ние лож-

ное 

1 посылка 

ложная, 

2 посылка 

истинная, 

заключе-

ние истин-

ное 

1 посылка 

ложная,  

2 посылка 

истинная, 

заключе-

ние лож-

ное 

Обе  

посылки 

ложные, 

заключе-

ние истин-

ное 

Обе  

посылки и 

заключе-

ние лож-

ные 

(IA)', AI (AA)', (IA)' AA, IA — — (EE)' EE (AA)', (AI)' AA, AI 

(IA)', IA — — — — IA (IA)' — — 

(IA)', II — — — — (AA)', (AI)', 

(EE)' 

AA, AI, EE — — 

(IA)', EE — — — — (AA)', (AI)' AA, AI (EE)' EE 

(IA)', (AA)' — — (IA)' IA — — IA (IA)' 

(IA)', (AI)' — — (AA)', (IA)' AA, IA (AA)', (AI)' AA, AI (EE)' EE 

(IA)', (IA)' — — — — — — IA (IA)' 

(IA)', (II)' — — — — — — (AA)', (AI)', 

(EE)' 

AA, AI, EE 

(IA)', (EE)' — — — — (EE)' EE (AA)', (AI)' AA, AI 

(II)', AA (II)' II — — II (II)' — — 

(II)', AI — — — — (AA)', (IA)', 

(EE)' 

AA, IA, EE — — 

(II)', IA — — — — (AA)', (AI)' AA, AI — — 

(II)', II (AA)' AA — — — — (AA)' AA 

(II)', EE — — — — (AA)', (AI)' AA, AI — — 

(II)', (AA)' — — (II)' II — — II (II)' 

(II)', (AI)' — — — — — — (AA)', (IA)', 

(EE)' 

AA, IA, EE 

(II)', (IA)' — — — — — — (AA)', (AI)' AA, AI 

(II)', (II)' — — (AA)' AA (AA)' AA — — 

(II)', (EE)' — — — — — — (AA)', (AI)' AA, AI 

(EE)', AA (EE)' EE — — EE (EE)' — — 

(EE)', AI (EE)' EE — — (AA)', (IA)' AA, IA — — 

(EE)', IA — — — — EE (EE)' — — 

(EE)', II — — — — (AA)', (IA)' AA, IA — — 

(EE)', EE (AA)', (AI)' AA, AI — — — — (AA)', (IA)'  AA, IA 

(EE)', (AA)' — —  (EE)' EE — — EE (EE)' 

(EE)' (AI)' — — (EE)' EE — — (AA)', (IA)' AA, IA 

(EE)', (IA)' — — — — — — EE (EE)' 

(EE)', (II)' — — — — — — (AA)', (IA)' AA, IA 

(EE)', (EE)' — — (AA)', (AI)' AA, AI (AA)', (IA)' AA, IA — — 
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АНОТАЦІЯ 
У статті науково обґрунтована доцільність розробки Стратегії забезпечення політичної безпеки, яка б акуму-

лювала комплексні прогнозні оцінки трансформації геополітичного, геоекономічного та геокультурного прос-

тору, національні особливості державотворення, уточнювала пріоритети щодо забезпечення політичної безпеки, 

визначала можливі засоби і способи реагування на загрози щодо їх реалізації. Запропоноване авторське визна-

чення дефініції “Стратегія забезпечення національної безпеки”. Обгрунтовані методологічні основи та запропо-

нована концептуальна структура процесу і розкрито зміст основних етапів розробки Стратегії забезпечення полі-

тичної безпеки, а також розкрито зміст і послідовність виконання основних завдань на кожному етапі, що дозволяє 

здійснювати пошук оптимальних рішень на кожному етапі її розробки. 

ABSTRACT 

In the article substantiates the expediency of development of Strategy of ensuring political security. Which would 

accumulate comprehensive forecast assessments of the transformation of geopolitical, geo-economics’ and geo-cultural 

space, national peculiarities of state formation, to specify priorities for ensuring political security, to identify possible means 

and ways of responding to threats for their implementation. The author's definition of the definition “Strategy of ensuring 

national security” is proposed. Are substantiated the methodological principles, the conceptual structure of the process, the

contents of the main stages of the Strategy of ensuring political security are disclosed the contents and sequence of the 

implementation of the main tasks at each stage are revealed, allows to search for optimal solutions at every stage of its 

development. 
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Постановка проблеми. Законом України “Про 

основи національної безпеки України” передбачено, 

що в Україні розробляється та затверджується Прези-

дентом України Стратегія національної безпеки (Стра-

тегія НБ) [1]. Її головним завданням є деталізація основ 

політики держави у контексті визначення національ-

них цілей, ймовірних загроз, засобів і способів щодо їх 

досягнення. Тому варто погодитися з науковцями, які 

вважають, що Стратегія НБ є не тільки нормативним 

документом стратегічного рівня управління, а й пла-

ном дій, за допомогою впроваджуються в життя 

рішення, які знайшли своє відображення у відповідних 

законах, концепціях, державних програмах тощо [2-4]. 

Передумовою ефективності та результативності цих 

рішень є деталізація основних положень Стратегії НБ в 

інших керівних документах. Тому згаданим Законом 

України [1] передбачено, що окрім Стратегії НБ мають 

розроблятися доктрини, концепції, стратегії і про-

грами, якими визначаються настанови, принципи, 

напрями діяльності органів державної влади в кон-

кретній обстановці з метою своєчасного виявлення, 

відвернення і нейтралізації загроз національним інтере-

сам України. Це обумовлено тим, що, наприклад, забез-

печення політичної безпеки має, зокрема, враховувати 

“перезавантаження” взаємин між різними країнами, 

пошук і втілення в життя рішень, адекватних зрос-

танню взаємозалежності між ними та суперечливості 

суспільно-політичних і соціально-економічних про-

цесів на глобальному і національному рівнях. При 
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підготовці цих рішень має бути також врахована немо-

жливість однозначного передбачення наслідків вказа-

них процесів для національної безпеки та зростання 

ролі різних обмежень (політичних, міжнародно-право-

вих та ін.). Викладене свідчить про доцільність ро-

зробки Стратегії забезпечення політичної безпеки 

України (Стратегія ЗПБ) як керівного документу стра-

тегічного рівня управління і програми дій, спрямова-

них на своєчасне виявлення, відвернення і 

нейтралізацію загроз досягнення національних цілей у 

політичній сфері, які визначені чинним законодав-

ством, передусім Стратегією НБ. Йдеться про доку-

мент, основні положення якого мають ґрунтуватися на 

поточних і перспективних оцінках можливостей дер-

жави, прогнозних оцінках розвитку факторів, які зумо-

влюють національні політичні цілі, умови, засоби і спо-

соби їх досягнення на середньострокову та довгостро-

кову перспективу. За роки незалежності України 

Стратегією ЗПБ не затверджувалася, а доцільність її ро-

зробки не була предметом наукового дискурсу. Тому 

актуальною є розробка теоретико-методологічних за-

сад розробки цього документа. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пра-

вову основу публічного управління визначають Кон-

ституція, Закони України, міжнародні договори, згода 

на обов’язковість виконання яких надана Верховною 

Радою України, інші нормативно-правові акти. Як і в 

інших країнах, в Україні чинне законодавство передба-

чає розробку керівних документів метою яких є визна-

чення у процесі стратегічного планування пріоритет-

них цілей, засобів і способів забезпечення національної 

безпеки у політичній, економічної, воєнній та інших 

сферах. Виконаний аналіз свідчить, що науковці 

розглядають різні теоретико-методологічні підходи та 

технології щодо публічного управління, політичного 

управління, стратегічного планування та розробки 

керівних документів у сфері забезпечення національної 

безпеки [2-26]. Разом з тим, обґрунтування теоретико-

методологічних засад пошуку оптимальної Стратегії 

ЗПБ не перебували в колі уваги науковців. З огляду на 

те, що політична безпека є однією із визначальних 

цілей суб’єктів державного управління, досягнення 

якої передбачає формування сучасної системи її забез-

печення [27;28], обґрунтування вказаних засад, які б 

дозволяли визначати пріоритети, засоби, способи та 

формувати механізми своєчасного виявлення, відвер-

нення і нейтралізації загроз досягнення цілей у політич-

ній сфері, є актуальним науковим завданням. Його 

вирішення передбачає аналіз і синтез в єдиній концеп-

туальній рамці різноманітної інформації, зокрема, 

щодо ціннісних орієнтирів забезпечення безпеки і 

стабільності суспільства, факторів, які є причинами за-

гроз політичній безпеці, їх ідентифікації та кла-

сифікації, а також принципів та підходів щодо ро-

зробки ефективної Стратегією ЗПБ [29-33]. 

Метою статті є обґрунтування теоретико-методо-

логічних засад розробки Стратегії ЗПБ, як норматив-

ного документу та програми дій органів державної 

влади, спрямованих на виявлення, відвернення та 

нейтралізацію загроз політичній безпеці.  

Виклад основного матеріалу. Свого часу по-

няття “стратегія” (strategy – грец.) запропонував О.Ма-

кедонський, він розглядав його як уміння керівника, 

яке він демонструє при прийнятті управлінського 

рішення [34, с. 59]. В управлінську практику воно 

увійшло в широкий вжиток в середині минулого 

століття і сьогодні вживається досить в широкому 

діапазоні: від інтерпретації довгострокових заходів 

підприємств до цілей держав щодо їх діяльності в 

політичній, військовій та інших сферах [13;35]. Перші 

ж спроби запропонувати загальні підходи щодо ро-

зробки стратегій здійснили науковці Заходу, зокрема, 

І.Ансофф та А.Чандлер [36;37]. Вони розглядали її як 

складову стратегічного планування та у контексті еко-

номічного розвитку суспільства. Їм також, належать і 

трактування поняття “стратегія”, вони запропонували 

розглядати її як набір правил для прийняття рішень, 

якими організація керується у своїй діяльності 

(І.Ансофф), або як визначення основних довгостроко-

вих цілей та плану дій, виконання яких забезпечує їх 

досягнення (А.Чандлер). Що до Стратегій НБ, то, як на 

наш погляд, найбільш вдалі визначення їх сутності се-

ред вітчизняних науковців належать В.Воробйову, 

В.Горбуліну, О.Дузь-Кравченку, А.Качинському, В.Ра-

децькому, А.Семенченку та Г.Ситнику, які також сфор-

мували наукові основи методології її розробки [2-9;11]. 

Так, на думку Г.Ситника, Стратегія НБ: “має бути 

адміністративно-політичною основою практичної, по-

всякденної діяльності системи державного управління 

у сфері національної безпеки, спрямованої на досяг-

нення національних цілей, ефективним організаційно-

правовим інструментом вказаної системи”, а її ро-

зробка передбачати: “всебічний аналіз ситуації крізь 

призму захисту національних інтересів і уточнення на 

цій основі національних цілей та їх пріоритетності”. [5, 

c.285-286]. В цілому ж, виконаний нами аналіз праць 

науковців дозволяє дійти висновку, що всі підходи до 

розробки Стратегії НБ зводяться до того, що той чи ін-

ший її варіант є певною комбінацією результатів теоре-

тичного аналізу факторів (умов і можливостей) ре-

алізації національних інтересів і визначених на їх ос-

нові національних цілей, а також професійних знань та 

інтуїції її розробників. При цьому, серед розробників у 

першу чергу мають бути ті, які у подальшому будуть 

деталізувати стратегію до рівня конкретних програм 

(планів) з метою її реалізації. Оскільки результати 

аналізу вказаних факторів, а тим більше інтуїтивні уяв-

лення розробників Стратегія НБ завжди мають певну 

невизначеність, то будь-який її варіант не зможе зі сто 

відсотковою імовірністю відображати зміни умов і 

можливостей щодо досягнення визначених цілей. Тому 

універсального підходу щодо розробки оптимальної 

Стратегії НБ не існує, а її періодичне уточнення є 

обов’язковим. Очевидно, що те ж саме можна ствер-

джувати і стосовно розробки Стратегії ЗПБ. Разом з 

тим, виконаний нами аналіз накопиченого досвіду 

стратегічного плануванні у сфері національної безпеки 

дозволяє стверджувати, що при розробці Стратегії ЗПБ 

доцільним є [33]: дотримання низки принципів, які, зо-

крема, дозволяють забезпечити взаємоузгодженість і 

несуперечливість її основних положень з основними 

положеннями Стратегії НБ (передусім національними 

цілями, які визначені вказаною стратегією; комплексне 

використання існуючих підходів щодо стратегічного 

планування, які мають розглядатися у контексті певної 
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організації процесу стратегічного мислення, орієнтова-

ного на пошук оптимального варіанта плану дій у три-

кутнику: “цілі” – “засоби” – “способи”; врахування ре-

зультатів системного аналізу чинників, які забезпечу-

ють адекватність Стратегії ЗПБ реаліям 

державотворення, серед яких, зокрема, ті, які дозволя-

ють унеможливити довільну інтерпретацію у контексті 

уподобань та інтересів політиків, факторів, які є причи-

нами загроз політичній безпеці та акцентувати увагу на 

параметрах, перевищення яких може зруйнувати 

політичну систему або унеможливити виконання нею 

основних функцій, які визначають сенс існування дер-

жави. 

Принципово важливим є й те, що, як показали у 

своїх роботах В.Горбулін, А. Качинський, С.Лисенко, 

В.Манілов, Г.Ситник, Г.Соболев, В.Назаров, О. Поно-

маренко існує взаємозв’язок між розвитком тієї чи ін-

шої сфери життєдіяльності суспільства і держави та її 

безпекою [2;3;5;7;12;15;17;20;21]. Так, очевидним є 

взаємозв’язок між економічним розвитком та еко-

номічною безпекою, між політичним розвитком і 

політичною безпекою. Саме вказаний розвиток у да-

ному випадку є визначальною передумовою забезпе-

чення економічної та політичної безпеки, оскільки він 

дозволяє акумулювати необхідні для забезпечення без-

пеки ресурси (фінансові, політичні, матеріальні та ін.). 

З іншого боку, забезпечення безпеки у політичній, еко-

номічній та інших сферах є передумовою їх успішного 

розвитку. Наприклад, якщо в державі відсутні ознаки 

прогресивного розвитку політичної системи то це 

може призвести до її деградації, політичної де-

стабілізації, суспільно-політичної напруженості тощо. 

Для України сьогодні забезпечення суспільно-політич-

ного розвитку, зокрема, передбачає удосконалення ви-

борчої системи, розвиток інститутів громадянського 

суспільства, створення інституційних передумов щодо 

подолання корупції, розділення політичних та 

адміністративних посад в системі публічного управ-

ління, виконання інших завдань, які зазначені в Угоді 

про асоціацію між Україною та ЄС, Стратегії НБ, Стра-

тегії сталого розвитку “Україна – 2020” [38-40]. Спра-

ведливим є й те, що забезпечення політичної безпеки є 

передумовою успішного виконання завдань щодо сус-

пільно-політичного розвитку.  

Варто також акцентувати увагу на тому, що існує 

принципова методологічна відмінність стратегічного 

цілепокладання при стратегічному плануванні ро-

звитку політичних, економічних та інших систем 

(об’єктів) та при стратегічному плануванні забезпе-

чення їх безпеки. Йдеться про відмінність щодо стра-

тегічного цілепокладання при розробці стратегій щодо 

забезпечення безпеки у політичній, економічній та ін-

ших сферах та стратегій їх розвитку, наприклад, стра-

тегії суспільно-політичного розвитку та Стратегії ЗПБ. 

Так, для цілепокладання процесу забезпечення 

політичної безпеки, яке відображається у тій чи іншій 

формі дій держави з метою адекватного реагування на 

загрози національними інтересам у політичній сфері, 

принципово важливим є з’ясування і розуміння розроб-

никами Стратегії ЗПБ сутності факторів, які є причи-

ною цих загроз, передусім динаміки загроз індивіду, 

суспільству і державі та факторів, які є їх причиною. 

Тому розуміння сутності факторів, які є причиною вка-

заних загроз формує зміст проблемно-орієнтованого 

поля цілепокладання при розробці Стратегії ЗПБ. При 

цьому критерієм ідентифікації факторів, як загроз 

політичній безпеці, є оцінювання їх негативного 

впливу на реалізацію національних цілей у політичній 

сфері, перелік та суть яких, як правило, знаходить своє 

відображення у чинному законодавстві держави. Осно-

вою ж стратегічного цілепокладання при стратегіч-

ному плануванні розвитку у політичній сфері є об’єк-

тивно існуючі потреби розвитку індивіда, суспільства 

та держави. Наявність конкретних цілей, метою яких є 

досягнення тих чи інших результатів для вказаного ро-

звитку, має принципове значення, оскільки цілі є визна-

чальною умовою управління, яке передбачає саме ро-

звиток об’єкта управлінського впливу. Відсутність цих 

цілей або нечітка їх постановка трансформує управ-

ління в адміністрування, метою якого є підтримка 

об’єкта управлінського впливу, так би мовити, у робо-

чому стані. З огляду на викладене вище, Стратегія ЗПБ, 

як модель дій держави та організаційно-правовий ін-

струмент суб’єктів політичного управління, має перед-

бачати визначення і постійний моніторинг параметрів, 

перевищення яких, може поставити під загрозу руй-

нування політичної системи, політичний суверенітет, 

територіальну цілісність, конституційний лад, дотри-

мання процедур забезпечення правонаступності влади 

і, таким чином, унеможливити політичний розвиток 

соціуму.  

Для різних країн оцінки факторів, які здійснюють 

вплив на суспільно-політичний розвиток соціуму, ма-

ють різне розуміння та виміри, різні уявлення про ме-

ханізми його забезпечення. Тому різними є й уявлення 

про пріоритетність цілей розвитку, засоби та способи їх 

досягнення. Те ж саме можна стверджувати й щодо 

проблемних завдань, напрямів і перспектив їх 

вирішення у контексті забезпечення політичної без-

пеки. В кінцевому підсумку, мають місце ті чи інші ко-

ливання суспільної думки і політичної еліти з широ-

кого кола питань, починаючи з оцінки сьогодення, істо-

ричного минулого й закінчуючи уявленнями про 

обриси майбутнього світопорядку та місця в ньому 

держави. Разом з тим, як правило, панівна ідеологія або 

релігія, культурні особливості, особливості сформова-

ної політичної системи, політичний курс та здатність 

держави мобілізувати свої ресурси, індивідуальні особ-

ливості поведінки і політична воля її керівників та інші 

чинники, так би мовити національного порядку, 

здійснюють значний вплив на вибір принципів, під-

ходів, засобів, способів та механізмів забезпечення 

політичної безпеки, які знаходять своє відображення у 

відповідних стратегіях. Тому у багатьох країнах, в 

межах різних наукових напрямків відбувається цілес-

прямоване накопичення знань щодо методологічних 

аспектів розробки стратегій, результатів структурно-

функціонального та системного аналізу, часто з вико-

ристанням методологічних принципів синергетики, 

факторів, які здійснюють вплив на безпеку індивіда, 

суспільства та держави, у тому числі у політичній сфері 

їх життєдіяльності. Ці стратегії зазвичай розгляда-

ються, як певні плани діяльності органів державної 

влади щодо забезпечення безпеки в політичній, еко-

номічній та інших сферах та обґрунтування умов, за 
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яких використання державою сили (політичної, 

воєнної тощо) для впливу, підтримки, контролю чи 

прямого примусу у контексті досягнення національних 

цілей є можливим.  

Сфера безпеки охоплює соціальний простір, який 

включає в себе основні цінності та фундаментальні ос-

нови суспільного буття. Тому варто погодитися з тими, 

зокрема, В.Маніловим, Г.Ситником, А. Семенченком, 

Г.Соболевим, які стверджують, що належного захисту 

потребують передусім ті інститути, руйнація яких при-

зводить до втрати стійкості соціальної системи, зрос-

тання ентропії і розпаду суспільних зв’язків, що стій-

кий стан суспільства передусім залежить від інтегрую-

чої сили влади, здатності політичної системи 

забезпечувати ефективну адаптацію до змін середо-

вища її існування [3;5;8;20;21]. Тому ефективна стра-

тегія та науково-обґрунтовані політичні дії в сфері без-

пеки мають вирішальне значення для життєдіяльності 

соціуму. Саме вони мають знайти своє відображення в 

основних положеннях Стратегії ЗПБ, які передусім ма-

ють відповісти на запитання: за яких умов, яким чином 

та яка комбінація інструментів державної влади і 

політичних дій може бути використана для впливу, 

підтримки, контролю чи примусу в інтересах захисту 

інститутів, від яких залежить життєдіяльність суспіль-

ства та держави, зокрема: політичної системи, політич-

ного суверенітету, конституційного ладу, територіаль-

ної цілісності. Таким чином у загальному випадку, 

Стратегія ЗПБ має відображати концентрацію можли-

востей держави та низку стратегічних рішень, спрямо-

ваних на протидію загрозам національним інтересам у 

політичній сфері, передусім у критичних ситуаціях.  

Разом з тим, сьогодні пошук оптимального плану 

дій щодо забезпечення політичної безпеки значно 

ускладнився, у зв’язку з необхідністю системного 

врахування низки факторів [3;5;28;29;32;41-43]. 

Очевидно, що у контексті забезпечення політич-

ної безпеки ті чи інші цілі у той чи інший період мо-

жуть мати різну пріоритетність для керівництва дер-

жави, а відтак і ступінь важливості, який завжди 

містить певну невизначеність. Вона обумовлена, зо-

крема, особливостями поведінки, ідеологічними упо-

добаннями, політичною волею керівників держави та 

часто досить довільною інтерпретацію факторів, які, на 

їх думку, зумовлюють вказану пріоритетність цілей. 

Тому пошук оптимального плану дій суб’єктів забезпе-

чення політичної безпеки, домінантою якого є ієрархія 

національних цілей у політичній сфері, не дозволяє 

уникнути суб’єктивізму при розробці Стратегії ЗПБ. 

Завжди можна навести аргументи на підтримку запро-

понованої ієрархії, так і проти неї. Проте рішення ро-

зробників вказаної стратегії щодо того, які зусилля 

необхідно докладати для досягнення тієї чи іншої цілі 

значною мірою залежить від її місця в ієрархії, яке, як 

ми зазначили, залежить від ступеня важливості цілі для 

політичного керівництва. Разом з тим, варто акценту-

вати увагу на тому, що зниження уваги розробників 

Стратегії ЗПБ до цілей, які перебувають на нижчих рів-

нях ієрархії, об’єктивно породжує додаткові загрози 

політичній безпеці, навіть тоді, коли стосовно місця 

цих цілей в ієрархії в даний момент досягнуто суспіль-

ний і політичний консенсус. Ці загрози обумовлені 

тим, що у подальшому, особливо в умовах криз у 

міждержавних стосунках та у внутрішньополітичній 

сфері, можливі ситуації, коли безумовна необхідність 

досягнення цих цілей може бути суттєво обмежена ре-

сурсами, які будуть на той час у розпорядженні дер-

жави. Тому розробникам Стратегії ЗПБ завжди необ-

хідно мати на увазі, що та чи інша ієрархія цілей є не 

більше ніж вихідна передумова розробки плану дій 

держави щодо забезпечення політичної безпеки. З 

ієрархії цілей не випливає, що визначена на її основі 

пріоритетність концентрації ресурсів, необхідних для 

їх досягнення гарантує оптимальний план дій по забез-

печенню політичної безпеки, навіть у середньостро-

ковій перспективі. З огляду на це, при розробці Стра-

тегії ЗПБ необхідно завжди оцінювати можливі ризики 

для політичної безпеки у майбутньому, які можуть 

бути обумовлена недосягненням в повній мірі цілей, 

які перебувають на нижчих рівнях ієрархії через обме-

женість ресурсів, які є у розпорядженні держави. Якщо 

ці ризики, на погляд розробників стратегії є неприйнят-

ними, необхідно переглядати ієрархію цілей і у разі 

необхідності у встановленому порядку уточнити з 

політичним керівництвом пріоритетність цілей.  

В цілому ж, різноманітність, взаємозалежність і 

суперечливість факторів, які здійснюють вплив на 

політичну безпеку та практично не піддаються до-

стовірному кількісному виміру, зумовлюють отри-

мання лише ймовірних варіантів динаміки змін умов і 

можливостей держави щодо її забезпечення. Тому 

строго формалізувати процес, який би дозволяв уник-

нути невизначеності при прийнятті розробниками 

Стратегії ЗПБ тих чи інших рішень, передусім щодо 

ієрархії цілей та оцінки факторів, які є причинами за-

гроз та від яких залежать можливості держави щодо до-

сягнення цілей, досить складно. З огляду на це, у кінце-

вому підсумку, можна говорити про оптимальність 

того чи іншого плану дій по забезпеченню політичної 

безпеки, а отже і Стратегії ЗПБ, якщо він адекватний 

динаміці та параметрам розвитку середовища жит-

тєдіяльності суспільства та держави. Це зумовлює 

необхідність стратегічного аналізу різних варіантів си-

туацій, які можуть мати місце у процесі досягнення 

визначених цілей у політичні сфері, особливо кризо-

вих, незважаючи на те, що вони, як правило, є наслід-

ком втілення у життя найменш ймовірних сценаріїв їх 

розвитку. В кризових ситуаціях, з одного боку, зростає 

імовірність насильства, невизначеність, виникають 

значні обмеження у часі щодо прийняття необхідних 

рішень, а з іншого – виникає потреба оперативного за-

лучення додаткових ресурсів, необхідних для врегулю-

вання ситуації. Як зазначають В.Горбулін та А.Качин-

ський, для ситуацій, які важко передбачувані, саме сце-

нарний аналіз їх розвитку є одним із методів надання 

інформації про реальну обстановку та опрацювання за-

ходів, що можуть бути використані для прийняття 

ефективних рішень, тому сценарне планування є ефек-

тивним інструментом планування на середньо- і дов-

гострокову перспективу в умовах невизначеності [2, с. 

155]. Таким чином, визначення сценаріїв майбутнього 

дозволяє визначити найбільш ймовірний та найсприят-

ливіший варіант плану дій щодо досягнення національ-

них інтересів у політичній сфері та налагодити ефек-

тивний моніторинг його виконання. Тому початком 

процесу розробки Стратегії ЗПБ має бути стратегічний 
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аналіз факторів, які зумовлюють стратегічні цілі у 

політичній сфері, загрози та можливості держави щодо 

їх досягнення у контексті можливих сценаріїв розвитку 

середовища життєдіяльності суспільства та держави. 

При цьому при виконанні аналізу принципово важли-

вим є дотримання певної концептуальної схеми про-

цесу розробки Стратегії ЗПБ, зокрема, його організації, 

етапів, критеріїв, які мають використовуватися при 

прийнятті рішень в межах цих етапів. Виконання цих 

умов може слугувати зближенню позицій учасників 

розробки Стратегії ЗПБ з принципових питань, які за-

лежно від складності ситуацій можуть бути різними, 

що в кінцевому підсумку, мінімізує вплив невизначе-

ності на результати її розробки. Таким чином стра-

тегічне планування, в межах якого відбувається ро-

зробка Стратегії ЗПБ складається з певних етапів. 

Структуру процесу її розробки можна представити у 

вигляді взаємопов’язаних блоків, кожний із яких пе-

редбачає виконання низки завдань і є завершеним ета-

пом її розробки. 

Блок 1 (перший етап) – формування переліку цілей 

та визначення ступеню їх важливості. Визначення пе-

реліку зовнішньополітичних і внутрішньополітичних 

цілей Стратегії ЗПБ має відбуватися у контексті націо-

нальних інтересів та Стратегії НБ. Ті чи інші націо-

нальні інтереси за своєю спрямованістю можна відне-

сти до однієї з категорій, а саме ті, які зумовлені необ-

хідністю забезпечення фізичної безпеки індивіду, 

суспільства, держави; добробуту населення; створення 

сприятливого зовнішнього середовища для жит-

тєдіяльності держави в економічній, політичній та ін-

ших сферах [3-5]. Тому в межах зовнішньополітичної 

та внутрішньополітичної груп цілі доцільно також 

розподілити на три категорії, а саме цілі, метою яких є 

забезпечення: безпеки, добробуту або ефективного 

міжнародного співробітництва. Очевидно, цілі, метою 

яких є забезпечення територіальної цілісності або без-

пеки політичної системи мають бути віднесені до кате-

горії “забезпечення безпеки”. Якщо цілі мають за мету 

втілення в життя політичних рішень спрямованих, 

наприклад, на забезпечення економічної незалежності, 

вони мають бути віднесені до категорії “забезпечення 

добробуту”. До категорії “забезпечення ефективного 

міжнародного співробітництва” будуть належати цілі, 

метою яких, наприклад, є пошук зовнішньополітичних 

партнерів для поєднання зусиль щодо забезпечення 

регіональної безпеки. Цілі, які можна віднести до пер-

ших двох категорій, головним чином зумовлені націо-

нальними інтересами, які уособлюють в собі потреби 

щодо захисту і розвитку матеріальних та духовних 

національних цінностей (географічна територія, при-

родні ресурси, генофонд нації тощо), як основи буття 

соціуму та держави, а цілі третьої категорії, враховують 

взаємозалежність країн у вирішенні проблем забезпе-

чення політичної безпеки. З іншого боку, можна ствер-

джувати, що, цілі першої категорії обумовлені жит-

тєвоважливими національними інтересами у політич-

ній сфері, а другої та третьої категорії можуть 

відображати намагання розширити або захистити на-

явні можливості держави для забезпечення політичної

безпеки. В кінцевому підсумку, досягнення сукупності 

цих цілей має забезпечити максимальну свободу дій 

(незалежність) держави у політичній сфері та бажаний 

рівень політичної безпеки. Разом з тим, ті чи інші цілі 

можуть мати різну пріоритетність, тобто ступінь важ-

ливості їх досягнення для політичної безпеки може 

бути різною. Очевидно, що рішення розробників Стра-

тегії ЗПБ щодо того, які ресурси мають бути виділені 

для досягнення цілі та які зусилля необхідно докладати 

для цього, будуть залежати від місця цілі в ієрархії, яке 

залежить від ступеня важливості цілі. Це означає, що 

розробники Стратегії ЗПБ мають домовитись щодо 

критерію, за допомогою якого вони будуть визначати 

ступінь важливості цілі. У роботах [3-5] показано, що 

критерієм ступеня важливості національного інтересу 

можуть бути оцінки наслідків для національної без-

пеки, якщо інтерес буде нереалізованим. Наслідки 

можна диференціювати, за певною шкалою: значні, се-

редні, незначні, відповідно, й реалізація інтересу може 

мати високу, середню чи низьку ступінь важливості.  

З огляду на викладене, оцінка наслідків для 

політичної безпеки, у разі недосягнення тієї чи іншої 

цілі, також може слугувати критерієм визначення сту-

пеню важливості цілі. При цьому об’єктивно завжди є 

цілі, стосовно яких у політиків і розробників Стратегії 

ЗПБ є консенсус щодо важливості їх досягнення за 

будь-яких умов для забезпечення політичної безпеки. 

Іншими словами, вони будуть переконані, що недосяг-

нення цих цілей може призвести до тяжких наслідків 

для політичної безпеки. Серед таких цілей, наприклад 

цілі, метою яких є забезпечення територіальної ціліс-

ності, захист політичного суверенітету, унеможлив-

лення дестабілізації політичної системи. Очевидно, 

такі цілі будуть мати високий ступінь важливості. 

Щодо інших цілей, то ступінь їх важливості можна 

визначати у контексті оцінки наслідків впливу резуль-

татів їх досягнення на можливості держави щодо досяг-

нення цілей високого ступеня важливості. Так, якщо, у 

розробників Стратегії ЗПБ будуть підстави дійти вис-

новку, що цей вплив досить значний, то вони також мо-

жуть надати вказаній цілі статус високого ступеня важ-

ливості, якщо ж вплив відносно середній – середнього, 

а якщо незначний – низького ступеню важливості. Та-

ким чином, розробники Стратегії ЗПБ оцінюючи 

наслідки впливу результатів досягнення/недосягнення 

тих чи інших цілей на забезпечення політичної безпеки 

можуть ідентифікувати їх як такі, що мають високий, 

середній або низький ступінь важливості. Очевидно, 

що визначеність зі ступенем важливості цілей є переду-

мовою побудови їх ієрархій в межах зазначених вище 

категорій цілей. 

Блок 2 (другий етап) – оцінка цілей у контексті 

загроз щодо їх досягнення. Головною умовою 

вирішення завдання щодо оцінки цілей у контексті за-

гроз щодо їх досягнення є вибір розробниками Стра-

тегії ЗПБ критеріїв, які дозволяють здійснювати іден-

тифікацію, класифікацію та оцінювання інтенсивності 

зростання негативного впливу загроз на національні 

цілі у політичній сфері. Їх вибір дозволяє уникнути 

довільної інтерпретації факторів, які є причинами ви-

никнення загроз політичній безпеці.  

Об’єктивною основою загроз політичній безпеці, 

є природа речей, які визначають характеристики

умов життєдіяльності суспільства та держави. Тому при

ідентифікації факторів, які інтерпретуються як 



70 SCIENCES OF EUROPE # 21 (21), 2017 |  POLITICAL SCIENCES 

причини вказаних загроз, першочергової уваги заслуго-

вують ті, які призводять до негативної зміни цих умов, 

передусім, умов природного функціонування соціуму

та суттєвої зміни структури політичної системи 

[31]. Питання класифікації небезпек політичній безпеці 

детально розглянуті нами у [30; 44]. Першим кроком 

при класифікації загроз щодо досягнення цілей, які 

були визначені на попередньому етапі, є поділ їх на дві 

групи, а саме на ті, які обумовлені внутрішніми факто-

рами та які обумовлені зовнішніми факторами. В 

межах груп загрози доцільно розподілити на підгрупи 

з огляду на ступінь спроможності держави щодо реагу-

вання на них у правовій площині з урахуванням 

міжнародних зобов’язань та ступінь її спроможності, 

яка визначається ресурсними можливостями держави. 

З огляду на динаміку змін можливостей та умов забез-

печення політичної безпеки серед факторів, які є при-

чиною загроз доцільно розрізняти короткострокові, се-

редньострокові та довгострокові. При визначені сту-

пеню зростання їх негативного впливу на досягнення 

цілей доцільно вирізняти: виклик досягненню цілі – си-

туація, за якої ті чи інші фактори свідчать про фор-

мування передумов і потенціалу протидії досягнення 

цілі; потенційну загрозу досягненню цілі - ситуація, за 

якої ті чи інші фактори свідчать, що мають місце певні 

наслідки протидії досягненню цілі локального (регіо-

нального) характеру, а силові засоби не застосову-

ються; реальну загрозу досягненню цілі – ситуація, за 

якої ті чи інші фактори свідчать, що протидія досяг-

ненню цілі є комплексною, а її наслідки набувають мас-

штабу загальнодержавного значення (можлива втрата 

територіальної цілісності, суспільно-політична криза 

тощо), тому суттєво зростає ймовірність виникнення 

збройного конфлікту (внутрішнього або зовнішнього). 

Доцільно цю градацію загроз досягненню цілей щодо 

забезпечення політичної безпеки доповнити ймовірно-

стями виникнення умов, за яких вони настають. Для 

кількісної оцінки наслідків для політичної безпеки до-

цільно використовувати функцію ризику, аргументами 

якої є ймовірність небажаної події та розмір макси-

мально можливого збитку через її настання, через недо-

сягнення тієї чи іншої цілі. З огляду на ситуації харак-

терні для виклику, потенційної та реальної загрози до-

сягненню цілі, настання цих ситуацій можна оцінювати 

як, відповідно, малий, середній та великий ризик для 

політичної безпеки. Останній при розробці Стратегії 

ЗПБ можна розглядати як недопустимий розмір шкоди 

(збитку) політичній безпеці. Ступінь інтенсивності (ди-

наміки зростання) небезпек політичній безпеці також 

має бути одним з критеріїв їх оцінювання. Аналіз різ-

них типів дестабілізації політичної системи, дозволяє 

вважати, що небезпеки, характерні для еволюційного, 

модернізаційного і трансформаційного типів її де-

стабілізації, можуть вважатися такими, що мають 

низьку, середню і високу ступінь інтенсивності, а 

ступінь інтенсивності для комбінованованого типу де-

стабілізації буде залежати від співвідношення наяв-

ності у ньому ознак вказаних типів дестабілізації [30; 

32;44]. Крім того, при ідентифікації, класифікації та 

оцінюванні загроз досягнення цілей необхідно мати на 

увазі, що фактори, які є причиною виникнення загроз, 

як правило, утворюють ієрархічні структури, а їх 

взаємозв’язок є причиною кореляції цих загроз з загро-

зами в економічній, соціальній та інших сферах. В кін-

цевому ж підсумку, виявлення та оцінювання загроз 

досягнення цілей, метою яких є забезпечення політич-

ної безпеки, дозволяє уточнити ієрархію цих цілей, як 

одну з визначальних передумов пошуку державно-

управлінських рішень, адекватних цим загрозам. 

Блок 3 (третій етап) – визначення пріоритет-

ності цілей. Існують різні критерії з використанням 

яких можливо приймати рішення щодо пріоритетності 

цілей та необхідних для їх досягнення ресурсів. Серед 

них критерії, які запропоновані Г.Ситником та М. 

Шміттом, і є типовими при оцінці цілей у процесі за-

безпечення національної безпеки: інтенсивність, акту-

альність, ймовірність, ступінь збитку для інтересу [3;5]. 

Ці критерії доцільно використовувати при оцінці як 

цілей, зумовлених необхідністю захисту свободи дій 

держави у політичній сфері, так і цілей, які мають за 

мету набуття додаткової свободи дій. 

Критерій “інтенсивність” відображає 

енергійність і наполегливість з якою держава прагне 

досягти тієї чи іншої цілі та, відповідно, реагувати на ту 

чи іншу загрозу цілі. Вибір цього критерію підтвер-

джує доцільність класифікації цілей по ступеню їх важ-

ливості в межах кожної категорії. Так, при де-

стабілізації політичної системи, пріоритетними будуть 

цілі, віднесені до категорій безпеки, оскільки у даному 

випадку невизначеність у сфері безпеки породжує 

більші ризики, ніж невизначеність у сфері добробуту 

чи міжнародного співробітництва. Критерій “актуаль-

ність” дозволяє оцінити можливості та загрози у кон-

тексті динаміки їх розвитку. Його використання часто 

змушує пожертвувати довгостроковими цілями на ко-

ристь короткострокових, які гарантують отримання в 

тих чи інших умовах бажаного результату, або 

навпаки. Оцінка можливостей і загроз розробниками 

Стратегії ЗПБ у контексті їх актуальності часто мало 

впливає на пріоритетність цілі, оскільки для них зна-

чення інших критеріїв може бути більшим. Разом з тим, 

завжди існують віддалені цілі, яким надається високий 

пріоритет, і короткострокові, що мають менший 

пріоритет. Те ж саме можна говорити й про загрози. 

Можна не приймати рішення щодо усунення безпосе-

редньої загрози, а віддати перевагу майбутній загрозі, 

але згодом з’ясується, що майбутні загрози виявилися 

ілюзорними, а не усунення безпосередньої загрози, 

призвело до значних негативних наслідків. Вибір кри-

терію – “ймовірність” зумовлено тим, що найбільш 

ефективна політика у сфері політичної безпеки буде 

полягати в підготовці до найбільш ймовірного ро-

звитку ситуації. Критерій відображає зміни умов сере-

довища формування та реалізації цілей, не може бути 

обмеженим часовими межами, а при його використанні 

важливо проаналізувати ймовірності безпосередніх та 

довгострокових можливостей і загроз та враховувати 

ймовірність створення в державі додаткових можливо-

стей за допомогою наявних у її розпорядженні можли-

востей. Критерій “ступінь збитку для інтересу” слу-

гує оцінкою збитку для національних інтересів у 

політичній сфері у разі неадекватної реакції на загрози 

недосягнення тієї чи іншої цілі. Використання цього 

критерію передбачає необхідність максимального ви-

користання розробниками Стратегії ЗПБ, так званої 
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“інформованої” інтуїції, оскільки саме у цьому випадку 

при оцінці пріоритетності цілей вони зіштовхуються з 

найбільшою невизначеністю. Звичайно, значення кож-

ного критерію для кожної цілі буде залежати від умов, 

у яких передбачається їх досягнення, але в остаточному 

підсумку буде визначена їх пріоритетність у межах 

кожної категорії цілей. 

Блок 4 (четвертий етап) – комплексна оцінка 

цілей, можливостей і загроз. Основним завданням 

етапу є визначення мінімально прийнятних 

ймовірністей досягнення цілей та можливостей для 

цього, а також максимально допустимих рівнів загроз 

щодо їх недосягнення. Вирішення завдання вимагає 

максимальної концентрації професійних компетенцій 

та інтуїції розробників і, в кінцевому підсумку дозволяє 

дійти висновку щодо шансів на успіх у спробах досягти 

тієї чи іншої цілі. Як правило, держави завжди визнача-

ють своє уявлення стосовно своїх національних інте-

ресів і цілей у політичній сфері, принципів, підходів, за-

собів і способів щодо їх реалізації (досягнення), які на 

офіційному рівні знаходить відображення у чинному 

законодавстві, виступах і політичних заявах Глави дер-

жави і, безумовно, в Стратегії НБ. Очевидно, завжди є 

цілі, для яких має плануватися стовідсоткова 

ймовірність їх досягнення, наприклад, цілі пов’язані із 

забезпеченням ефективного функціонування політич-

ної системи та територіальної цілісності. Це означає, 

що всі варіанти Стратегії ЗПБ повинні забезпечити га-

рантований успіх у досягненні цих цілей. Разом з тим, 

отримати відповідь на питання щодо мінімальних мож-

ливостей для досягнення цих цілей та яким є макси-

мально прийнятний рівень загроз щодо їх недосяг-

нення значно складніше. 

По-перше, оцінку можливостей (ресурсів) дер-

жави та факторів, які розглядаються як загрози щодо 

досягнення цілей, необхідно здійснювати як з 

урахуванням можливої протидії з боку суб’єктів загроз, 

так і контр-протидії з боку держави по зменшенню 

можливостей цих суб’єктів. У даному випадку не 

обійтися без інформації, яку надають розвідувальні ор-

гани, але розвідка зорієнтована на виявлення намірів та 

можливостей зовнішніх суб’єктів загроз досягнення 

цілей. Тому для здійснення комплексного аналізу і 

моніторингу взаємовпливу можливостей держави та 

суб’єктів загроз необхідним є залучення органів дер-

жавної влади, які можуть надати інформацією щодо 

внутрішніх факторів, які визначають наші можливості 

(ресурси) щодо досягнення цілей.  

По-друге, в остаточному підсумку відповідь на пи-

тання, щодо мінімальних можливостей держави, необ-

хідних для досягнення цілі та щодо максимального 

рівня загрози щодо її досягнення, який може бути 

прийнятний, передбачає досягнення певного сус-

пільно-політичного консенсусу. Керівники держави не 

рідко приймають рішення щодо цілей, які артикулю-

ють як життєвоважливі для національної безпеки. Тому 

питання полягає лише у тому, як розробити стратегію, 

яка гарантує стовідсоткове досягнення цієї цілі ґрунту-

ючись на комплексних оцінках взаємовпливу можли-

востей держави та суб’єктів загроз у контексті її досяг-

нення. Разом з тим, у розробників стратегії може ви-

никнути невизначеність з цілями, в досягненні яких 

вони вбачають передумову досягнення цілей, які 

визначені політиками як “життєвоважливі”. В такій си-

туації розробники Стратегії ЗПБ мають виконати по-

вторну комплексну оцінку цілей, можливостей та за-

гроз. Якщо оцінка підтвердиться, то зважаючи на обме-

женість в ресурсах, необхідно звертатись до замовників 

стратегії щодо ухвалення рішення щодо необхідності 

забезпечення стовідсоткової ймовірності успіху в до-

сягненні цієї цілі, що, безумовно, вплине на ймовір-

ності виконання інших цілей. 

По-третє, визначення прийнятних рівнів можли-

востей і загроз дозволяє уточнити встановлені цілі та їх 

пріоритетність, але необхідно враховувати, що цілі, які 

стоять вище умовних рівнів, повинні досягатися зі 

стовідсотковою ймовірністю успіху, що дозволяє за-

безпечити рівень можливостей не нижче мінімально 

прийнятного або нейтралізацію загрози, а ступінь ба-

жаної ймовірності успіху при досягненні цілей, які сто-

ять нижче цих рівнів буде відповідати їх положенню в 

ієрархії цілей; обсяг можливостей (ресурсів), завжди 

менший бажаного, що передбачає у деяких випадках 

можливість ігнорування цілей, досягнення яких буде 

вважатися непрактичним, а в інших випадках низька 

ймовірність успіху може буде прийнятна, через бажані 

побічні ефекти при частковому їх досягненні. 

Блок 5 (шостий етап) – розробка стратегії. 

Оцінка альтернативних варіантів Стратегії ЗПБ з ме-

тою вибору такого, який забезпечує ефективну ре-

алізацію політики у сфері забезпечення політичної без-

пеки, є кульмінаційним моментом. Для обраної альтер-

нативи мають бути ґрунтовно оцінені різні фактори: 

можливості держави, фактор часу, ризики, пов’язані з 

можливою протидією з боку різних суб’єктів та інші, 

оскільки її вибір певною мірою обмежує дії керів-

ництва держави при прийнятті тих чи інших рішень з 

питань забезпечення політичної безпеки в середнь-

остроковому та довгостроковому періоді. Та, чи інша 

альтернатива завжди є результатом компромісу між 

можливими втратами і виграшем при забезпеченні 

політичної безпеки, а її ефективність може оцінюва-

тися з огляду на: реалістичність здійснення; адекват-

ність протидії загрозам національним цілям у політич-

ній сфері; мінімізацію ризиків для суверенітету та тери-

торіальної цілісності тощо. Тому розробка та оцінка 

варіантів Стратегії ЗПБ має передбачати системний 

аналіз таких змінних величин, як: можливості (ре-

сурси) держави; ризики втрат, зумовлені вибором стра-

тегії; можливості підвищити ефективність стратегії та 

ризики щодо їх обмеження; побічний ефект реалізації 

стратегії. Відносна значимість цих змінних буде зале-

жати від прогнозних оцінок тих чи інших факторів, які 

здійснюють вплив на забезпечення політичної безпеки.  

Для досягнення цілей у політичній сфері держава 

може залучати різні ресурси: політичні, військові, ін-

формаційні та ін. Тому при комплексній оцінці можли-

востей (ресурсів) держави необхідно виходити з того, 

що умовою їх ефективного використання є дотримання 

певної пріоритетності, яка визначається у контексті 

умов досягнення тих чи інших цілей та комбіноване за-

лучення різних ресурсів. Обмеженість можливостей 

держави щодо досягнення тих чи інших цілей пород-

жує ризики втрат, зумовлені вибором Стратегії ЗПБ. 

Тому оцінка цих ризиків має ґрунтуватися на деякому 

компромісі розподілу можливостей між цілями та 
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ймовірностей успіху щодо їх досягнення. З огляду на 

це необхідно з’ясувати, які цілі можуть бути не досяг-

нуті та які від цього будуть наслідки для політичної без-

пеки, якщо буде прийнято той чи інший варіант стра-

тегії. Різні варіанти зменшення цих наслідків мають 

бути розглянуті у процесі консультацій розробників та 

замовників стратегії, серед яких зокрема: спроба уник-

нути витрат вибору шляхом прийняття рішення щодо 

зниження ймовірності успіху виконання тих чи інших 

цілей; скоротити обсяг ресурсів для цілей, досягнення 

яких за даних умов, не має критичного значення для за-

безпечення політичної безпеки; знизити негативний 

вплив вибору шляхом перерозподілу ресурсів між 

цілями, знижуючи в допустимих межах ймовірність їх 

досягнення; здійснити пошук додаткових ресурсів; ро-

зробити варіант стратегії, яка передбачає іншу пріори-

тетність залучення ресурсів для досягнення тих чи ін-

ших цілей. При розробці Стратегії ЗПБ важливо також 

оцінити можливості формування умов, які сприяють 

розширенню кола альтернативних їй варіантів та мож-

ливих цілей, а не тільки розглядати альтернативи, до-

цільні у контексті поточної ситуації у сфері політичної 

безпеки. Йдеться про фактори, що знаходяться поза 

межами можливостей держави, які є у неї на поточний 

момент, але можуть сприяти досягненню цілі за тих чи 

інших умов. Тому при аналізі умов реалізації стратегії 

оцінювання можливості підвищення ефективності 

стратегії передбачає визначення цих факторів, які мо-

жуть бути як статичними, так і динамічними. Напри-

клад, це може бути підтримка суспільством або 

провідними країнами того чи іншого варіанта стратегії, 

і якщо можна створити більш сприятливі умови, тоді, 

як варіант, можна розглядати стратегію, яка в іншому 

випадку нездійсненна. Тісно пов’язане з цим завдання 

є й оцінювання ризиків щодо обмежень можливостей 

здійснення Стратегії ЗПБ, які також можуть мати 

внутрішній і зовнішній характер. Наприклад, від-

сутність суспільного консенсусу або необхідність 

врахування норм міжнародного права, можуть слугу-

вати причиною відмови від тієї чи іншої альтернативи. 

Оцінка цих обмежень є важливою частиною процесу 

розробки стратегії на всіх його етапах. Вона має врахо-

вувати, що, за винятком окремих ситуацій, поточні об-

меження у майбутньому можуть стати факторами 

підвищення ефективності і, навпаки, а деякі не роблять 

ні позитивного, ні негативного впливу. Тому комплекс-

ний аналіз факторів, які створюють додаткові можли-

вості підвищення ефективності стратегії та тих, які по-

роджують ризики їх обмежень, призводять до кращого 

розуміння доцільності того чи іншого варіанта Стра-

тегії ЗПБ. При виборі конкретного варіанта Стратегії 

ЗПБ важливою є й оцінка побічного ефекту його ре-

алізації. Йдеться про довгострокові та непрямі можливі 

наслідки, які лежать поза межами безпосереднього 

ефекту у разі досягнення передбачених цілей. Як пра-

вило, довгостроковий і непрямий побічний ефект має 

мінімальну фактичну актуальність для досягнення 

цілей та очевидні труднощі щодо його визначення і 

оцінки. Разом з тим, з огляду на Стратегію ЗПБ, як план 

наших дій щодо формування ситуації у сфері політич-

ної безпеки у майбутньому, доцільно здійснювати ро-

зрахунки цих ефектів.  

Блок 6 (шостий етап) – оцінка ризиків та уточ-

нення обраного варіанта Стратегії ЗПБ. Розробники 

Стратегії ЗПБ, як і політики причетні до її розробки, 

навряд чи зможуть дійти єдиної точки зору щодо меж 

тих чи інших ризиків її реалізації. Як правило, ці 

розбіжності виявляються в оцінці факторів, які розгля-

даються як причини наявних чи можливих перешкод 

досягнення цілей стратегії. Це можуть бути інститу-

ційні, політичні, фінансові та інші чинники, які не доз-

волять втілити в життя найдосконалішу стратегію. З ін-

шого боку, будь-яка стратегія не може бути забезпе-

чена ресурсами в обсязі, який би гарантував 

стовідсотковий успіх досягнення її цілей. Тому після 

того, як по кожній з цілей розроблено варіант її досяг-

нення, необхідно здійснити оцінку цих варіантів у су-

купності, тобто має бути отримана відповідь на запи-

тання, чи вдалося забезпечити системний підхід щодо 

реалізації політики у сфері забезпечення політичної 

безпеки. При цьому варто зазначити, що у будь-якому 

випадку ступінь довіри до обраного варіанта Стратегії 

ЗПБ буде залежати від якості системного аналізу при-

роди факторів, які розглядаються як причини загроз до-

сягнення цілей та відповідності параметрів обраної аль-

тернативи характеристикам, які задовольняють розроб-

ників та політиків, причетних до її розробки і 

практичної реалізації, серед яких: наукова обґрунто-

ваність, реалістичність, несуперечність, адаптивність, 

оперативність, які дозволяють оцінити якість рішень, 

прийнятих при розробці стратегії.  

Наукова обґрунтованість рішень зумовлена сту-

пенем врахування закономірностей функціонування та 

розвитку об’єкта управління (політичної системи, сус-

пільно-політичних відносин та ін.), тенденцій розвитку 

суспільства в цілому і значною мірою залежить від 

рівня фахових компетенцій осіб, які приймають участь 

у розробці стратегії. Очевидно, що обґрунтованим 

може бути тільки те рішення, яке приймалось на основі 

повної, достовірної, неупередженої, систематизованої, 

несуперечливої і науковоопрацьованої інформації. 

Принципово важливим також є урахування об’єктив-

них законів, закономірностей і тенденцій розвитку сус-

пільно-політичних процесів на національному та гло-

бальному рівні, наявність спеціальних знань, освіти та 

практичних навичок в осіб, які приймають рішення. 

Вимога щодо реалістичності рішення зумовлена тим, 

що воно має прийматися з урахуванням об’єктивних 

можливостей держави, тобто наявних у її розпо-

рядженні ресурсів має бути достатньо для реалізації об-

раної стратегії. Забезпечення несуперечності рішення 

передбачає здійснення взаємопов’язаних, взаємозумо-

влених і цілеспрямованих кроків організуючого, кон-

тролюючого і регулюючого характеру, оскільки інфор-

мація, якою керуються розробники Стратегії ЗПБ, як 

правило, є узагальнене уявлення про цілі, завдання, 

доручення, обмеження тощо, які доведені до розроб-

ників стратегії її замовниками (суб’єктами управління 

у сфері політичної безпеки). При цьому варто ро-

зрізняти внутрішню несуперечливість рішень, яка за-

безпечується відповідністю цілей і засобів їх досяг-

нення, складності проблеми і методів її вирішення та 

зовнішню несуперечливість, головною передумовою 

якої є відповідність рішень іншим стратегіям держави 
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(передусім Стратегії НБ) та раніше прийнятим рішен-

ням на загальнодержавному рівні. Варто також зазна-

чити, що при розробці Стратегії ЗПБ забезпечення не-

суперечливості рішень ускладнюється тим, що, як пра-

вило, надійні прогнозні сценарії розвитку об’єктів 

управління та середовища їх функціонування відсутні, 

а замовники стратегії (суб’єкти управління), зазвичай 

звикли реагувати тільки на поточні виклики і загрози у 

сфері політичної безпеки. Вимога щодо адаптивності 

рішення, зумовлена тим, що будь-яке рішення завжди 

має тимчасовий характер, оскільки термін його ефек-

тивної дії лежить в межах проблемної ситуації, а за 

ними його реалізація може навіть ускладнювати 

вирішення тієї чи іншої проблеми, характерної для цієї 

ситуації. Вимога щодо оперативності рішення є прин-

ципово важливою, оскільки затримка з його прийнят-

тям досить часто призводить до зростання загроз 

політичній безпеці. Разом з тим, завжди має місце про-

блема, на яку, зокрема, вказують Г.Ситник та А.Семен-

ченко [5;8]: намагання підвищити обґрунтованість 

рішення шляхом опрацювання додаткової інформації, 

наприклад, з метою мінімізації невизначеності у тен-

денціях розвитку середовища функціонування об’єкта 

управління, входить у протиріччя з необхідністю забез-

печення оперативності рішення, тобто можуть вини-

кати ситуації, коли більш якісне рішення буде вже 

непотрібним, а то й принести певну шкоду при 

вирішенні проблеми, яка зумовлена цією ситуацією. 

З урахуванням викладених вище чинників, ос-

новне правило при уточненні обраного варіанту Стра-

тегії ЗПБ полягає в тому, що якщо ризик виявиться не-

припустимим, а зменшити його негативні наслідки в 

межах обраної стратегії не вдається, стратегія має бути 

переглянута. При цьому стратегія обов’язково має бути 

розглянута як у контексті оцінки витрат вибору (в міру 

зростання розмаїтості цілей, зростають й витрати ви-

бору), так і з огляду на межі дозволених дій (в сучасних 

умовах поле можливих варіантів стратегічних рішень у 

політичній сфері суттєво обмежується взаємозалеж-

ністю політичних, економічних, соціокультурних та ін-

ших факторів, як на національному, так і глобальному 

рівнях). 

Висновки і пропозиції.  

1. Обґрунтована доцільність розробки Стратегії 

ЗПБ як документу стратегічного рівня управління і 

програми дій, спрямованої на своєчасне виявлення, 

відвернення і нейтралізацію загроз національним цілям 

у політичній сфері, яка, зокрема, має відображати про-

гнозні оцінки розвитку політичної системи, пріоритети 

забезпечення політичної безпеки, визначати можливі 

засоби і способи реагування на загрози щодо їх ре-

алізації.  

2. Показано, що при розробці Стратегії ЗПБ необ-

хідно дотримуватися низки принципів, які дозволяють 

забезпечити взаємоузгодженість і несуперечливість її 

основних положень зі Стратегією НБ, комплексно ви-

користовувати існуючі підходи стратегічного пла-

нування, які мають розглядатися у контексті певної ор-

ганізації процесу стратегічного мислення, орієнтова-

ного на пошук оптимального варіанту плану дій у 

трикутнику: “цілі” – “засоби” – “способи”, а також вра-

ховувати результати системного аналізу чинників, які 

забезпечують її адекватність реаліям державотворення 

та акцентують увагу на параметрах, перевищення яких 

може зруйнувати політичну систему або унеможли-

вити виконання нею основних функцій. 

3. Встановлена методологічна відмінність стра-

тегічного цілепокладання при розробці Стратегії ЗПБ 

та стратегії політичного розвитку. При розробці Стра-

тегії ЗПБ принципово важливим є розуміння сутності 

загроз політичній безпеці, які й формують проблемно-

орієнтоване поля цілепокладання. Основою цілепокла-

дання при плануванні розвитку у політичній сфері є 

об’єктивно існуючі потреби розвитку індивіда, суспіль-

ства та держави. Наявність цілей, метою яких є досяг-

нення тих чи інших результатів для розвитку є визна-

чальною умовою управління, яке передбачає саме ро-

звиток об’єкта управління, а їх відсутність 

трансформує управління в адміністрування, метою 

якого є підтримка цього об’єкта у робочому стані. 

4. Встановлено, що тільки визначені Стратегією 

НБ цілі у політичній сфері є визначальними змінними 

при розробці Стратегії ЗПБ. Незважаючи на те, що ці 

цілі можуть мати різну пріоритетність для керівництва 

держави, а відтак і ступінь важливості, вони не зале-

жать від оцінок факторів, які є причинами загроз та 

факторів, які визначають можливості держави щодо їх 

досягнення. Тому саме вказані цілі спонукають 

здійснювати пошук дій, виконання яких зумовлює 

прийнятний рівень політичної безпеки, а не ті чи інші 

змінні фактори процесу його досягнення.  

5. Запропонована концептуальна структура про-

цесу і розкрито зміст основних етапів розробки Стра-

тегії ЗПБ, а також розкрито зміст і послідовність вико-

нання основних завдань на кожному етапі, що дозволяє 

здійснювати пошук оптимальних рішень на кожному 

етапі її розробки за рахунок реалізації системного під-

ходу при реалізації політики у сфері забезпечення 

політичної безпеки, який передбачає комплексний 

аналіз природи і взаємозв’язку цілей, метою яких є за-

безпечення політичної безпеки, факторів, які є причи-

нами загроз їх досягнення, необхідних для досягнення 

цілей ресурсів держави, поетапну координацію дій ро-

зробників стратегії та причетних до цього політиків 

при прийнятті тих чи інших рішень, що в кінцевому 

підсумку, знижує ризики недосягнення цілей передба-

чених стратегією. 

Перспективи подальших досліджень. Актуаль-

ним науковим завданням є обґрунтування концепту-

альних засад використання методів імітаційного моде-

лювання для розробки оптимального варіанту Стра-

тегії ЗПБ. 
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АНОТАЦІЯ 

Сучасні соціальні ризики міжнародних трудових мігрантів формуються поза конфліктом між працею 

і капіталом, який був характерним для індустріального суспільства. В умовах переходу до постіндустріаль-

ного суспільства, соціальні ризики набагато активніше проявляються через конфлікт між компетентністю 

та професіоналізмом мігрантів. Сучасні соціальні ризики міжнародної трудової міграції опиняються поза 

межами компетенції сучасних держав добробуту. Завдяки цьому соціальні ризики з процедур компенсації 

та відшкодування збитків перетворюються в усвідомлену готовність трудових мігрантів до 

індивідуалізації та соціальної реінтеграції в межах власної компетентності, наявності доступних ресурсів 

та в умовах неповної визначеності ситуації. 

ABSTRACT  

Modern social risks of international labor migrants are formed outside the conflict between labor and capital, 

which was typical of an industrial society. In a transition to a post-industrial society, social risks are more pro-

nounced due to the conflict between the competence and the professionalism of migrants. Modern social risks of 

international labor migration are beyond the competence of modern welfare states. Due to this, the social risks of 

compensation and reparation procedures become the conscious readiness of migrant workers for individualization 

and social reintegration within their own competence, availability of available resources and under conditions of 

incomplete certainty of the situation. 
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Постановка проблеми. Міжнародна трудова 

міграція розглядається одним з чотирьох ключових 

каналів розвитку та індикатором відкритості націо-

нальних соціально-економічних систем. Разом із 

вільним рухом товарів, послуг та капіталів, вільне 

пересування робочої сили є основою вільного ри-

нку та однією з «чотирьох свобод» його розвитку. 

Сучасний світовий простір не може існувати поза 

масових міграцій та певної концентрації праці в ре-

гіонах інтенсивного соціально-економічного розви-

тку та концентрації капіталів. У межах Європейсь-

кого Союзу гарантується вільне пересування праці-

вників. «Така свобода руху передбачає скасування 

будь-якої дискримінації на підставі державної нале-

жності працівників держав-членів у питаннях зай-

нятості, оплати праці та інших умов праці й праце-

влаштування» [1, c.65]. Свобода руху передбачає 

право трудових мігрантів вільно рухатися в межах 

території країн-реципієнтів, приймати пропозиції 

про працевлаштування та перебувати в цих країнах 

з метою працевлаштування. 

Із іншого боку, Програма Розвитку Організації 

Об'єднаних Націй (UNDP) визнала надмірну міжна-

родну міграцію (excessive international migration) як 

одну з шести головних загроз глобальної безпеки 

людства ХХІ сторіччя. «Реальні загрози безпеки 

людству у наступному столітті виникнуть більше 

від дій мільйонів людей, ніж від агресії декількох 

нації - загроз, які будуть приймати різні форми: 

• Неконтрольоване зростання населення; 

• Відмінності в економічних можливостях; 

• Надмірна міжнародна міграція; 

• Погіршення стану навколишнього середо-

вища; 

• Виробництво та незаконний оборот наркоти-

ків; 

• Міжнародний тероризм».  

В інтересах усіх народів, потрібно виявити 

нові методи співпраці, щоб відповісти на ці шість 

нових загроз (і інші, в разі їх виникнення), які пред-

ставляють собою глобальну основу людської без-

пеки» [2, c.34]. 
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Міжнародна трудова міграція обмежена необ-

хідністю безпеки пересування. За думкою З. Бау-

мана, свобода і безпека складають «непримиренний 

союз», що виникає із задоволення потреб. Людина 

жертвує певною частиною свободи слідувати своїм 

інстинктам і бажанням. «Безпека, в свою чергу, 

означає захищеність від трьох видів страждань: від 

тих, що виходять «від нас самих», «від зовнішнього 

світу» і «від наших відносин з іншими людьми» [3, 

c.52]. Поруч з традиційним розумінням безпеки 

життєдіяльності, загроз і ризиків повинна існувати 

сучасна форма розуміння безпеки, яка враховує 

зростання рівня свободи постіндустріального сус-

пільства. Проголошення надмірної міжнародної мі-

грації однією з головних загроз глобальної безпеки 

людства ХХІ сторіччя та визнання свободи руху, 

створює протиріччя, вирішення якого полягає в 

концептуалізації поняття «соціальні ризики». Не-

примиренний союз свободи та безпеки вимагає су-

часне розуміння соціального ризику, вільного від 

примусових та ілюзорних засобів уникнення коли-

вань та невизначеності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тра-

диційне визначення соціального ризику як системи 

негараздів і небезпек при безробітті, підвищеній за-

хворюваності, смерті, інвалідності, передчасному 

старінні, нещасних випадках на виробництві, про-

фесійних захворюваннях було сформульовано Л.В. 

Забєліним ще 1924 році [4]. Міжнародна організа-

ція праці також спирається на поняття соціального 

ризику, що включає призупинення заробітку, як це 

визначається національним законодавством, спри-

чинене неможливістю для захищеної особи, яка 

здатна і готова працювати, отримати роботу, що їй 

підходить; повну втрату здатності заробляти або її 

часткову втрату понад встановленого ступеня, коли 

вона може набути постійного характеру, або відпо-

відну втрату функціональної повноцінності, та 

втрату засобів до існування вдовою або дитиною 

внаслідок смерті годувальника; у випадку вдови 

право на допомогу може обумовлюватися її визнан-

ням згідно з національним законодавством нездат-

ною утримувати себе самостійно [5]. В.І. Надрага 

звертає увагу, що у більшості сучасних наукових 

публікацій соціальні ризики ототожнюються з «но-

рмативно-правовою закріпленістю у міжнародному 

та національних законодавствах» та як «визнана су-

спільством соціально значима обставина об’єктив-

ного характеру» [6, с.78]. Такі підходи, на думку до-

слідника, створюють спрощення, які не відобража-

ють суб’єктно-об’єктної природи соціальних 

ризиків. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-

ної проблеми. Спрощені підходи до визначення та 

класифікації соціальних ризиків обмежують їх ви-

користання для дослідження різних соціальних 

груп, зокрема міжнародних трудових мігрантів. 

Кваліфікаційною ознакою соціальних ризиків між-

народних трудових мігрантів повинна виступати 

його особлива, не властива іншим видам ризиків, 

суб’єктно-об’єктна природа. Сучасні соціальні ри-

зики міжнародних трудових мігрантів формуються 

поза конфліктом між працею і капіталом, який був 

характерним для індустріального суспільства. В 

умовах переходу до постіндустріального суспільс-

тва, соціальні ризики набагато активніше проявля-

ються через конфлікт між компетентністю та про-

фесіоналізмом мігрантів. Саме ймовірність конфлі-

кту між компетентністю та професіоналізмом є 

найбільшою загрозою для міжнародних трудових 

мігрантів. Диференціація соціальних ризиків та за-

гроз трудових мігрантів у сучасних наукових дослі-

дженнях є невирішеною.  

Мета статті – визначити особливості соціаль-

них ризиків міжнародних трудових мігрантів в умо-

вах переходу до постіндустріального суспільства.  

Виклад основного матеріалу. Поняття ризику є 

предметом широкого наукового дискурсу. Ризик 

вивчається різними науковими дисциплінами на рі-

зних рівнях аналізу. Проте концептуалізація по-

няття ризику не набула достатнього погодження в 

соціологічній рефлексії. Згідно дослідженням Н.О. 

Яницького, концептуалізація ризику відбувається в 

межах двох великих напрямків: «реалістичного» та 

«соціокультурного». Вихідними моментами реаліс-

тичного підходу є поняття небезпеки або шкоди, 

твердження про можливість обчислення моменту 

настання ризиків та калькуляції їх наслідків. Ризик 

визначається в якості об’єктивного явища, проду-

кту ймовірності виникнення небезпеки та масштабу 

його наслідків. Ризик розглядається як варіант ймо-

вірної шкоди, але практично не відрізняється від 

будь-якої об’єктивної загрози чи уявної перешкоди. 

Єдиною, але дуже абстрактною їх розбіжністю є ви-

знання загрози незалежною змінною, а перешкоди 

та ризиковану поведінку людей – залежними змін-

ними.  

Головна проблема традиційної концептуаліза-

ції поняття ризику є відкидання його залежності від 

соціальних факторів або визнання їх в якості зале-

жних від зовнішніх небезпек. Тобто, ризики є нас-

лідками зовнішніх небезпек. Саме ця позиція надає 

можливість для ототожнення небезпеки, загрози та 

ризику. Невизначеність цього питання стала підґру-

нтям для формування декількох підходів концепту-

алізації ризиків: «культурно-символічному» (М. 

Дуглас, А. Вільдавські), теорії «суспільства ри-

зику» (У. Бек, Е. Гідденс) та «калькулятівної раціо-

нальності» (М. Фуко). Проте, лише культурно-сим-

волічний підхід фокусує увагу на проблемах діа-

логу «Я» та «Іншого» і може бути корисним для 

дослідження ризиків міжкультурного діалогу міг-

рантів. У межах теорії «суспільства ризику» було 

проголошено кінець «Іншого» в силу «принципової 

неможливості дистанціювання від ризиків у сучас-

ному світі». Із цього положення логічно випливає 

інший, методологічно важливий висновок: «Не 

«людина і ризик» або «суспільство і ризик», а сус-

пільство ризиків, інакше кажучи, розуміння вироб-

ництво ризиків як іманентно притаманних будь-

якому суспільному виробництву» [7, с.6]. Форму-

ється уявлення про втрату перспектив культурного 

діалогу в умовах суспільства ризиків. 

Ульріх Бек, із одного боку, стверджує про «кі-

нець Іншого», як про закінчення часу для можливо-

сті, традиційного дистанціювання один від одного. 
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Із другого боку, він вважає, що на шляху до другого 

модерну нас чекає крайня форма індивідуалізації, 

що породжує внутрішні ризики та небезпеки. «За-

кінчується час, коли всі страждання, всі біди і наси-

льства, які люди завдавали один одному, обрушува-

лися досі на «інших» євреїв, чорних, жінок, політи-

чних іммігрантів, дисидентів, комуністів і т. п. З 

одного боку, існували загородження, табори, міські 

квартали, військові блоки, з іншого - власні чотири 

стіни - реальні або символічні кордони, за якими 

могли сховатися ті, кого, здавалося б, не торкнулася 

біда. Усе це є, як і раніше - і всього цього після Чор-

нобиля вже немає» [8, с.5]. Кордони більше не ря-

тують від загроз глобальної небезпеки, але це не то-

ркається ризиків, які обумовлені наданням людині 

можливості самому приймати рішення. Невідворо-

тність глобальних загроз, зокрема надмірної міжна-

родної міграції, не заперечує можливості штучних 

перешкод та свідомого ризику. 

Із другого боку, незворотність крайніх форм 

індивідуалізації, за думкою Ульріха Бека, це ре-

зультат останнього ступеня розвитку індустріаліза-

ції та модернізації. Він визнає, що в якості соціаль-

ного явища тенденції індивідуалізації виявлялися в 

різні епохи. У межах класичної соціологічної пара-

дигми тенденції індивідуалізації вивчалися Максом 

Вебером як прояви духовного протестантського ас-

кетизму та Карлом Марксом у вигляді звільнення 

селян від станової покірності. Але незворотна фо-

рма індивідуалізації, що породжує внутрішні за-

грози та ризики, доведена «до потрійної «індивіду-

алізації»: звільнення від історично заданих соціаль-

них форм і зв'язків в сенсі традиційних обставин 

панування і забезпечення («аспект звільнення»), 

втрати традиційної стабільності з точки зору ефек-

тивного знання, віри і прийнятих норм («аспект ро-

зчарування») і - що як би інвертує сенс поняття - до 

нового виду соціальної інтеграції («аспект конт-

ролю та реінтеграції»)» [8. С. 189]. Потрійна інди-

відуалізації стає не тільки джерелом нових ризиків, 

але нових непорозумінь. Головне непорозуміння – 

це створення позаісторичної моделі індивідуаліза-

ції, в якої індивідуалізація не тотожна особистості, 

неповторності та емансипації людини.  

«Суспільство ризику» на шляху до другого мо-

дерну створює непорозуміння та соціальні складно-

сті, завдяки якій «світ вислизає» від управління, 

змушує людину постійно «сканувати ризики», що 

умножаються та своєю поведінкою «перешкоджати 

реалізації несприятливого сценарію». Соціальні 

складності завдяки індивідуалізації не відміняють 

культурного діалогу, але роблять сприйняття соці-

ального середовища нелінійним та ризикогенним. 

У цьому сенсі, позначене У. Беком, як «кінець Ін-

шого», інтерпретується в якості результату «стис-

нення соціуму і взаємопроникнення його частин». 

Але ця ситуація не визнається тупиковою. Спосо-

бом подолання соціальних складностей проголошу-

ються консолідація суспільства за допомогою солі-

дарних дій та згуртованості груп» [9, с.30]. Голов-

ними перешкодами консолідації суспільства 

визнаються: «слабкість і політична маргіналізація 

більшості нових соціальних рухів», «недостатні 

здатності експертного співтовариства», «відчуже-

ність маленької людини» та відсутність «адекватної 

культурної відповіді» на виклики «суспільства ри-

зику» [10, с.208].  

Об’єктивний зміст та наукові підходи до ви-

вчення соціальних ризиків значно трансформується 

завдяки незворотності індивідуалізації в умовах пе-

реходу до постіндустріального суспільства. Відбу-

вається трансформація традиційних соціальних ри-

зиків у сучасні ризики завдяки послаблення гордо-

сті за професію та втратами професійної 

солідарності працівників. На фоні змін відтворю-

ється соціальне відчуження, яке було характерно 

для праці ХІХ століття. «Втрата найманими праці-

вниками класової психології та свідомості, відмова 

від традиційних форм захисту своїх інтересів, ро-

бить їх вкрай вразливими перед викликами постін-

дустріальної епохи» [11, с.77]. Ризики сучасного 

суспільства важко класифікувати за сталими озна-

ками тому, що вони значно відрізняються від тра-

диційних ризиків. Сучасні ризики важко визначити 

та класифікувати тому, що вони: «не обмежені в 

часі, в просторі та державними кордонами»; «не 

піддаються чіткому визначенню причин їх появи, 

тобто їх виникнення зумовлене дією багатьох фак-

торів, взаємодія між якими має нелінійний харак-

тер»; «характеризуються абстрактністю (не завжди 

їх можливо відчути безпосередньо та самостійно 

перевірити існування й прояв)»; «володіють здатні-

стю трансформуватися в інші види невизначенос-

тей; мають, перш за все, наукову природу, оскільки 

саме розвиток науки продукує появу нових соціаль-

них ризиків» [12, с.148]. Сучасні соціальні ризики 

потрібно відрізняти від загроз та перешкод, але шу-

кати їх краще за допомогою вивчення загроз та пе-

решкод, які є більш доступними для вивчення. 

Важливе значення для класифікації сучасних 

соціальних ризиків міжнародних трудових мігран-

тів мають норми міжнародних Конвенцій. Згідно 

Конвенції МОП №102 та Європейського Кодексу 

соціального забезпечення, соціальні ризики поділя-

ють на традиційні та нетрадиційні. До нетрадицій-

них соціальних ризиків в умовах глобалізації та згі-

дно з методологічними підходами до поняття «люд-

ський капітал» і «соціальний захист» пропонується 

«розширити перелік життєвих обставин, які пору-

шують нормальну життєдіяльність особи та які 

вона не може подолати самостійно». До нетради-

ційних соціальних ризиків у країнах Європи може 

належати «підтримка сімей з дітьми, виховання та 

освіта дітей, догляд за хворими дітьми і батьками, 

допомога на будівництво і утримання житла, гро-

шова підтримка матері на період перерваної профе-

сійної освіти з розрахунку до п’яти років на кожну 

дитину, бідність тощо» [13, с. 403]. Але перелік не-

традиційних соціальних ризиків кожна країна має 

визначати самостійно та за своєю методологією. 

Наскільки це може торкатися соціальних ризиків 

міжнародних трудових мігрантів – офіційно не ви-

значено. 

В умовах переходу до постіндустріального су-

спільства почав формуватися напрямок вивчення 

«нових соціальних ризиків». «Постіндустріальний 
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уклад привів до появи нових професій і форм зай-

нятості, викликавши конфлікт між некомпетентні-

стю і професіоналізмом» [14, с.90]. Нові соціальні 

ризики стали закономірним результатом переорієн-

тації економіки від товаровиробництва до сервісу 

та зростання нестабільності на ринках праці. «За-

мість конфлікту між працею і капіталом, який є ха-

рактерним для індустріального суспільства, основ-

ною соціальною суперечністю стає конфлікт між 

некомпетентністю і професіоналізмом» [15, с.76]. 

Відбувається реорганізація культурної сфери шля-

хом збільшення інформатизації всіх сфер суспіль-

ного життя та орієнтація на пріоритети інтелектуа-

лізму. В умовах додаткової плинності нормативно-

правова закріпленість соціальних ризиків перетво-

рюється в анахронізм і заважає їх прогнозуванню, 

попередженню та запобіганню. 

Питання нових соціальних ризиків («new social 

risks») вперше було поставлено для наукового об-

говорення П. Тейлор-Губі (Peter Taylor-Gooby), Г. 

Еспін-Андерсен, Дж. Бонолі, П. Розанваллон. Соці-

альною базою для обговорення нових соціальних 

ризиків стали проблеми розбудови в розвинутих 

країнах ЄС держав загального добробуту («the 

welfare state») або «ліберальної держави добро-

буту». За думкою української дослідниці О.В. Осі-

єнко, загальновизнаного тлумачення поняття дер-

жави добробуту поки ще не існує. Згідно Г. Еспін-

Андерсену, державу добробуту відрізняє низький 

рівень декомодифікації, а для С. Лейбфріда анало-

гом моделі держави добробуту виступає англосак-

сонська (резідуальна) модель. Ф. Кастлс та Д. Міт-

челл базовою ознакою держави добробуту вважа-

ють низькі соціальні видатки та неприйнятність 

застосування інструментів вирівнювання у соціаль-

ній політиці. Дж. Бонолі в якості головного крите-

рію держави загального добробуту відносить ни-

зьку питому вагу соціальних видатків. Але спіль-

ною рисою держави добробуту частіше визнають 

те, що «соціальні ризики компенсуються повною 

мірою для груп, які беруть участь у виробництві, 

інші стають залежними від соціальної допомоги» 

[16, с.46]. 

Головною метою держави загального добро-

буту є надання низки соціальних послуг, які в умо-

вах переходу до постіндустріального суспільства 

стали проблематичними. Проблеми надання соціа-

льних послуг у нових умовах торкнулися низки по-

літичних питань, зокрема питання соціальної спра-

ведливості існуючого суспільного та економічного 

устрою держави. В цих умовах надмірна міжнаро-

дна міграція стала для розвинутих країн системним 

викликом. «Сьогодні в розвинутих країнах точаться 

дискусії про необхідність перетворень якісного ха-

рактеру в соціальній сфері, пов’язаних із сучасними 

викликами системного змісту (глобалізація, масова 

міграція тощо)» [17, с.139]. Без відповіді на питання 

про суміщення соціальної справедливості та міжна-

родної міграції під питанням залишається сама ідея 

розбудови держав загального добробуту. 

Фундатор концепції нових соціальних ризиків 

у державах загального добробуту, Пітер Тейлор-

Губі, визначає нові соціальні ризики як такі, з 

якими люди стикаються в процесі переходу до 

постіндустріального суспільства. На його думку, 

найбільш важливе значення для переходу до нових 

соціальних ризиків мають чотири сучасні соціа-

льно-економічні процеси. По-перше, це «прагнення 

передати низькоквалифіковану роботу в країни, де 

рівень оплати праці нижче». Технічні розробки в 

області виробництва, які скорочують частку неква-

ліфікованих робочих місць, є міцним фактором зро-

стання масштабів міжнародної конкуренції та між-

народної трудової міграції. Це, за думкою П. Тей-

лор-Губі, може «посилити зв'язок між освітою та 

зайнятістю», що, у свою чергу, буде впливати «на 

ризик соціальної ізоляції серед осіб з низьким рів-

нем освіти». Аналіз дослідження європейських до-

могосподарств (European Household Panel Study) 

показав, що «ризик опинитися в довгостроковій бі-

дності майже в п'ять разів вище серед тих, хто має 

мінімальний рівень освіти порівняно з тими, хто 

відвідували університети» [18, с. 3-4]. 

Другим глобальним процесом, що впливає на 

нові соціальні ризики – це збільшення економічної 

активності жінок на фоні падіння економічної акти-

вності чоловіків. За тридцять останніх років XX 

століття, на час написання праці, зайнятість чолові-

ків впала на 11 відсотків (з 89 відсотків у 1970 році 

до 78 відсотків у 2001 році). У той же час зайнятість 

жінок зросла на 16 відсотків (від 45 до 61 відсотків). 

На сьогоднішній день цей процес триває далі, але 

не так інтенсивно. За інформацією бази даних соці-

альних витрат (Social Expenditure Database), кіль-

кість зайнятих чоловіків Великобританії становить 

77,6 відсотка, а зайнятість жінок – 68,0 відсотків. 

Слід зазначити, що середня частка зайнятості серед 

чоловіків ЄС-28 значно менше показника Великоб-

ританії і складає всього 70,8 відсотка, середня час-

тка зайнятості серед чоловіків ЄС-19 ще менше і 

складає 69,6 відсотка [19]. Отже, нові соціальні ри-

зики для розвинутих країн більше, ніж для тих, що 

розвиваються.  

Третім процесом, що впливає на нові соціальні 

ризики, є збільшення в абсолютних і відносних чи-

слах літніх людей. Це має наслідки для соціальної 

допомоги, для вартості державних пенсій та послуг 

в галузі охорони здоров'я. Кількість людей, хто ста-

рше 65 років, в ЄС-28 складає 18,4 відсотка, а в ЄС-

19 – 19,1 відсотків. Найбільший відсоток старого 

населення в розвинутих країнах: Японія - 25,1 від-

сотка, Німеччина - 21,4 відсотка, Італія -21,3 відсо-

тка, Фінляндія 19,9 відсотка [20]. Співвідношення 

тих, хто старше 65 років до населення працездат-

ного віку в Європі, згідно з прогнозами, збіль-

шиться на 73 відсотків в період між 2000 і 2030 ро-

ками [18, с.4]. Старіння населення розвинутих країн 

генерує попит на надання оплачуваних послуг по 

догляду за літніми людьми, тому що працюючі 

члени сім’ї не здатні піклуються про літніх утрима-

нців від 16 до 22 годин на добу. Цю нову нішу в 

економіці послуг активно займають трудові мігра-

нті з менш розвинутих країн. Послуга мігрантів із 

піклування про літніх утриманців вимагає максима-

льного скорочення дистанцій із громадянами прий-
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маючої країни або спільного проживання. Це ство-

рює цілу низку додаткових ризиків, запобігти яких 

вкрай проблематично. 

До четвертого процесу, що впливає на нові со-

ціальні ризики, П. Тейлор-Губі відніс розширення 

приватних послуг в рамках забезпечення загаль-

ного пакету суспільства добробуту. Він породжує 

нові соціальні ризики в силу того, що громадяни-

споживачі залишаються незадовільними вибором, 

але коли регулювання стандартів в приватному се-

кторі надання послуг залишається неефективними. 

Це торкається не тільки ризиків піклування трудо-

вих мігрантів про людей похилого віку, але й ризи-

ків неотримання пенсійного забезпечення з приват-

них пенсійних фондів. Зрушення соціальних послуг 

в бік приватного сектору відбувається, насамперед, 

у напрямку соціального захисту найбільш незахи-

щених прошарків населення. Віддаючи соціальні 

послуги приватним підприємствам, держава под-

воює соціальні ризики найбільш незахищених 

верств населення. 

За дослідженням Г. Еспін-Андерсена, соціа-

льні ризики відповідають різним моделям політич-

них режимів. При феодалізмі роботодавець несе по-

вну відповідальність за соціальне забезпечення 

своїх працівників і членів їх сімей. У корпоративній 

моделі братські асоціації мусять піклуватися про 

непрацездатних працівників і членів їх сімей. В ета-

тистській моделі надважливим елементом є дер-

жава. Вона піклується про своїх громадян, але межа 

між правом і обов'язком на роботу в етатистській 

моделі буває часто розмита. Нові соціальні ризики 

виявляють нездатність всіх моделей до ефектив-

ного соціального захисту. Г. Еспін-Андерсен про-

понує розподіляти нові соціальні ризики між дер-

жавою, сім'єю (домогосподарством) і ринком. Тоді 

індивідуальна незалежність забезпечується родин-

ним домогосподарством. Держава буде втручатися 

в приватне життя громадян тільки тоді, коли поте-

нціал сім'ї вичерпаний [21]. Така модель передба-

чає існування міцної традиційної сім’ї, що в умовах 

постіндустріального суспільства дуже проблемати-

чно. Міжнародні трудові мігранти, що знаходяться 

у відриві від свого домогосподарства, повністю «за-

буті» конструкторами цієї моделі та практично по-

вністю позбавлені соціального захисту. 

Критики моделі держави добробуту Г. Еспіна-

Андерсена, зокрема П.Розанваллон, звертають 

увагу на те, що таке суспільство більше нагадує 

«суспільство загального відшкодування збитків». 

«У межах цієї моделі справедливість розуміється як 

компенсація і відшкодування збитку. Соціальні ри-

зики в цьому випадку підмінюються поняттям «же-

ртва». Тільки домігшись визнання себе жертвою, 

людина отримує право на компенсацію. [22, с.142]. 

Такий підхід у принципі руйнує можливості рівно-

правного діалогу між трудовими мігрантами та гро-

мадянами приймаючої країни. Якщо у будь-якому 

«нещасному випадку» почнеться пошук винних, то 

першими серед них стануть міжнародні мігранти. 

Представляючи себе як жертву, трудові закордонні 

мігранти також втрачають можливості для ви-

знання їх в якості рівноправної соціальної групи.  

Ознайомлення з працями розробників різних 

моделей держави загального добробуту показало, 

що вони орієнтовані на задоволення «старих соціа-

льних ризиків», які виникають перед населенням 

під час стандартного життєвого циклу виробництва 

- пенсій, послуг охорони здоров'я, хвороби, надання 

інвалідності та інші. Міжнародні трудові мігранти, 

які знаходяться за межами стандартного циклу ви-

робництва гостріше відчувають потребу нового по-

гляду на поняття соціальних ризиків. За думкою 

Богдана Юськів, в умовах трансформації і глобалі-

зації світової економіки держава добробуту відчула 

сильні удари по системі соціального забезпечення. 

«Нові соціальні ризики стали викликом для дер-

жави добробуту, оскільки раніше вони або не були 

розпізнані, або не були достатньо поширені, або пе-

ребували поза межами компетенції держави, напри-

клад, через ідеологічні міркування. Відтак прийшло 

інше розуміння держави добробуту, в якої основ-

ною мінімальною функцією є мінімізація або пере-

розподіл людських ризиків. Деякі нинішні ризики 

мали місце в минулому: забезпеченість старості, 

допомога на період безробіття, проблеми зі здоро-

в'ям, нещасні випадки тощо. Проте в постіндустрі-

альному і глобалізованому суспільстві форми ризи-

ків змінилися» [23, c.112]. Нові ризики проявляють 

себе найбільше там, де держава має найменший 

правовий захист, насамперед у вирішенні проблем 

кризи ідентичності, соціального виключення, релі-

гійного фундаменталізму та міжнародного терори-

зму. 

Головною проблемою держав суспільного до-

бробуту у стосунках з міжнародними трудовими мі-

гратами стає питання інтеграції новоприбулих. 

Але, як свідчать дослідження українських вчених, у 

сучасних суспільствах національна держава зали-

шається єдиною соціальною системою, яка зацікав-

лена у «виробництві» національних відмінностей. 

Це пов’язано з тим, що доступ іноземців до системи 

охорони здоров'я та освіти ставить питання право-

мірності використання мігрантами соціальних благ 

або як засіб обмеження державного суверенітету. 

«Соціальна держава стає не «миротворцем», а дже-

релом соціального відчуження. Вона, слідуючи ло-

гіці економічної рентабельності, вводить у полі-

тику національно-етнічні відмінності, урізає права 

і привілеї, етнізує проблему справедливості» [23, 

c.253]. Рентабельність праці трудових мігрантів ви-

магає максимальну незалежність від державних со-

ціальних служб, самостійний розподіл та диверси-

фікацію власних соціальних ризиків. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, в умо-

вах переходу до постіндустріального суспільс-

тва, соціальні ризики міжнародних трудових мі-

грантів змінюють часову локацію. Старі соціа-

льні ризики, які ототожнюються з нормативно-

правовою закріпленістю соціально-значимих об-

ставин, спрямовані на компенсацію негативних 

наслідків праці мігрантів. Компенсація минулих 

втрат, яка пролонгована в часі та покладена на 

державу, втрачає свою актуальність в сучасних 

умовах. Держави загального добробуту орієнто-

вані на задоволення «старих соціальних ризиків», 
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що виникають перед населенням під час станда-

ртного життєвого циклу виробництва - пенсій, 

послуг охорони здоров'я, хвороби, надання інвалі-

дності та інші. Надмірна міжнародна міграції 

створює умови, в яких сучасна держава добро-

буту втрачає контроль над процесом компенса-

ції шкоди. Міжнародні трудові мігранти, які зна-

ходяться за межами стандартного циклу вироб-

ництва гостріше відчувають потребу нового 

підходу до розуміння соціальних ризиків. 

У широкому сенсі, соціальні ризики міжнаро-

дної трудової міграції в умовах переходу до постін-

дустріального суспільства – це усвідомлена готов-

ність трудових мігрантів до індивідуалізації та со-

ціальної реінтеграції в межах власної 

компетентності, наявності доступних ресурсів та в 

умовах неповної визначеності ситуації. Але в силу 

того, що оцінка професійної та міжкультурної ком-

петентності завжди є або завищеною, або заниже-

ною, соціальні ризики завжди будуть притаманні 

рішенням трудових мігрантів за кордоном. На від-

міну від соціальних ризиків, загрози – це зовнішній 

по відношенню до мігрантів, безособистісний фе-

номен, що здатний викликати острах та потенційно 

негативні наслідки, які варто уникати. Проте уник-

нення перешкод та соціальних ризиків є зайвою мі-

рою, яка стримує свободу заради безпеки. Але якщо 

трудові мігранти вирішують проблему «неприми-

ренного союзу» свободи та безпеки на користь 

останньої, вони можуть сприяти утворенню нових 

загроз. Важливим індикатором вибору трудовими 

мігрантами безпеки на шкоду свободі є рівень уни-

кнення невизначеності. Високий рівень уникнення 

невизначеності треба розглядати як спробу ілюзор-

ного позбавлення соціальних ризиків. 
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