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АННОТАЦИЯ 

Воплощение принципов природной целесообразности в архитектуре приводит к сближению и объ-

единению естественной и искусственной среды. Взаимодействие природных факторов и структуры здания 

происходит с различной интенсивностью и в различных аспектах. 

Нейтральный уровень взаимодействия объекта и природной среды не затрагивает основных объемно-

планировочных параметров. Модифицирующее и трансформирующее влияние природных компонентов в 

создании объемно-планировочного решения обнаруживается там, где воздействие природных факторов 

накладывает отпечаток на архитектуру, пространственные и функциональные особенности объекта. 

Оптимальное взаимодействие искусственной и природной среды отражается во включении природ-

ных компонентов в объемно-планировочную структуру объекта проектирования.  

ABSTRACT 

The embodiment of the principles of natural expediency in architecture leads to rapprochement and associa-

tion of the natural and artificial environment. Interaction of natural factors and structure of the building happens 

to various intensity and in various aspects. 

Neutral level of interaction of an object and the environment does not mention the key space-planning pa-

rameters. The modifying and transforming influence of natural components in creation of the space-planning de-

cision is found where influence of natural factors leaves a mark on architecture, spatial and functional solutions of 

an object. 

Criterion of optimum interaction artificial and the environment in inclusion of natural components in space-

planning structure of a subject to design. 

Ключевые слова: искусственная среда, природная среда, природные факторы, объемно-планировоч-

ная структура здания, влияние природных факторов на архитектуру.  

Keywords: artificial environment, environment, natural factors, space-planning structure of the building, in-

fluence of natural factors on architecture. 

 

Современный подход к архитектуре предпола-

гает не только создание благоприятных условий 

для человеческих потребностей, но и взаимодей-

ствие объекта проектирования с окружающей сре-

дой. Воплощение принципов природной целесооб-

разности в архитектуре приводит к сближению и 

объединению естественной и искусственной среды. 

[1] 

Каждое здание создает «малую среду», кото-

рая во взаимодействии с «большой» средой обра-

зует единство [2]. 

Природа издревле присутствовала в структуре 

здания. В большей или меньшей мере. Существо-

вали и существуют градостроительные проекты, 

идущие от идеи города-сада (в 1899 году англича-

нином Эбенизером Говардом выдвинута концепция 

городов-садов [3]), экогорода (представление Ле 

Корбюзье о городе, как системе, получающей боль-

шую часть энергии от солнца) (Рис. 1а-1в), или про-

екты квартир и индивидуального жилья с устрой-

ством небольших зеленых уголков в квартире, зеле-

ной кровли, зеленого фасада [4] (Рис. 1б,2а,2б). 

Озелененное пространство может присутствовать в 

проекте или постройке как необходимая составля-

ющая по санитарно-гигиеническим параметрам. А 

вид из окна на зеленый луг может быть фоном или 

темой архитектурного проекта интерьера (Рис. 2в).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%AD%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%B0%D0%B4
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Ассоциация городов садов, 1900 

г. Эбенизера Говарда e-

reading.club 

https://www.google.com/url?sa=i

&source 

«Осенний салон» в Париже: 

Ле Корбюзье. 1922г. 

год.http://elima.ru/articles/4/tvor

_put_files/075_1.jpg 

«Лесной город» в округе Лючжоу 

в Китае «Stefano Boeri Architetti» 

https://aboutspacejornal.net/w 

Рис. 1а Рис. 1б Рис. 1в 

  
 

«Зеленая» кровля. 

https://www.google.com/url?sa=i

&source=images&cd 

«Зеленый» фасад 

https://www.google.com/imgres?

imgurl=http%3A% 

Окно в интерьере 

https://www.google.com/imgres?img

url=http%3A%2F%2F 

Рис. 2а Рис. 2б Рис. 2в 

Как показывает материал исследований взаи-

модействие природных факторов и структуры зда-

ния происходит с различной интенсивностью и в 

различных аспектах. Остаются нерешенными во-

просы об уровнях взаимодействия объекта проек-

тирования и природной среды, и каким образом из-

меняются архитектура (внешний облик здания), 

пространство и функциональное насыщение. 

Цель статьи: отследить на конкретном матери-

але и в работах студентов аспекты возможного вза-

имодействия природной и искусственной среды с 

выделением наиболее значимых изменений струк-

туры здания. 

Нейтральный уровень взаимодействия объекта 

и природной среды не затрагивает основных объ-

емно-планировочных параметров. [2] Экологич-

ность объекта определяется исходя из его инженер-

ных, экономических, эксплуатационных, но не ар-

хитектурных свойств. В этом случае возможно при-

менение экологичных природных материалов, со-

здание оптимальных с точки энергосбережения 

форм здания, использование функциональных ин-

женерных систем, максимально учитывающих кли-

матические условия местоположения. Архитектура 

изменяется через внешнюю оболочку, но простран-

ственное и функциональное решение неизменны. 

Природа как бы не присутствует в структуре дома. 

В экологичном решении фасадов, использую-

щихся для наружной облицовки в примере диплом-

ной работы бакалавра УрГАХУ Вильдановой Г. 

(рис. 3): фасадные панели способны регулировать 

естественное освещение помещений.  

https://www.google.com/url?sa=i&source
https://www.google.com/url?sa=i&source
http://elima.ru/articles/4/tvor_put_files/075_1.jpg
http://elima.ru/articles/4/tvor_put_files/075_1.jpg
https://aboutspacejornal.net/wp-content/uploads/2017/06/forest-city-41.jpg
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Рис 3. Фрагмент ВКР Вильдановой Г.  

Предприятие по производству фасадных систем. 

 

Модифицирующее влияние природных компонентов в создании объемного решения здания обнару-

живается там, где воздействие экологических факторов накладывает отпечаток на архитектуру, простран-

ственные и функциональные особенности объекта (в функциональном отношении добавлена чаще всего 

энергосберегающая функция). Изменяются, в некоторой степени облик здания, соотношение частей зда-

ния, характер отделки и т.д. Взаимосвязь с природой и экологичность, как свойство объекта, получает 

визуальное воплощение.  

 

 
Рис. 4 Фрагмент ВКР Ошкординой Ю. Рук. Першинова Л.Н.  

Предприятие по производству биотехнологий. 

 

Создание построек-мобилей, «умных» зданий, 

реагирующих на изменения условий внешней 

среды, использующих возможности робототех-

ники, также отражает влияние и формирующее зна-

чение природных факторов (Рис. 4). Структуры или 

элементы фасадов, кровель реагируют на измене-

ние различных факторов внешней среды, например, 

освещенности, температуры воздуха, влажности и 

т. п. В архитектуре это - движение конструктивных 

элементов: ограждающих поверхностей, кровли, 

систем жалюзи, что используется для поддержания 

микроклимата помещения. 

К этому уровню принадлежит основная масса 

объектов, выполненных по экологическим техноло-

гиям с характерными элементами озеленения и ин-

женерной оснастки, кровельными солнечными ба-

тареями, ветроэнергетическими установками и т.д. 

Можно привести примеры биоклиматических зда-

ний, использующих солнечный свет, естественные 

механизмы вентиляции и сбережения тепла, имею-

щие иногда экзотический внешний облик. (Рис. 

5,6). Изменяется внешний облик здания, появляется 

дополнительная энергосберегающая функция, зда-

ние ближе к природе. (Рис. 5, 6). 
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Рис. 5. Strata tower. Архитектур-

ное бюро BFLS. 

http://zvt.abok.ru/articles/350/  

Рис. 6. Дом Dimaxion Б. Фуллера 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd 

Трансформирующий уровень проявления при-

родных факторов – это наиболее интенсивно обо-

значенная форма реализации экологических требо-

ваний, определяющая облик близкий к природным 

формам, функционально-пространственную струк-

туру здания, измененная планировочная структура, 

наполненная внутренними дворами, садами, имеет 

непосредственное действенное отношение к при-

родному окружению. Заметно преобладание эколо-

гического содержания в смысловом и образном зву-

чании объекта. 

Можно отметить основные направления взаи-

модействия с природой в структуре здания или со-

оружения [2]: 

Первое направление - использование есте-

ственных или полуприродных элементов в качестве 

основных содержательных звеньев пространствен-

ного каркаса: оранжереи, зеленые комнаты, озеле-

ненные террасы, кровли и т.д. дают возможности 

соединения естественных и искусственных компо-

нентов среды в гармоничное пространство. (Рис. 7). 

  
Рис. 7. Больница Оспедале-дель-Анджело в Вене-

ции-Местре © Emilio Ambasz 

https://i.archi.ru/i/232584.jpg 

Рис.8.The greenhouse of House in Regensburg 

http://www.arch.mcgill.ca/prof/sijpkes/ 

Второе направление - создание объектов-ком-

плексов из дискретных элементов, прозрачных для 

окружения, как бы перемешанных (соединенных) с 

воздухом, зеленью, деревьями, микроландшафтом 

участка. Проницаемые, объемы сооружений корре-

спондируются с идеей взаимопроникновения эле-

ментов новой городской искусственной среды с 

естественным окружением. Немецкий архитектор 

Томас Херцог, основатель направления «климати-

ческая архитектура», использует в своих проектах 

направление и силу ветра, интенсивность солнеч-

ных лучей и т.д., нейтрализацию негативного влия-

ния среды (Рис. 8). 

Включение природных элементов в структуру 

здания происходит в следующих направлениях: 

- в благоустройстве, решении геопластики, ма-

лыми формами.  

- во внешнем облике здания, выделены отдель-

ные помещения, оранжереи. 

- в создании новых функций в планировочной 

структуре и назначении здания. 

- в организации атриумного полифункцио-

нального пространства холла здания, которое ста-

новится центром композиции всей планировочной 

структуры.  

https://www.google.com/search?q=strata+se1+bfls&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKm0NLYsVgKzk9MMLePTtHSyk630E4uSMzJLUpNLSotS9YtLikrBLCtkYYW0zKLcRaz8QNnEkkSF4lRDhaS0nGIAtdX3lFoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiA05XDstzjAhVvxIsKHQY4AcoQmxMoATAbegQIDBAT
http://zvt.abok.ru/articles/350/%20Perspektivi_vetroenergetiki_
https://i.archi.ru/i/232584.jpg
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Примером подобного типа работы может быть 

ВКР Жолобайло М. «Научно-технологический 

центр уникального производства» (Рис.9).  

Полифункциональное пространство рекреа-

ций, ограждающими конструкциями которого слу-

жат самонесущие сферические оболочки, радиу-

сами 40м, 45м и 50м, состоящие из стальных стерж-

ней. Светопрозрачные стеклопакеты простран-

ственного покрытия состоят из двойного селектив-

ного стекла с теплоотражающим покрытием. 

 

 
Рис. 9. Фрагмент ВКР студента Жолобайло М. Рук. Яковлев В.Б., Кабаков В.И., Шульмейстер М.И. 

 

Наружный слой состоит из закаленного стекла 

и обеспечивает защиту от ветра, осадков и радиа-

ции. Между наружным и внутренним слоем распо-

ложен воздушный промежуток, в котором циркули-

рует воздух за счет перепада температур. В случае 

нагрева воздуха одной стороны здания, он перете-

кает в более холодную часть. Таким образом, ку-

польная оболочка будет естественно охлаждаться. 

В пространство рекреации с живым зеленым насы-

щением, которое становится буферным между ор-

ганизацией производства и городской средой, впи-

саны основные производственные уровни. 

Трансформируемые системы и природные 

формы позволяют не только создавать уникальные 

образные решения, но и обеспечивать все необхо-

димые функциональные процессы, а также преду-

смотреть возможность их изменения в связи с воз-

никающими, со временем, новыми потребностями. 

Архитектурная деятельность в состоянии воз-

родить и утвердить утраченную гармонию между 

природой и архитектурой, привести к созданию 

единой экологически сбалансированной системы. 

[5]  

Критерий оптимального соотношения природ-

ных и искусственных форм в проектируемом зда-

нии в проникновении природных компонентов в 

объемно-планировочную структуру здания. Пред-

ставленные в исследовании материалы иллюстри-

руют возможности практического использования 

методов архитектурного проектирования и даль-

нейшего изучения воздействия факторов среды на 

создание экологичных проектов. 
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Важливе значення у розвитку птахівництва 

має поєднання науки та практики. Впровадження у 

виробництво результатів фундаментально-при-

кладних досліджень забезпечує прогрес у галузі. 

Однією із провідних ланок у технологічному про-

цесі виробництва продукції птахівництва є годівля 

птиці. Наразі у країні, в Національному універси-

теті біоресурсів і природокористування України, 

створено осередок вчених, наукова діяльність яких 

під керівництвом академіка Національної академії 

аграрних наук (НААН) України Ільдуса Ібатулло-

вича Ібатулліна спрямована на розробку способів 

управління продуктивністю, фізіологічним станом 

та живленням тварин (і птиці зокрема), шляхом оп-

тимізації нормованої годівлі і використання різно-

манітних кормових ресурсів.  

У літературі висвітлено життєвий і науково-

педагогічний шлях академіка І.І. Ібутулліна і в тому 

числі показано напрями наукової діяльності як 

керівника і консультанта вчених різних поколінь, 

які провадять дослідження з вирішення проблем 

годівлі тварин і економічності використання кормів 

[1, 2, 5]. Крім цього, Ільдуса Ібатулловича, пе-

редусім, називають продовжувачем наукової 

школи свого вчителя професора Павла Дмитровича 

Пшеничного [6]. Проте, завдяки самовідданій нау-

ково-педагогічній діяльності І.І. Ібатулліна, яка ба-

зується на принципах творчої співдружності вче-

них, спадкоємності поколінь, кращих наукових тра-

дицій, ним (упродовж 19972017 рр.) підготовлено 

плеяду вчених – 7 докторів наук і 34 кандидати 

сільськогосподарських наук, які успішно 

працюють в освіті, науці та на виробництві і в по-

дальшому розвивають концептуальні підходи до 

годівлі тварин у сучасних умовах. Отже, наразі є на-

укова школа – колектив порівняно молодих вчених, 

який протягом тривалого часу на високому науко-

вому рівні виконує фундаментальні і прикладні до-

слідження у напрямі годівлі тварин і технології 

кормів, безпосереднім керівником якого є видатний 

учений, академік НААН Ільдус Ібатуллович Ібатул-

лін.  

У зв’язку з цим, метою нашої роботи було 

проаналізувати та узагальнити діяльність наукової 
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школи академіка НААН І.І. Ібатулліна і визначити 

її внесок у розвиток птахівництва в Україні. 

Згуртувати молодих вчених навколо 

вирішення нагальних проблем у тій чи іншій галузі 

науки є можливим лише для талановитого, досвід-

ченого професіонала з глибокими теоретичними 

знаннями і практичним досвідом. Як зазначає Д. 

Зербіно, «наукова школа – це професійна доб-

ровільна співдружність людей, що сформувалася 

під егідою особистості вченого-лідера [4, с. 10]. 

Академік Ільдус Ібатуллович Ібатуллін має вели-

чезний досвід у науковій, викладацькій керівній 

діяльності, він продовжив традиції наукової школи 

П.Д. Пшеничного, розвинувши дослідження питань 

нормованого живлення тварин, способів підго-

товки кормів до згодовування та балансування 

раціонів тварин за різних типів годівлі тощо. 

Так сталось, що керівництво Казанського дер-

жавного ветеринарного інституту, в якому на по-

саді асистента кафедри годівлі тварин і технології 

кормів працював (після одержання диплома вче-

ного зоотехніка) Ільдус Ібатуллович, швидко 

оцінило цього молодого і перспективного юнака і 

його направили в цільову аспірантуру до Києва. У 

1971 році він був зарахований до аспірантури 

Української сільськогосподарської академії на ка-

федру годівлі сільськогосподарських тварин, яку 

очолював відомий учений, доктор сільськогоспо-

дарських наук, професор, перший ректор цього за-

кладу, віце-президент Української академії сільсь-

когосподарських наук П.Д. Пшеничний. Він і став 

науковим керівником аспіранта І.І. Ібатулліна [12, 

c. 12-13]. 

Життєвий шлях І.І. Ібатулліна багатогранний і 

основні віхи його життя вже висвітлено [5; 12, с. 

148151,]. Наразі він є першим проректором Націо-

нального університету біоресурсів і природокори-

стування України, головою спеціалізованої вченої 

ради Д 26.004.05, членом Президії Національної 

академії аграрних наук України, членом наукової 

ради Міністерства освіти і науки України та ін. Ака-

демік І.І. Ібатуллін є заслуженим діячем науки і тех-

ніки України (указом Президента України від 

24.09.1998 р.), нагороджений орденами ІІІ (2003) і 

ІІ ступеня «За заслуги» (2008), орденом «Михайла 

Ломоносова» (2008), нагороджений «Знаком По-

шани» Міністерства аграрної політики України 

(2001) і Київського міського голови (2005), Почес-

ними грамотами Кабінету Міністрів України і Вер-

ховної Ради України, Почесною відзнакою Україн-

ської академії аграрних наук (2006) [12, c. 149-150]. 

Академік І.І. Ібатуллін має понад 50 авторських 

свідоцтв і патентів України на винаходи й корисні 

моделі. Він є автором і співавтором багатьох під-

ручників, посібників, монографій, наукових реко-

мендацій, методичних розробок для навчального 

процесу, нормативних документів, у переліку 

праць – понад 300 найменувань [12, c. 152-187]. 

Під керівництвом І.І. Ібатулліна здійснюються 

фундаментальні і пошуково-прикладні наукові до-

слідження з оптимізації живлення та нормування 

годівлі птиці. При цьому представниками наукової 

школи значна увага приділяється дослідженням 

енергетичного, протеїнового, амінокислотного, 

мінерального і вітамінного живлення птиці різних 

видів. Визначенню впливу оптимізації годівлі на 

яєчну і м’ясну продуктивність птиці та еко-

номічність використання кормів. 

Наукова школа академіка НААН Ільдуса Іба-

тулловича Ібатулліна стрімко розвивалась. Під його 

керівництвом молоді вчені вирішували актуальні 

проблеми з годівлі тварин (і птиці зокрема) та ефек-

тивного використання різних кормових ресурсів. 

Першою ученицею І.І. Ібатулліна, яка надала нау-

ково-експериментальне обґрунтування комплекс-

ній переробці і використанню колаген- та кератин-

вмісних шкіряних відходів у годівлі сільськогоспо-

дарських тварин, і у 1997 році захистила 

докторську дисертацію, стала Л.М. Борисенко. Під 

науковим керівництвом І.І. Ібатулліна науковий 

ступінь доктора сільськогосподарських наук здо-

були також Т.Л. Сивик, Р.А. Чудак, В.С. Бомко, 

М.Ю. Сичов, В.В. Отченашко і М.Я. Кривенок. При 

цьому роботи М.Ю. Сичова, В.В. Отченашка і М.Я. 

Кривенка присвячені проблемам годівлі птиці.  

Зокрема М.Ю. Сичовим теоретично обґрунто-

вано та експериментально встановлено основні за-

кономірності ліпідного живлення м’ясних каченят 

та перепелів яєчного і м’ясного напрямів продук-

тивності, удосконалено принципи нормування 

ліпідів у комбікормах для птиці. Доведено, що 

біологічна дія ліпідів на організмі птиці пов’язана з 

їх походженням, хімічним складом і кількістю у 

комбікормах. Встановлено стимулюючий вплив 

лінолевої кислоти на обмінні процеси у тканин 

м’ясних каченят та перепелів, що зумовлює збіль-

шення живої маси та покращує якість м’яса Підви-

щення рівня жиру та лінолевої кислоти в комбікор-

мах качок сприяє збільшенню вмісту лінолевої кис-

лоти в грудних м’язах та печінці, підвищує 

перетравність органічної речовини, протеїну та 

клітковини, збільшує утримання азоту в організмі. 

Виявлено, що соєва олія у комбікормах позитивно 

впливає на накопичення ω-3- та ω-6- жирних кислот 

у м’язах і забійні якості птиці м’ясного напряму 

продуктивності. Уперше доведено, що за різних 

джерел ліпідів (за умов оптимізації їх рівня у 

комбікормах) негативного впливу на акумулю-

вання ліпідів у печінці й плазмі крові каченят не 

спостерігається [1925]. 

Внесок у розвиток теоретичних принципів 

нормованої годівлі сільськогосподарської птиці 

зробив В.В. Отченашко, який вперше теоретично 

обґрунтував й експериментально встановив опти-

мальні параметри протеїнового, енергетичного, 

мінерального та вітамінного живлення перепелів 

м’ясного напряму продуктивності у різні періоди їх 

росту і розвитку та виробничого використання у 

взаємозв’язку з ефективністю використання пожив-

них речовин кормів, продуктивністю тощо [13;]. 

Ним виявлено, що вплив різних рівнів протеїнового 

живлення на споживання корму перепелами м’яс-

ної породи описується поліноміальною кривою й 

характеризується зворотною залежністю. Макси-

мальне споживання корму перепелами відбувається 

за вмісту протеїну в раціоні 16 і 20%. Перетравність 
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в організмі перепелів протеїну, жиру та безазоти-

стих екстрактивних речовин знаходиться у прямій 

залежності із вмістом протеїну в кормі. Цю залеж-

ність можна використати для розробки еко-

номічних програм годівлі дорослих перепелів, вра-

ховуючи ефект певного підвищення споживання 

корму птицею за умов зниження вмісту сирого про-

теїну та нелінійного характеру даного явища [15, с. 

1114]. В.В. Отченашко також показав, що вплив 

енергетичного живлення на м’ясні якості перепелів 

опосередкований його дією на ріст, а отже й на аб-

солютні значення показників забою. Залежно від 

рівня енергії в раціоні перепелів змінюється інтен-

сивність росту їх м’язової тканини на окремих 

ділянках тіла[16, с. 5-9] 

М.Я. Кривенок вперше встановив ефективне 

співвідношення амінокислот (аргініну до лізину, 

треоніну до метіоніну, треоніну до триптофану), за 

якого проявляється їх синергізм та покращується 

перетравність поживних речовин корму і баланс 

азоту, за трифазової годівлі курей яєчного напряму 

продуктивності. Виявлено, що потреби несучок у 

амінокислотах і сирому протеїні з віком зменшу-

ються непропорційно. Доведено, що перетравність 

поживних речовин корму, доступність та ефек-

тивність використання незамінних амінокислот у 

організмі курей залежать не тільки від їх рівнів у 

комбікормах, а й від співвідношення за фазами 

годівлі птиці та від різної її продуктивності [7-11]. 

Вагомим є внесок Ільдуса Ібатулловачп і його 

учнів у розвиток годівлі птиці різних видів і 

напрямів продуктивності. Частка напрямів до-

сліджень по видах птиці, проведених у науковій 

школі під керівництвом академіка І.І. Ібатулліна 

і узагальнених у результаті аналізу тематики за-

хищених докторських і кандидатських дисерта-

цій на здобуття наукового ступеня кандидата і 

доктора за сільськогосподарськими науками [12, 

с. 199-201], представлена на рисунку 1.  

 
Рис. 1. Частка напрямів досліджень (проведених у науковій школі) по видах птиці, %:  

16,1 – качки; 30,9 перепели; 11,8 – бройлери; 11,8– кури-несучки; 29,4 – інші види с.-г. тварин 

 

Аналіз наведених даних свідчить, що майже 

70% проведених у науковій школі досліджень при-

свячені вирішенню проблем годівлі птиці та техно-

логії кормів. При цьому, ефективність викори-

стання зерна сої і ріпаку різних технологій підго-

товки в раціонах курчат-бройлерів вивчав К.Ю. 

Ястребов; перетравність корму, обмін речовин та 

продуктивність бройлерів за різних рівнів енерге-

тичного і протеїнового живлення досліджував В.М. 

Недашківський, обмінної енергії в кормі – С.В. Бо-

ярчук, а триптофану та треоніну – Р.В. Мартинюк. 

Продуктивність та обмін речовин у курей-несучок 

за різних рівнів у раціоні вітаміну Е і селену вив-

чали А.І. Чигрин і В.В. Отченашко, а за викори-

стання кормової добавки мінерол – М.Ю. Сичов. 

Низку досліджень з оптимізації годівлі перепелів 

провели В.В. Отченашко, Н.М. Слободянюк, Л.М. 

Зламанюк, І.І. Ільчук, В.М. Кондратюк, Д.П. Ума-

нець. Вчені з’ясували перетравність корму, обмін 

речовин та продуктивні якості перепелів за різних 

рівнів у раціоні кальцію, фосфору, натрію, калію, 

вітаміну А, лізину і метіоніну та кобальту і цинку 

[12, с. 199-201]. Н.М. Нечай довела ефективність за-

стосування підкислювачів у годівлі молодняку пе-

репелів м’ясного напряму продуктивності [14, с. 

32-35], Т.А. Голубєва показала доцільність викори-

стання сухої пивної дробини у структурі 

комбікормів для годівлі молодняку перепелів [3], 

м’ясну продуктивність перепелів за різних рівнів та 

співвідношень аргініну і лізину у комбікормах вив-

чала А.М. Омельян [17, с. 46]. Дослідження щодо 

оптимізації годівлі м’ясних каченят провели М.Ю. 

Сичов, І.М. Баланчук, М.І. Голубєв, Р.М. Дейнеко, 

С.В. Мовчан, С.В. Павліченко [12, с. 199-201]. 

І.І. Ібатуллін, перебуваючи на різних сходин-

ках управління наукою, наразі, працюючи першим 

проректором у Національному університеті біоре-

сурсів і природокористування України та як зазна-

чив академік НААН В.О. Бусол, «…заклав основи 

проактивності управління аграрною наукою у 

вищому навчальному закладі, а сам автор цього 
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процесу став загальновизнаним проактивним мене-

джером науки. Завдяки цьому в Університеті ство-

рена сильна і самодостатньо працююча система 

науки, зі злагодженою роботою всіх складових на-

уково-дослідних робіт, передбачення подій, у т.ч. 

щодо державного фінансування науки, ініціювання 

змін організації досліджень в інтересах науки і по-

треб виробництва, а також збереження і фор-

мування нових наукових шкіл.» [12, c. 63]. І.І. Іба-

туллін є видатним вченим і завжди надає наукові 

консультації та цінні поради співробітникам, док-

торантам, аспірантам і не лише Національного 

університету біоресурсів і природокористування 

України, а й інших вищих аграрних закладів освіти. 

Висновки. Наукові дослідження під керів-

ництвом І.І. Ібатулліна охопили низку проблемних 

напрямів у годівлі птиці: ліпідне живлення качок і 

перепелів; обґрунтування норм годівлі перепелів 

м’ясного напряму продуктивності та амінокислот-

ного живлення яєчних курей; ефективність викори-

стання зерна сої і ріпаку різних технологій підго-

товки в раціонах курчат-бройлерів; оптимізація 

вмісту вітаміну Е і селену у комбікормах для курей-

несучок; перетравність корму, продуктивність та 

обмін речовин у японських перепелів за різних 

рівнів у комбікормах кальцію, фосфору, натрію, 

калію, кобальту, цинку, вітаміну А, лізину, 

метіоніну; продуктивність, перетравність корму та 

обмін речовин у курчат-бройлерів і м’ясних каче-

нят залежно від енергетичного і протеїнового жив-

лення; м’ясна продуктивність каченят за різних 

рівнів кальцію, фосфору, цинку, марганцю, лізину, 

треоніну, триптофану, метіоніну і сірки та інше. 

Серед представників наукової школи, які 

зробили внесок у розвиток оптимізації годівлі птиці 

та використання різних складових кормів, є М.Ю. 

Сичов, В.В. Отченашко, М.Я. Кривенок, К.Ю. Яст-

ребов, А.І. Чигрин, Н.М. Слободянюк, Л.М. Зла-

манюк, І.І. Ільчук, В.М. Кондратюк, Д.П. Уманець, 

О.В. Яценко, В.М. Недашківський, І.М. Баланчук, 

Р.В. Мартинюк, М.І. Голубєв, С.В. Боярчук, Р.М. 

Дейнеко, С.В. Мовчан, С.В. Павліченко, Н.М. 

Нечай, Т.А. Голубєва, А.М. Омельян. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается влияние крестовых походов на различные стороны жизни Западной 

Европы в Средние века. Отношение к крестоносному движению в современной отечественной и зарубеж-

ной историографии неоднозначно, но, безусловно, что столь масштабный и противоречивый в различных 

свих проявлениях проект римской курии не мог не отразится как на внутреннем переосмыслении жизне-

деятельности средневекового жителя Европы, так и на геополитическом пространстве средневекового За-

пада и Востока. Термин «крестовые походы» активно и с большой охотой используется и сегодня. Язык 

средневековой священной войны нашёл своё место в современных конфликтах на Ближнем и Среднем 

Востоке. Современные Запад и Восток продолжают переосмысливать наследие Средневековья. 

ABSTRACT 
This article discusses the impact of the Crusades on various aspects of life in Western Europe in the Middle 

ages. The attitude to the crusading movement in modern Russian and foreign historiography is ambiguous, but 

such a large-scale and contradictory project of the Pope in its various manifestations could not but affect both the 

internal rethinking of the life of the medieval resident of Europe and the geopolitical space of the medieval West 

and East. The term "Crusades" is actively and worldwide used today. The language of medieval Holy war has 

found its place in contemporary conflicts in the middle East. Modern West and East continue to rethink the legacy 

of the middle Ages. 

Ключевые слова: Средние века, крестовые походы, крестоносное движение, Западная Европа, Во-

сток, Святая Земля. 

Keywords: the Middle ages, the Crusades, the crusade movement, Western Europe, East, the Holy Land. 

 

В ноябре 1095 г. в Клермоне в Южной Фран-

ции под председательством папы Урбана II состо-

ялся церковный собор. 27 ноября 1095 года на поле 

перед огромной толпой клириков и мирян разных 

сословий папа произнес пламенную проповедь, в 

которой призвал франкских рыцарей дать обет 

освободить христиан от мусульманского ига и от-

воевать у неверных Гроб Господень в Иерусалиме. 

Театрализованность и ритуальность, сопут-

ствовавшие началу крестовых походов, впослед-

ствии прочно закрепились за этим движением. 

Папа Урбан II предпринял годовое путеше-

ствие по южной и центральной Франции с пропове-

дованием идеи крестовых походов против невер-

ных. Хотя само понятие «крестовый поход» его со-

временникам было неизвестно. Как правило, война 

за Гроб Господень именовалась либо «странствова-

ние», либо «поход», либо «путь в Святую Землю», 

либо «поход по стезе Господней» и т.п.[5, с. 36–48.] 

С начала эпохи крестовых походов отмеча-

ются изменения в жизни европейцев. Важно не за-

бывать, что крестовые походы не были такими ро-

мантичными, какими их представляют нам авторы 

приключенческих романов. Крестовые походы – 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/nd/2010_4/10smydbd.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/nd/2010_4/10smydbd.pdf
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это не только территориальные изменения на кар-

тах Европы и Азии, это изменения практически во 

всех сферах жизни Запада и Востока. Например, 

крестоносцы изучали обработку шелковых тканей, 

использование украшений, искусство обработки 

металлов и т.д. Все это отражалось на отделке ме-

бели, подушек, внутреннем убранстве домов. [10, 

pp. 56–78.] Однако, как считают исследователи, 

культурообмен между мусульманами и христиа-

нами был невелик. 

Папа Урбан II считал крестоносное движение 

вполне подходящим инструментом для отстаива-

ния интересов Христианства, как в Святой Земле, 

так и в Европе. Его преемники пользовались той же 

логикой, когда пришли к идее борьбы не только с 

мусульманами, но и с другими врагами Церкви, что 

наглядно продемонстрировал второй крестовый по-

ход. Крестоносцы одновременно воевали в Испа-

нии и Португалии, в северо-восточной Европе и в 

Сирии. [6, с. 186–214] 

Крестовый поход представлялся паломниче-

ством к Святым Местам, и в этом заключалась его 

главная притягательная сила. [1, с. 14–25] Изна-

чально крестоносное движение возникло как доб-

ровольная и личная форма покаяния. 

Средневековое Западной Европы общество к 

XI в. было практически полностью христианским. 

Основным пониманием человеческого бытия стало 

принятие греха и неотвратимого возмездия за него. 

Церковь учила, что грехи могут быть искуплены 

покаянными делами. Именно это предлагал папа 

Урбан II, призывая к освобождению Гроба Гос-

подня. 

Миряне охотно признавали за собой подвер-

женность греху, в частности тем, что отправлялись 

в паломничества или жертвовали деньги, или иму-

щество монахам, которые наиболее близко подхо-

дили в их глазах к недостижимому идеалу безгреш-

ного человеческого существования. При этом сред-

невековое общество было строго иерархичным, где 

обязанности каждого были распределены (жёстко 

регламентировался каждый шаг, вплоть до качества 

и цвета ткани, которые должны были носить пред-

ставитель различных сословий). Эта регламентация 

делала невозможным исполнение всех длительных 

и нарушающих ритм жизни епитимий, которые 

накладывались во искупление всё растущего 

списка их прегрешений. С призывом папы Урбана 

у мирян (и в первую очередь у военной элиты, чьи 

грехи были наиболее многочисленны и печально 

известны) появилась возможность совершить ду-

ховный подвиг и получить отпущение грехов. По-

является надежда заслужить спасение, не отказыва-

ясь от присущего им социального положения. [10, 

pp. 56–78.] 

Активнее всего на призыв к крестовому по-

ходу откликнулись во Франции, Италии и западной 

Германии, при этом районов западного христиан-

ства, которые совсем не были затронуты общим по-

рывом, было крайне мало. В основе крестоносного 

порыва лежало в первую очередь обещание инди-

видуального спасения, гарантия того, что наказание 

за грехи будет отменено в результате совершённого 

«вооружённого паломничества». Как заметил один 

историк, на Западе был задет «нерв изящного чув-

ства». И доказательством тому служит тот факт, что 

с весны до осени 1096 года десятки тысяч людей 

вышли в путь с одной целью – освободить Иеруса-

лим. [9, с. 642-665] 

Церковь отодвигала на второй план или во-

обще замалчивала то обстоятельство, что человек 

на войне совершает убийство. Вместо этого на пер-

вый план выдвигалось то, что воин отдает свою 

жизнь в бою и тем самым как бы подтверждает 

свою приверженность вере. [1, с. 14–25] 

Возникновение военно-монашеских орденов 

было одним из проявлений разнообразия религиоз-

ной жизни западного христианского мира в конце 

XI – начала XII века. Члены этих орденов следовали 

правилам, в целом основывавшимся на уже суще-

ствовавших монастырских уставах, они принимали 

монашеские обеты – бедности, целомудрия и по-

слушания. Но жили они в миру и воевали. 

Современное общество активно использует те 

явления, которые зародились в эпоху Крестовых 

походов: геральдика, которая получила своё рас-

пространение в среде крестоносцев; арабские 

цифры; элементы восточной культуры в европей-

ском искусстве и архитектуре; духовно-рыцарские 

ордена, которые продолжают в основном ту же 

функциональную нагрузку, что и в Средневековье. 

И, наконец, сам термин «Крестовые походы», кото-

рый сегодня возрождается отдельными обществен-

ными и политическими организациями. Крестовые 

походы поэтизированы и эксплуатируются сред-

ствами массовой информации (синематографом, 

художественной литературой, жёлтой прессой и 

т.д.). 

На сегодняшний день мы можем говорить о су-

ществовании около десятка духовно-рыцарских ор-

ганизаций: из них примерно половина могут утвер-

ждать, что они берут своё начало в XI-XIII вв. Са-

мым известным и одиозным является орден 

Тамплиеров, тайна сокровищ которых будоражит 

умы исследователей, начиная с XIV в. Орден Маль-

тийских рыцарей насчитывает вот уже более девяти 

веков своей истории, которая затрагивает самые 

различные стороны жизни Западноевропейских 

государств, России и Средиземноморского региона. 

Мальтийские рыцари и сегодня продолжают играть 

существенную роль в общественной жизни. Ключе-

вой деятельностью этой организации является гос-

питальная (медицинская): именно с этого орден 

начинал свой путь в XI в. 

Крестоносное движение имеет различную 

оценку в среде историков-медиевистов. Самая рас-

пространённая заключается в том, что крестовые 

походы как международные конфликты изменили 

средневековую Европу, открыв дорогу эпохе Воз-

рождения и позволив европейцам заново познавать 

Античный мир, которому они наследовали за не-

сколько столетий до этого. В этот период (XI-XIII 

вв.) был отмечен рост населения, миграционная ак-

тивность средневековых европейцев, урбанизация, 

определённый прогресс в науке и культуре, расши-

рилась торговля с Востоком. 
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И для Востока, и для Запада самым существен-

ным была именно экономическая составляющая из-

менений в жизни мусульман и христиан. Возрас-

тает роль итальянских городов – Венеции, Пизы, 

Генуи, которые до крестовых походов вынуждены 

были мириться с господством Византии в междуна-

родной торговле в Средиземноморье. 

Европейская культура активно начинает ис-

пользовать арабские цифры, что так же связывают 

с расширением торговли. 

Искусство и архитектура так же впитывают в 

себя признаки межкультурного слияния: стили ил-

люстраций манускриптов, планировка замков, 

названия отдельных элементов декора и т.д. Полу-

чают массовое распространение скопированных и 

переведённых текстов Востока. В Европе активно 

стали применять (правда, в ограниченных количе-

ствах) медицинские знания арабского мира. 
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Digitalization of education, implementation of in-

novative approaches to the educational process have 

created conditions for the organization of learning 

courses, applying distance forms of learning. Nowa-

days distance learning has considerable spread in the 

whole world. What does distance learning mean? Dis-

tance learning means interrelations between the instruc-

tor and student at a distance including all the compo-

nents peculiar for the educational process (objectives, 

content, methods, organization forms, teaching aids), 

and it is realized by means of specific measures of in-

ternet technologies or other methods assuming interac-

tivity. Distance learning has been widely applied at the 

post-graduate training – pre-attestation cycles, ad-

vanced qualification and professional courses etc. On 

the one hand, development of distance learning is stip-

ulated by social requirements – intensive technology 

changes requiring practically uninterrupted retraining 

of the staff; introduction of complicated systems and 

technologies with a limited number of instructors; with-

out giving up work by many professionals for a long 

period of time; necessity to involve a wide range of 

population into learning and education. On the other 

hand, development of distance learning promoted a 

wide range of up-to-date mobile computer technologies 

enabling to implement it successfully. Distance learn-

ing enables to solve effectively urgent educational is-

sues today: continuous learning for life, uninterrupted 

professional training, “without boundaries” learning in 

the interactive mode, and effective educational work.  

The issues concerning implementation of distance 

learning in the medical educational institutions remains 

disputable. On the one hand, advantages of distance 

learning are: possibility to study for a great number of 

learners at a time, making educational process easier for 

individuals with limited physical abilities, technologi-

cal effectiveness – learning and teaching using up-to-

date software and technical means make this method of 

education more effective. Material constituent is of no 

less value. Analysis of functioning of the world educa-

tional systems indicates that expenses on distance 

learning on an average constitute approximately 50% 

of those on traditional forms of education. The cost of 

advanced qualification training at a full-time regimen 

includes: tuition fee, transport expenses, residing at a 

hotel, meals, as well as wages charged even when an 

employee is absent at his/her working place. Moreover, 

when a professional is not at work his/her job is done 

by another specialist who receives excess fare for addi-

tional load. Expenses on similar training of a specialist 

by means of distance learning including those on con-

nection, fee for the teaching staff, organization and 

other expenses mentioned above, are approximately 

twice as less.  

Opponents to introduce distance learning in medi-

cine believe that mastering practical skills, which is the 

main component in teaching future medical specialists, 

is not possible in this way. An absolute reasonable 

question arises: “Is it possible to train an individual to 

have manual skills distantly?” After all, the profession 

of a doctor includes performing various operations and 

manipulations. 

Yet, there is another view that introduction of dis-

tance learning in medical educational institutions is not 

only possible, but essential. Naturally, training practi-

cal skills require a traditional face-to-face contact, 

though all the theoretical training and exercises teach-

ing to make decisions can be organized distantly. In or-

der to distribute the time for distance and traditional 

“phases” the curriculum should be carefully trans-

formed. Thus, for example, certain medical universities 

have two forms of education: full-time and correspond-

ence one. When the correspondence form of education 

is applied, which is possible at pharmaceutical faculty, 

there is a real possibility to use distance learning tech-

nology successfully. 

Distance learning is an ideal and the most optimal 

form of post-graduate training and qualification ad-

vance, since it helps to solve a number of issues occur-

ring in front of a certified specialist. There are the fol-

lowing variants of distance learning at the post-gradu-

ate training courses:  

training courses, retraining and re-qualification; 

seminars and conferences; 

master classes; 

lecture cycles; 

certificate cycles; 

presentations of pharmaceutical agents, medical 

equipment and technology. 

Naturally, it should be noted that medical educa-

tion has its own peculiarities associated with instructor-

student, doctor-patient relations. Though even in such 

cases distance learning demonstrates its mobility. Dis-

tance learning technology can be successfully applied 
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for the 1-3-year full-time students when they study the-

oretical courses with a partial presence of an instructor, 

when practical and laboratory classes are held.  

Thus, when minimal human and technical re-

sources are available, distance learning courses are 

quite possibly organized together with traditional meth-

ods of education. Experimental courses organized on 

the basis of appropriate departments of an educational 

institution and clinical departments on the basis of ther-

apeutic-preventive establishments can serve as the 

foundation to introduce the above technology.  

Implementation of distance learning technologies 

promotes the necessity to overview the software and 

methodical provision of the educational process, to 

elaborate and introduce a wide range of methods to ful-

fill such an education, and transformation of a pedagog-

ical vision to teach subjects. The instructor performs 

new roles and functions within the system of distance 

learning. Requirements to teaching/learning differ con-

siderably from the traditional ones. The notion “stu-

dents” is not defined within the system of distance 

learning. They are often called learners, and the base of 

their educational process with distance learning is un-

supervised work in a comfortable place, rate and time. 

At the same time, learners are able to communicate 

with the instructor and with one another both face-to-

face and by means of additional technical aids (e-mail, 

video conferences etc.). In case of implementation of 

distance learning technologies learners find themselves 

under new conditions not only because they can be at a 

long distance, be involved in some kinds of activities, 

but they are given certain “freedom” in learning. At the 

same time, they should be competent to use this free-

dom. High requirements are imposed concerning per-

sonal features of learners: self-discipline and organiza-

tion, persistence, commitment, honesty etc. They 

should master the fundamentals of methods and tech-

niques of individual work, abilities to work with elec-

tron-technical means (computers, computer networks, 

multimedia systems etc.). Thus, education maintained 

by distance learning technology requires certain prepa-

ration for studies: initial level of knowledge, abilities, 

skills and material-technical supply of a working place. 

Sometimes opponents of distance learning indicate this 

fact as a possibility to create additional “material ine-

quality” in getting education.  

There is one more substantial problem of distance 

learning – lack of a direct contact between a learner and 

an instructor, certain difficulties in the context of 

“asking” what and how it should be done, and “to 

show” and “to explain” how it is done. Due to this fact 

distance learning requires development of detailed 

step-by-step instructions for every kind of work. Unfor-

tunately, many students are not conscious enough and 

often they simply copy ready-made projects of other 

students. Therefore, there is a need to develop a number 

of variants of various tasks and send them individually 

to every learner. It requires much more work intensity 

and time of an instructor than those for traditional 

forms. Development and design of educational materi-

als (video lectures, teaching manuals, textbooks, guide-

lines, tasks for practical work), methods of control (data 

base of tests, test papers), their further checking and 

even virtual communication with learners require much 

time as well. All the on-line work with learners is indi-

vidual. After checking the tasks mistakes and remarks 

are indicated for every student. Undoubtedly, the qual-

ity of distance learning depends on material-technical 

support, since the work is individual with every student. 

The qualitative and regular work of the website can be 

provided by highly qualified IT-specialists available, as 

well as deep technical training of both instructors and 

learners.  

The system of distance learning and advanced pro-

fessional training of medical specialists should consists 

of the following constituents: organization of distance 

lectures, seminars with a comprehensive learning of the 

lecture material read before; practical classes on vari-

ous methods of diagnostics, treatment and surgery, as 

well as individual telemedicine consultations. Though 

nowadays the problem of lack of instructors able to de-

velop and implement distance learning courses is rather 

acute. Without doubt, special training is essential to be 

competent both in technical and methodical issues: for 

example, the designer of the course should determine 

succession and correlation of a distance and traditional 

portion of learning adequately.  

While summing up, it should be noted that nowa-

days proper conditions are created to provide effective 

distance medical learning and advanced professional 

training in various fields of diagnostics, treatment or 

surgery. Most likely, in the nearest future we will be 

able to say that distance learning technologies are suc-

cessfully implemented into the educational process in 

many medical educational institutions. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті висвітлюється проблема підготовки майбутнього вчителя технологій до формування навичок 

ведення здорового способу життя в учнів основної школи. Розкрито наявні на сьогодні суперечності які 

належать до важливих проблем, від вирішення яких залежить майбутнє нашої держави та подальше життя 

здорового молодого покоління. Окреслено, що сферою формування навичок ведення здорового способу 

життя молодого покоління є система освіти, формування в учнів активного ставлення до власного здо-

ров’я, мотивуючи їх на здоровий спосіб життя.  

ABSTRACT 

The article deals with the problem of preparing the future teacher of technology for the formation of skills for 

maintaining a healthy lifestyle in primary school students. The contradictions that exist today are important prob-

lems whose solution determines the future of our state and the future life of a healthy young generation. It was 

determined that the sphere of formation of skills for maintaining a healthy lifestyle of the young generation is the 

education system, the formation of students' active attitude to their own health, their motivation to a healthy life-

style. 

Ключові слова: проблема, здоров’я, молоде покоління, здоровий спосіб життя, учні, освіта, компо-
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Постановка проблеми. Здоров'я - це власти-

вість, яка дає можливість людині досягти реалізації 

всіх закладених в ній здібностей й талантів. Зосере-

джене, відповідальне ставлення до свого власного 

здоров'я - це свого роду філософія життя. Але неод-

норазово традиції, яким ми слідуємо, умови, в які 

ми поставлені, звички, які передаються від поко-

ління до покоління здаються непохитними прави-

лами, але є руйнівними для здоров'я, збитковими 

для кожного з нас.  

Нині, в умовах розбудови українського суспі-

льства, проблема стану фізичного, психічного здо-

ров'я підростаючого покоління набуває незвичай-

ної гостроти, оскільки нинішнє становище обтяжу-

ється високими показниками захворюваності 

молодого покоління, зниження якості медичного 

обслуговування, погіршенням екологічної ситуації, 

морально-духовною кризою. 

Питання збереження та покращення здоров’я 

підростаючого покоління стає надзвичайно ваго-

мою справою, тому що – це наше майбутнє, та є од-

ним із джерел повноцінного життя, радості, щастя, 

життєвого успіху. Здоров’я є не лише особистим 

надбанням людини, але й загальним багатством на-

ції, яке є найважливішим свідченням добробуту Ук-

раїни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Наша держава належить до тих країн, які у своїй по-

літиці декларують здоров’я як найвищу цінність 

людини. Згідно до Конвенції ООН про права ди-

тини, Статуту Всесвітньої організації охорони здо-

ров’я (ВООЗ) (Резолюція ООН № 38/54, 1997) [9], 

Конституції України прийнято неабияку кількість 

законів, нормативно-правових документів, які ви-

значають здоровий спосіб життя стратегією дер-

жави в системі освіти: Закони України «Про освіту» 

[24], «Про загальну середню освіту» [20], Про Зага-

льнодержавну програму «Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 

на період до 2016 року» [19], «Про фізичну куль-

туру і спорт» [25], «Про заходи щодо попередження 

та зменшення вживання тютюнових виробів й їх 

шкідливого впливу на здоров’я населення» [22], 

«Про запобігання захворюванню на синдром набу-

того імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист 

населення» [21]; Національну доктрину розвитку 

освіти України у ХХІ ст. [14], Концепцію форму-

вання позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя у дітей та молоді [10], Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [23] та 

ін.  

Проблема формування здорового способу 

життя школярів України належить до важливих 
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проблем, від вирішення якої залежить майбутнє на-

шої країни та подальше життя здорової нації. 

Тому, нині сферою формування здорового спо-

собу життя молодого покоління є система освіти. 

Відповідно до державної програми «Освіта» (Укра-

їна ХХІ століття) та «Національної доктрини розви-

тку освіти України у ХХІ ст.» визначальним завдан-

ням освіти має бути має бути «…формування через 

освіту навичок здорового способу життя дітей та 

молоді» [14].  

В програмі Національної стратегії розвитку 

освіти в Україні на 2012–2021 роки одним із клю-

чових напрямів державної освітньої політики є 

створення оптимальних умов для формування, збе-

реження та зміцнення здоров’я [23, с. 11]. Тому 

провідним компонентом системи освіти мають 

бути знання про формування, збереження та зміц-

нення здоров’я.  

Варто зазначити, що при аналізі психолого-пе-

дагогічної літератури приділялася увага представ-

никами вітчизняної та зарубіжної науки, які прис-

вятили свої дослідження в багатьох працях (Г. Апа-

насенко, Ю. Бабанський, Е. Бабаян, Е. Бахтель, В. 

Бобрицька, Т. Бойченко, В. Братусь, А. Габіані, Я. 

Гданський, С. Дідковська, Л. Животковська, Д. За-

рідзе, І. Іванова, В. Ільченко, Т. Кириченко, Ю. Лі-

сіцин, Н. Максимова, А. Міллер, Н. Мірошніченко, 

В. Мовчанюк, І. Муравов, Т. Силантієва, В. Слас-

тьоніна, В. Сухомлинський, Л. Сущенко, Л. По-

пова, Н. Урум та інші). Проблему було окреслено 

зарубіжними науковцями, які приділяють питанням 

фізичному та психічному благополуччю учнів (А. 

Antonovsky, І. Blumberg), організації навчання на 

засадах здоров’язбереження (Т. Brandon) підгото-

вки педагогів до здоровʼязбережувальної діяльно-

сті (J. Murray, A.Wenger, E. Downes, S. Terrazas). 

Проте в спеціальній літературі не дається рекомен-

дацій щодо вирішення проблем, які виникають у 

педагогів, при формуванні навичок ведення здоро-

вого способу життя школярів. 

Аналіз проблеми підготовки майбутніх учите-

лів до забезпечення здорового способу життя шко-

лярів представлено у дослідженні Н. Урум [26]. На-

уковцем було розроблено й теоретично обґрунто-

вано модель валеологічної підготовки майбутніх 

учителів до формування у школярів здорового спо-

собу життя, яка ґрунтується на системному, гумані-

стичному, особистісно зорієнтованому та діяльніс-

ному підходах. Підсумовування результатів експе-

риментальної роботи дало можливість дослідниці 

засвідчити, що найбільш дієвими в технології під-

готовки майбутніх учителів до забезпечення здоро-

вого способу життя учнів виявились: забезпечення 

прогнозованих педагогічних умов та поетапна бага-

торівнева підготовка, інноваційні навчальні за-

вдання та проблемні ситуації валеологічного змісту 

[26, с. 174]. 

Тому, обрана тема є актуальною та своєчас-

ною. Перед нами стоїть мета – вивчити проблему 

підготовки майбутніх учителів до формування на-

вичок ведення здорового способу життя учнів осно-

вної школи. 

Виклад основного матеріалу. Загальноосві-

тня школа є однією з найважливіших соціальних ін-

ститутів, що забезпечує виховний процес має реа-

льну взаємодію дитини, батьків і соціуму, форму-

вання фізичної та духовно здорової особистості. 

Однак, проблема взаємодії сучасного загальноосві-

тнього закладу та сім'ї залишається без достатньої 

уваги. Тому, помічається негативне спрямування з 

приводу погіршення здоров’я учнів. Так, як однією 

з причин цьому є байдужість до співпраці батьків 

та вчителів, незнання та байдужість батьків з даної 

проблеми, відсутність свідомого ставлення до вла-

сного здоров’я як учнів, так і їх батьків, неосвіче-

ність педагогів щодо вірних методів та форм, зміц-

нення та збереження здоров’я учнів школи.  

Проблема здоров’я людини стала сьогодні го-

ловною державною проблемою, вирішення якої 

може вплинути на пріоритетні напрямки розбудови 

країни, реалізацію державної, соціальної політики, 

розробку та прийняття вірних рішень, що дозволить 

країні ставитися з відповідальністю до здоров’я на-

ції. У минулому вирішення проблеми пов’язува-

лося здебільшого з медико-біологічними та саніта-

рно-гігієнічними чинниками, то нині доведено, що 

здоров’я людини є цілісним, системним явищем, 

природа якого зумовлена як природними так і соці-

альними внутрішніми та зовнішніми чинниками, 

які визначають ставлення людини як до себе, так і 

до різних аспектів, в які вона втілює в життя [3]. 

Адже змінити ставлення майбутнього вчителя до 

свого особистого здоров’я та способу життя можна 

лише через освіту. Тому, піклування про здоров’я 

молодого покоління є одним з визначальних за-

вдань, оскільки стан здоров’я виступає важливим 

показником збереження та розвитку людського по-

тенціалу будь-якої країни.  

Певний зміст освіти є найбільш вагомою скла-

довою, яка закладає основи здорового способу 

життя особистості, тим самим слугує зміцненню 

здоров’я нашої країни [9]. Здоров’я молоді є невід-

кладною проблемою сьогодення, тому що, за будь 

яких соціально-економічних пропозицій воно ви-

значає майбутнє нашої країни, фізичний, мораль-

ний та інтелектуальний потенціал держави. 

Формування здорового способу життя дітей та 

підлітків в значній мірі залежить від умов навчання, 

характеру навчального процесу, способу життя, 

стану благополуччя та визначається реалізацією ба-

зових потреб людини. Відомо, що формування на-

вичок ведення здорового способу життя є головним 

стимулом профілактики в зміцненні здоров’я насе-

лення через зміни стилю та способу життя, його 

оздоровлення з використанням гігієнічних знань у 

боротьбі зі шкідливими звичками, подоланням не-

сприятливих сторін, пов’язаних з життєвими ситу-

аціями [13]. Тому основним критерієм ведення здо-

рового способу життя є спрямованість процесу 

освіти на формування базових потреб та психологі-

чної готовності дітей та молодого покоління бере-

гти власне здоров’я. 

В педагогічному словнику, С. Гончаренко тра-

ктує поняття проблема, як складне теоретичне або 



Sciences of Europe # 41, (2019)  19 

практичне питання, що потребує розв’язання, ви-

вчення й дослідження; в науці - суперечлива ситуа-

ція, що виступає у вигляді протилежних позицій в 

поясненні будь-яких явищ, об’єктів, процесів і пот-

ребує адекватної теорії для її розв’язання. Формою 

стислого виразу проблеми, як правило, є питання 

або система їх [5].  

Відомо що, проблема підготовки майбутніх 

учителів до формування здорового способу життя є 

важливою соціально-педагогічною проблемою, так 

як спосіб життя є найважливішим показником 

стану життя українців, може надавати як стимулю-

ючу, так і стримуючу дію на розвиток суспільства. 

Важливою в даний момент є підготовка до форму-

вання здорового способу життя майбутніх учителів, 

так як в умовах, «коли сучасна освіта з притаман-

ною їй активністю, високою інтенсивністю, розу-

мовим навантаженням, високим рівнем інформації, 

потребує відповідального ставлення студентів, до 

свого власного здоров’я, здоров’я майбутнього по-

коління. Важливою є проблема формування в май-

бутнього педагога наукової уяви про методи та спо-

соби зміцнення здоров’я, як свого так і здоров’я уч-

нів» [18]. 

Стан здоров’я учнів є однією з найважливіших 

ознак сталого розвитку. В останнє десятиліття ви-

являються стійкі негативні зміни в стані здоров’я 

населення України, а особливо яскраво виражені у 

дітей та підлітків, поширення захворювань серед 

яких зросла більш ніж в 1,5 рази. Адже, саме діти та 

молодь складають майже третину населення нашої 

планети, тому вони більше всього потерпають від 

різних соціально-політичних потрясінь [15] .  

Погіршення стану здоров’я дітей пов’язане з 

різними причинами, серед яких − соціально-еконо-

мічна нестабільність у державі, низка нерозв’яза-

них екологічних проблем, недостатня матеріально-

технічна база й недосконала структура національ-

ної системи охорони здоров’я, відсутність у моло-

дого покоління мотивації до ведення здорового 

способу життя, підвищення навантаження на орга-

нізм та нервово-психічної напруги тощо. Усе це зу-

мовлює необхідність визначення факторів форму-

вання здоров’я дітей і напряму їх впливу, тому за-

вдання збереження та зміцнення здоров’я потрібно 

розв’язувати педагогічними засобами. 

Звичайно, що провідним фактором здоров’я є 

екологія, так як здоров’я людини на 20% залежить 

від стану довкілля, це вказує, що у людей, які про-

живають в екологічно чистій місцевості, здоров’я 

може бути кращим, ніж у людей, які живуть в за-

брудненій місцевості. Провідним фактором здо-

ров’я є генетичний фактор (спадковість), яка також 

має 20%, це у батьків, які ведуть здоровий спосіб 

життя, та мають всі передумови для народжувано-

сті здорових дітей. Також на 60% залежить від спо-

собу життя. Спосіб життя визначається, харчуван-

ням, заняття фізичними вправами та спортом, наяв-

ністю шкідливих звичок, перебуванням на свіжому 

повітрі, режимом дня, навчанням в школі та відпо-

чинком.  

У філософському розумінні спосіб життя – це 

синтетична характеристика сукупності типових ви-

дів життєдіяльності людей (індивідів та соціальних 

утворень) у поєднанні з умовами життя суспільс-

тва. Спосіб життя охоплює всі сфери суспільства: 

працю та побут, суспільне життя та культуру, пове-

дінку (стиль життя) людей та їх духовні цінності. 

Тобто, поведінка, або стиль життя, є одним з найва-

жливіших елементів способу життя в цілому, який 

не може не впливати на здоров’я окремої особи або 

на здоров’я тих чи інших соціальних груп насе-

лення [8, ст.13]. 

Як зазначає Г. Власюк спосіб життя відно-

ситься до основних факторів, які формують здо-

ров’я, фізичний та нервово-психічний розвиток ді-

тей. Передусім це набуває особливої актуальності в 

період, коли система освіти перебуває в безперерв-

них змінах. Негативні впливи мікросоціальних, бі-

ологічних і психологічних факторів школи та сім’ї 

ведуть до збільшення числа захворювань учнів у 

школі, зокрема збільшення чисельності дітей із 

хронічною патологією, зниженою гостротою зору 

та порушеннями опорно-рухового апарату [4]. 

За останні роки за даними Державної служби 

статистики України стан здоров’я учнів значно по-

гіршився через вплив чинників зовнішнього сере-

довища. Було виявлено, що тільки 10% дітей прак-

тично здорові, але більш як 50% мають різні функ-

ціональні відхилення і 40 % мають різні хронічні 

захворювання. Найпоширенішими серед молоді є: 

захворювання органів дихання, захворювання орга-

нів травлення, захворювання очей, захворювання 

шкіри та підшкірної клітковини, захворювання кіс-

тково-м’язової системи, захворювання ендокринної 

системи, інфекційні захворювання та паразитарні, 

захворювання нервової системи, травми та отру-

єння, захворювання сечостатевої системи. Тому, 

виходячи з оцінки спеціалістів, про відхилення у 

стані здоров’я учнів, необхідно вжити термінових 

дій, бо найближчим часом здоровими будуть приб-

лизно 1 % учнів загальноосвітньої школи [2].  

Проблема підготовки майбутніх учителів до 

формування здорового способу життя є узагальне-

ним вирішенням проблеми у визначеному аспекті. 

Тому, вона повинна розкриватися у бажанні дбати 

про свій психічний і фізичний стан, формувати 

стиль здорового життя, формувати теоретичні і 

практичні навички здорового способу життя, підго-

товитись до самовизначення, самореалізації, само-

організації, самоактуалізації, самореабілітації, са-

моосвіти, здійснення профілактичної роботи з нега-

тивними проявами, встановлювати оздоровчу 

парадигму у своє життя та професійну діяльність 

[11]. 

Як зазначалось, психолого-педагогічна підго-

товка майбутніх вчителів має бути спрямована на 

формування в них навичок ведення з урахуванням 

таких компонентів саморозвитку: 

- самоосвіта - самостійна пізнавальна діяль-

ність людини, спрямована на досягнення певних 

персональних значущих освітніх та культурних ці-

лей: задоволення загальнокультурних запитів, пі-

знавальних інтересів у будь-якій сфері діяльності, 
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підвищенні професійної кваліфікації тощо. Самоос-

віта є умовою особистого розвитку, самоствер-

дження та самореалізації та є складовою навчання 

людини протягом всього життя; 

- самовизначення - вироблення своєї позиції в 

житті, свого світогляду, ставлення до себе та навко-

лишнього світу, розуміння суспільних процесів, 

уміння поставити перед собою завдання та відпо-

відно діяти;  

- самореалізація - утвердження себе як особис-

тості, яка не обмежує інтересів інших, а також роз-

виток творчих здібностей (наукових, технічних, ху-

дожніх, організаційно-комунікативних, спортив-

них); 

- самоорганізація - якість, притаманна кожній 

людині й особливо важлива для вчителя, який по-

винен мати навички елементарної психічної само-

регуляції, зокрема організації режиму життя, напо-

легливо йти до досягнення поставленої мети, раці-

онально працювати та спілкуватися; 

- самореабілітація - наявність у людини мож-

ливостей захистити себе культурними засобами в 

несприятливому оточенні, відстояти свою позицію, 

встановити злагоду; вміння долати конфлікти без 

нервових перевантажень, здатність зняти напру-

ження; управляти не тільки своєю психікою, своїми 

емоціями, а й своїм тілом; вміння відпочивати, аде-

кватно оцінювати себе та інших [1; 7].  

Самоосвіта майбутнього вчителя є необхідною 

умовою його професійної діяльності. Тому профе-

сійне зростання також дозволено називати пошу-

ком шляху, набуття особистого значення. Тому, 

план розвитку направлений на отримання таких 

знань, які б сприяли поглибленню знань майбут-

нього вчителя технологій, підвищенню ефективно-

сті навчання, нових педагогічних прийомів і мето-

дик, розвиток творчого потенціалу. Педагог пови-

нен постійно вдосконалюватись, рухатись вперед. 

Займаючись самоосвітою в кожного майбутнього 

педагога повинен бути план саморозвитку, де вчи-

тель повинен досягти певних результатів у своїй 

праці, де в самих учнів основної школи формується 

нова система знань, умінь і навичок, набираючи 

обертів самостійності на уроках технологій, вини-

кає зацікавленість до навчання, підвищенні розумо-

вої та фізичної працездатності, розвивається та удо-

сконалюється природні рухові якості, потреби, пра-

гнення бути здоровим, бадьорим, приносити собі та 

людям навколо нас радість.  

Уроки технологій є важливим засобом всебіч-

ного розвитку учнів основної школи, якщо побудо-

вано правильно, з урахуванням вікових та фізіоло-

гічних особливостей учнів. Дослідження показало, 

що чергування практичного заняття в майстернях з 

аудиторними заняттями підвищує працездатність 

учнів основної школи, через зміну виду діяльності 

та позитивно впливає на розвиток практичних 

вмінь та навичок. Під час занять фізична діяльність 

учнів основної школи поєднується з розумовою, 

адже учням доводиться здійснювати ланцюг твор-

чих завдань, включаючи такі, як виконання відпові-

дних технічних розрахунків при побудові креслень 

викрійок, шаблонів, конструювання виробів, розро-

бка технології їх виготовлення та інше, при цьому 

учні застосовують свої знання з основ наук і техно-

логії матеріалів, а також набувають основних знань. 

Таким чином, різні технології супроводжуються ін-

тенсивною розумовою діяльністю, що сприяє роз-

витку розумових здібностей учнів основної школи. 

В процесі підготовки майбутнього вчителя те-

хнологій повинні створюватися умови й для мора-

льно-естетичного виховання. Виготовляючи кори-

сні та красиві речі, учні, які беруть участь в проду-

ктивній праці, відчувають себе учасниками 

виробництва. Також, діти починають насправді ро-

зуміти значення багатьох професій в нашому житті 

та поважати тих людей, які є їх представниками, та 

самі ж учні мають зробити висновки з приводу ви-

бору своєї майбутньої професії.  

Уроки технологій сприяють формуванню в уч-

нів основної школи таких компетентностей: 

- технічного та технологічного розуміння; 

- культури праці та побуту; 

- самостійного та критичного мислення; 

- розвитку особистісних якостей, які необхідні 

людині як суб’єкту сучасного виробництва та куль-

турного розвитку суспільства, виховання відповіда-

льності за результати власної діяльності. 

Різні дослідження науковців засвідчили, що 

творчість – це досить складний та своєрідний про-

цес, якому можна навчитися. Для цього необхідно 

виявити його закономірності, на основі яких можна 

створити певні методи або прийоми. Пошук науко-

вої організації творчої праці дав змогу розробити 

нові методи розв’язку проблемних задач. Серед ме-

тодів, які були розроблені ученими, найбільш ре-

зультативними в сучасній літературі з питань тех-

нічної творчості є: метод мозкового штурму, метод 

фантазування, метод зразків, метод фокальних 

об’єктів, метод створення образу ідеального 

об’єкту.  

Тільки у праці розкриваються здібності, збага-

чуються знання, закріплюються уміння та навички, 

проявляється творчість. 

До праці потрібно готувати з перших років на-

вчання в школі. Необхідно виховувати в учнів лю-

бов до праці, бути старанним, акуратним і бережли-

вим, відповідальним за доручену справу, любов і 

повагу до людей праці. 

Нова школа – це простір життя дитини; тут 

вона не готується до життя, а повноцінно живе; і 

тому вся діяльність навчального закладу будується 

так, щоб сприяти розвитку та становленню особис-

тості як творця і проектувальника власного життя; 

гармонізації та гуманізації взаємин між учнями і пе-

дагогами, школою і родиною на основі ідеї само-

цінності дитинства, діалогу, усвідомлення вибору 

особистістю життєвого шляху. 

Світ в якому ми живемо щороку стає складні-

шим, динамічнішим; тому інтеграція в сучасне сус-

пільство і знаходження свого місця в житті кожної 

дитини вимагають дедалі більших зусиль і компе-

тенцій від педагога. 
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Основними компонентами системи підготовки 

майбутніх учителів технологій до формування здо-

рового способу життя учнів є мета, зміст, засоби, 

форми та очікуваний результат навчання. 

Також основними компонентами змісту підго-

товки майбутніх педагогів до формування навичок 

ведення здорового способу життя учнів є система 

мотивів, знань і вмінь даної діяльності, відповідно 

до чого виділяють мотиваційний (цільова спрямо-

ваність особистості на діяльність з формування в 

учнів школи здорового способу життя), змістовний 

(знання теорії та методики формування в учнів здо-

рового способу життя) та процесуальний (практи-

чні вміння та навички формування в учнів школи 

здорового способу життя) компоненти [6]. 

Як зазначав Ю. Бабанський, що успіх будь-якої 

діяльності залежить від бажання, прагнення, ціка-

вості до роботи, потреби в дії, тобто від наявності 

позитивних мотивів [16]. 

С. Гончаренко наголошує, що розвиток особи-

стості відбувається в діяльності, яка керується сис-

темою мотивів, притаманних даній особистості. 

Мотив є спонукальною причиною дій і вчинків лю-

дини. Як передумова й результат розвитку особис-

тості виступають потреби [5, c. 289]. В свою чергу 

мотивацію автор розуміє як систему мотивів або 

стимулів, яка спонукає людину до конкретних 

форм діяльності або поведінки [5, с. 217]. 

Так, від наявності позитивних мотивів до фор-

мування навичок ведення здорового способу життя 

в учнів основної школи керуються такими критері-

ями:  

- на рівні фізичного здоров’я: ставлення до 

власного здоров’я як до найвищої соціальної цінно-

сті, прагнення до фізичної досконалості та фізич-

ного рівня, працездатності, загартованість органі-

зму, дотримання режиму дня, правильне харчу-

вання, виконання вимог особистої гігієни; 

- на рівні психічного здоров’я: доцільність пі-

знавальної діяльності учнів школи, розвиненість 

довільних психічних процесів, наявність саморегу-

ляції, адекватна самооцінка та відсутність шкідли-

вих звичок; 

- на рівні соціального здоров’я: сформована 

громадянська відповідальність за результат нездо-

рового способу життя, доброзичливість, здатність 

до самоактуалізації, самовиховання, саморегуляції. 

- на рівні духовного здоров’я: гармонійність 

загальнолюдських та національних морально-духо-

вних цінностей, працелюбність, наявність позитив-

ної мотивації, відчуття прекрасного в житті, мисте-

цтві, природі [11].  

У закладі вищої освіти перевага надається фо-

рмуванню спеціальних професійно-педагогічних 

знань, які покращуються в процесі навчально-про-

фесійної, а потім і в професійній діяльності майбу-

тнього вчителя. Отже, професійне навчання розгля-

дається як передумова майбутньої професійної 

компетентності.  

Тому, має важливість послідовної підготовки 

майбутніх учителів технологій до формування на-

вичок ведення здорового способу життя учнів осно-

вної школи, що зумовлено компактним взає-

мозв’язком між успішним навчанням і вихованням, 

способом життя та станом їхнього здоров’я.  

Висновок та перспективи подальших розро-

бок. На основі узагальнення встановлено, що здо-

ровий спосіб життя – це спосіб життєдіяльності 

особистості, який вона обирає та відтворює само-

стійно в своєму житті, що спосіб життя, стан здо-

ров’я, фізичний розвиток та психоемоційний стан 

учнів основної школи взаємопов’язані та значною 

мірою детермінуються відповідністю організації 

навчання та виховання в освітніх закладах функці-

ональному стану та можливостей адаптації органі-

зму учнів. Тому, системний підхід до організації на-

вчання майбутніх учителів технологій щодо форму-

вання навичок ведення здорового способу життя 

учнів основної школи передбачає багатоетапний 

процес та повинен здійснюватися на підставі ана-

лізу вихідних пропозицій, наявності навчальних 

матеріалів та технологій їх використання. 
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Concepts of educational work taking into account 

features and traditions of an educational institution. 

The content of his activities is laid down in the fol-

lowing basic documents: the Law of Ukraine "On Edu-

cation", the State National Program "Education. 

Ukraine XXI Century"; "The Concept of the Education 

of Children and Youth in the National System of Edu-

cation", "National Doctrine of the Development of 

Ukraine's Education in the 21st Century", the relevant 

instructional documents of the Msc of Education and 

Science of Ukraine, as well as the provisions developed 

by the structural units of the higher educational institu-

tion. According to its social status and functional re-

sponsibilities, the curator of the academic group in its 

activities implements specific educational functions. 
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The curators of academic groups are subject to a 

system of material incentives, accepted at a higher ed-

ucational institution. The results of the curator's activity 

are discussed systematically at the meeting of depart-

ments, academics, faculty councils, meetings of the ad-

ministration and academic councils of higher educa-

tional institutions. 

The curator conducts documentation in accord-

ance with the main normative documents on the organ-

ization of educational work in higher educational insti-

tutions. The curator of the academic group acts on the 

basis of the educational work plan developed for the se-

mester, year, according to the perspective and annual 

planning of the higher educational institution in the 

form approved by the academic council. 

Organizational and methodical assistance to cura-

tors is provided by the administration of a higher edu-

cational institution in accordance with their official du-

ties and professional competence. The methodical 

training of the curator provides various forms of me-

thodical work. 

Functions of the curator of the academic group: 

analytical, organizational, communicative and social. 

The analytical function involves planning and or-

ganizing the educational work of the student group on 

the basis of consideration of: interpersonal relation-

ships in the team, motives of educational and cognitive 

activity of students, their intellectual development, in-

dividual characteristics, social and living conditions of 

life (the last curator explores in co-operation with the 

group's advocate) health, learning outcomes, etc. 

Organizational function provides the necessary as-

sistance to student self-government, creative groups, 

councils, etc. 

The function of socialization is realized in the hu-

manist-oriented interaction "teacher - student". The cu-

rator of the academic group helps students in personal 

development, assimilation and adoption of social 

norms, values, and observance of the principles of spir-

itually perfect life. He assumes the mission of an elder 

colleague to help the student to master positive social 

roles, using non-auditing educational work as a "situa-

tion of social behavior". But the IDraut itself is the ob-

ject of socialization, because it also takes over and 

transforms the social experience, which is the bearer of 

students. 

Thus, the pedagogical means of socialization is the 

plurality of relationships that arise not only in the edu-

cational process, but also in the organization of educa-

tional non-auditing work.Curator of the academic 

group: 

■ together with the assets of the group develops a 

draft plan of educational work for the academic year, 

which is approved at the meetings of the academic 

group; 

■ monitors the implementation of the plan, in the 

process analyzes the effectiveness of educational work, 

the development of the creative initiative of students of 

self-government; 

■ Individual work with students; Detects the incli-

nation and abilities of students and promotes their par-

ticipation in the work of scientific circles, creative stu-

dios, cultural societies, clubs of interests, sports sec-

tions, amateur performances; 

■ keeps students in sight, establishes contacts with 

appropriate departments to create the right conditions 

for training, provide them with the necessary assis-

tance, and take steps to work with gifted students; 

* expresses its recommendations to the academic 

group regarding the holding of educational hours, at-

tending them, facilitates the involvement of students in 

faculty and general university activities; 

■ cares about housing and living conditions of stu-

dents, their cultural holiday, takes part in the distribu-

tion of places in the hostel, periodically visits it; 

■ makes suggestions on the promotion of the best 

students, participates in the compilation of the charac-

teristics of the students of the academic group; 

■ is responsible for his work in front of the dean's 

office and the department. 

Planning largely determines the results and per-

spectives of the educational work system. Purposeful 

and clear planning helps curators avoid many mistakes 

and negative events in the student group. The grounded 

plan allows us to outline the general perspectives and 

concrete ways of solving the set educational tasks. 

Basic requirements for the plan: 

■ The purposefulness, that is, the content and 

forms of the planned educational work, involves the re-

alization of specific goals and objectives. Each case 

should contribute to solving the tasks. Depending on 

the purpose, each form of work has its own specifics; 

■ taking into account the needs and interests, the 

individual characteristics of each student; 

■ co-creation of teachers and students in the or-

ganization of educational work; 

■ connection with the life of society, future pro-

fessional activities of students; 

■ the complex nature of the plans; 

■ holistic approach to the planning process; 

■ Continuity of content and forms of educational 

work; 

■ Concreteness, expediency of the plan, validity 

of educational work, taking into account the features of 

the student's staff, level of its development, traditions; 

■ Sufficient saturation of the plan. 

The main activities of the educational work of the 

curators include: weekly educational hours, which are 

included in the schedule of academic classes, and in the 

scientific and pedagogical worker-to the individual 

plan of work; round-table discussions, discussion clubs, 

other educational activities in student's classrooms and 

dormitories (with the involvement of specialists of dif-

ferent profiles); cultural processions of historical places 

of the native land, to museums, art galleries, theaters; 

collective review of films and performances and their 

discussion; Individual educational work with students 

taking into account their individual characteristics. 

Curators of academic and creative group leaders 

have an initiative in choosing the forms, methods, tech-

niques, means and directions of educational work; their 

work at the faculties is coordinated by the dean's of-

fices, and the departments provide educational activi-

ties. 
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Criteria for the effective management of the sys-

tem of educational work at the level of the curator of 

the academic group: 

■ level of education of students; 

■ activity, cohesiveness of the group, socially use-

ful character of the group's activity; 

■ stable operation of the academic group, the ab-

sence of serious cases of violations of labor and aca-

demic discipline; 

■ positive motivation of students' educational and 

educational activities, which is manifested in educa-

tional, cognitive, research and other activities; 

■ microclimate in a group that promotes self-real-

ization of each student's personality; 

■ a variety of forms of educational out of class-

room work, which promotes the self-realization of each 

student's personality; 

■ student self-government activities in the group; 

■ participation of the group in general university 

activities; 

■ favorable conditions for passing the adaptation 

period for 1 st year students; 

■ mastering the experience of social behavior by 

students. 

The result of the educational activity of the curator 

should be a sufficient level of education of students. 

Nursing in the pedagogical sense is interpreted as a 

complex property of the individual, for which the pres-

ence and level of socially significant qualities that re-

flect the purpose of education are formed. 

Effectiveness of education - the level of achieve-

ment compared with the goal in the process of for-

mation of spirituality, socially significant qualities of 

the individual. 

The activities of the curator require a high level of 

culture, proper psychological and pedagogical prepara-

tion, devotion to the pedagogical affair. Only in such a 

condition can he form the student's personality. Curric-

ulum content: 

■ formation in the academic group of the state ap-

proach and responsibility for solving the problems of 

the educational process; 

• Youth acquisition of social experience, inher-

itance of spiritual achievements of the Ukrainian peo-

ple; 

• directing the intellectual activity of student youth 

to discuss the most pressing problems of the present, 

attracting to work in various spheres of scientific activ-

ity, conducting national-cultural, educational and or-

ganizational-pedagogical work among youth, studying 

the Ukrainian language and history of Ukraine; 

■ formation of historical memory, national con-

sciousness and a clear civil position; 

■ Assisting students in mastering the new intellec-

tual vision of the world and determining their place in 

it, developing abilities, their full realization in various 

activities; 

■ Formation in the student group of work ability 

and appropriate attitude to the educational process; 

■ provision of system-targeted planning of educa-

tional work, formation of civic and social activity 

among students of youth through its involvement in di-

verse activities; 

■ Continuous cooperation, co-creation with stu-

dent actives and student self-government bodies, youth 

creative associations, movements, as well as organiza-

tion of the life of academic groups, development of in-

itiative, creativity, acquisition of organizational 

knowledge, skills and abilities; 

■ active involvement of students in the manage-

ment of the educational process; 

■ education of students of interest and love for 

work; 

"conducting educational work with students living 

in a dormitory, promoting their healthy lifestyle organ-

ization, and resolving housing and living problems; 

■ constant psychological and pedagogical diag-

nostics of the level of intellectual development and 

moral education of students, correction of educational 

process; 

■ Participation in the work of the Academic Coun-

cil of the University, faculty councils, meetings of edu-

cational and methodological, organizational and educa-

tional commissions, meetings of departments during 

the discussion of issues related to the work of the group 

or the training of its individual students; 

• introduction of proposals of the administration, 

deans of faculties on the material encouragement of stu-

dents and bringing to justice the offenders of the disci-

pline; 

■ involvement of parents of students in the educa-

tional process. 

The fulfillment of the specified tasks, functions, 

and the implementation of the content of educational 

work in the academic group requires the curator of the 

necessary level of training, as well as civic and moral 

maturity, love for people, certain knowledge of the 

foundations of pedagogy, psychology and methodology 

of educational work, constructive, organizational, com-

municative, diagnostic and applied skills. 

The work of a curator with a student asset lasts 

from the first to the sixth course inclusive, but over time 

this process acquires new qualities. The initiators of 

most of the events are students themselves, their moral 

and intellectual responsibility is growing. The curator 

with senior students pays attention to the issues of 

professional self-determination, the formation of social 

orientation, professional endurance. 

In their work, curators use a variety of methods 

and forms of educational work. These are weekly 

educational hours, round-table discussions, discussion 

clubs, and other educational activities in student's 

classrooms and dormitories; cultural processions of 

historical places and others like that. 

The effectiveness of the educational work of the 

curator of the academic group depends to a large extent 

on its planning. It should be clear and purposeful, which 

will allow to avoid many mistakes and negative 

phenomena in the student group. 

The effectiveness of the work of the curators 

largely depends on compliance with the relevant 

conditions, which include: 

■ planning work together with the group's assets; 

■ Building relationships with the group depending 

on the pedagogical situation, as well as taking into 

account the individual characteristics of the students; 
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■ Involvement of all students in public affairs and 

responsibility for them; 

■ helping students accomplish many social roles; 

■ prevention of indifference, lack of control and 

irresponsibility; 

■ promoting student self-government, initiative, 

public activity. 

The purposeful formation of curators' readiness 

for pedagogical activity involves the systematic and 

comprehensive use of the principles, means, forms, 

methods of professional education. 

The effectiveness of the educational process 

depends on certain pedagogical conditions, among 

which the relationship between the position of the 

individual and the system of pedagogical influences is 

particularly significant. 
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At the high school, at the end of each semester, 

take exams and credits in accordance with the "Regula-

tions on course examinations and credits in higher edu-

cational institutions of Ukraine". This document, in 

particular, states that course exams with all disciplines 

or parts of it envisage the goal to evaluate the student's 

work for the course (semester), the theoretical 

knowledge gained, their strength, the development of 

creative thinking, the mastery of the skills of independ-

ent work, the ability to synthesise acquired knowledge 

and apply them in solving practical problems. 

Credits are usually a form of verification of the 

successful completion of laboratory and settlement and 

graphic works, course projects (works), the acquisition 

of training material in practical and seminar classes, as 

well as a way of checking the training and production 

practices and the implementation of these practices of 

all educational orders according to the program. In 

some cases, credits can be made both from discipline in 

general and from its individual parts. 

Examinations and credits are the result of an indi-

vidual student's work during the semester or academic 
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year. In order to successfully compile them, it is neces-

sary to systematically and persistently work on assimi-

lating material from each discipline throughout the se-

mester. 

Weakened, episodic work on the program mate-

rial, the hope that everything can be studied during 2 - 

From the days before the control, does not give the ex-

pected results. Therefore, a student who seeks to pass 

control successfully must, from the first day of employ-

ment, systematically and carefully complete all tasks. 

This will be the main direction of preparation for the 

control measures, and hence the guarantee of high eval-

uation. At the same time, considerable effort and perse-

verance are needed in the immediate preparation for 

control. 

At the exam session, as a rule, not more than 6 

credits and 5 examinations. Students make credits in 

the process of performing practical and laboratory 

work. Therefore, to prepare for the credits, individual 

days are usually not diverted. Student is required to 

complete all credits before the beginning of the exam 

session. For preparation for each exam give 3 ~ 4 days. 

What do you need to remember for a student to 

successfully prepare for the exam? It is necessary, first 

of all, to get acquainted with the program of conducting 

examinations in the discipline. Based on this, make a 

plan for repeating and systematizing the training mate-

rial for each day so that the day or part of it (depending 

on the number of days that are ready for the exam) is 

left to re-summarize the program material. 

The curriculum subject to the exam must always 

be on the desktop. To prepare you need to choose the 

necessary teaching aids, recommended literature. In no 

case can be limited to abstracts of lectures. The notes in 

the summary are too short, they may contain errors, in-

complete definitions, no illustrative material. Learning 

the abstract leads to dogmatism and formalism in 

knowledge, greatly complicates the process of aware-

ness and understanding of the essence of basic scien-

tific concepts. The abstract of lectures can serve only as 

a guide, a plan-program of the learned educational ma-

terial. 

The sequence of work in preparation for control 

measures should be as follows: to carefully read and 

understand the essence of the requirements of a specific 

program issue; read the abstract; Carefully study the 

necessary study material by textbooks and recom-

mended literature. 

If on a separate topic the scientific-pedagogical 

worker offered the original sources, the special scien-

tific literature, which the student studied in the period 

of preparation for seminars or other classes, it is neces-

sary to return to the records of these materials (and in 

some cases to the originals), to reproduce in the 

memory of the basic scientific position. In a separate 

notebook for each question of the program it is neces-

sary to make a brief answer plan in logical sequence 

and fixing the necessary illustrative material (exam-

ples, drawings, diagrams, figures). 

If individual questions of the program remain un-

clear, they should be written in the fields of the note-

book to find out on the consultation. The main provi-

sions of the topic (rules, laws, definitions, etc.) after a 

deep awareness of their essence should be learned, re-

peating several times or telling a colleague. The most 

important information should be marked in a different 

color, it helps to remember better. 

So gradually we must move from repeating the 

material from one theme to another. When the whole 

educational material is repeated and systematized, it is 

necessary to review it again on the records, examining 

mentally, how the logic of the disclosure of each topic 

has been mastered, as it is fixed in the memory of the 

basic facts, formulas, illustrative material, how and 

how it is possible to complete separate questions. 

If during the main work on systematization and 

repetition of learning material is necessary, as a rule, 

work yourself (not a group), since each of the features 

of mental activity - the individual, the final work is use-

ful to two or three times. This gives you the opportunity 

vzaimoponimanii level of learning and understanding 

academic material. In the process of preparing for the 

exam you must organize a clear signal to the active 

memory. 

It is most convenient to prepare for exams in the 

reading room of the library or in a specialized class-

room. Here optimal conditions for focused work, there 

is no distraction (radio, neighbors, other household ir-

ritants). During the day you want to work 8 — 9 hours 

doing the every 1.5 hour break for th — 15 minutes. 

Preparing for control measures, should be especially 

careful to observe sanitary and hygienic requirements 

mentioned above. 

A significant place in the independent work of the 

student applies a systematic work with periodical pub-

lications. The habit of reading Newspapers, magazines 

(primarily connected with the future profession), to 

make statements, place them in a particular system — 

an inexhaustible source of intellectual development and 

cultural enrichment of future specialists, the precondi-

tion of his success in career ascent. 

Monitoring and evaluation. 

The concepts of "control" and "assessment" are di-

dactic terms. They constitute the necessary and im-

portant link in the didactic process. 

Control, as didactic concept, is a set of conscious 

actions aimed at obtaining information about the level 

of mastering by individual students (listeners), soft-

ware, mastering the theoretical and practical 

knowledge, skills and abilities that are necessary in the 

process of fulfilling the tasks of professional activity. 

Pedagogical control - a system for checking the re-

sults of training and education of students. 

The development of various types of pedagogical 

control stimulates learning and cognitive activity of 

students. Attempts to remove pedagogical control com-

pletely or partly from the educational process, as evi-

denced by the history of education, led to a decrease in 

the quality of education, level of knowledge, etc. 

The main purpose of the control is to determine 

the quality of the learning of the learning material, the 

degree of correspondence of the formed skills and skills 

to the goals and objectives of the training. 

The control must meet certain requirements and be 

objective, systematic, educational, diagnostic, educa-
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tional, formative, managerial, developmental, evalua-

tion, comprehensive, as well as to cover all parts of the 

educational process and promote its development and 

improvement. 

Control of the exercise carries out certain func-

tions, has its own types, methods and forms, a system 

of criteria for assessing the quality of professional 

knowledge, skills and abilities of students. 

Functions of control over the educational process 

in higher educational institutions: 

■ Diagnostic, which helps to clarify the objective 

level of professional knowledge, skills and abilities of 

students; 

■ corrective, which consists in making changes in 

the process of educational and cognitive activity on the 

basis of an objective assessment of previous 

knowledge, skills and abilities; 

• Educational, the essence of which is that it pro-

motes the deepening, expansion and improvement of 

professional knowledge, skills and abilities of students 

and students; 

• Educational, which consists in the fact that in the 

process of control formed the civilian qualities; 

■ stimulating, inducing activity in the didactic 

process and improving its knowledge, skills and abili-

ties; 

■ evaluation, the essence of which - in measuring 

and assessing the knowledge, skills and abilities of stu-

dents. In practice, they perform it by displaying marks; 

■ Developing, which manifests itself in the fact 

that any control causes a certain mental tension of the 

individual, the development of his mental and physical 

strength, creative thinking, etc.; 

■ mobilizing, reinforcing, concentrating, focusing 

on moral, intellectual and physical efforts to address 

identified shortcomings or achieve new learning suc-

cess. 

The implementation of the functions depends on 

compliance with the basic principles of check the learn-

ing activities and assessment knowledge, skills and 

abilities of the students. And M. Aleksyuk and Y. K. 

Babanskiy propose to adhere to these principles of con-

trol: 

■ individual (style and form) approach to valida-

tion and evaluation of knowledge, skills, and abilities 

of students; 

■ systematic and regular audits and evaluation of 

educational-cognitive actions of students; 

■ variety of types and forms of control with regard 

to the type and kind of the future professional activity; 

■ inclusiveness, which involves the comprehen-

siveness, the nature and completeness of monitoring 

and evaluation; 

■ the objectivity of the audits and assessment; 

■ differentiation of monitoring and evaluation; 

■ the unity of the requirements for the control of 

all scientific and pedagogical workers. 

The principle of individual approach to the verifi-

cation and evaluation of knowledge, skills and abilities 

of students provides assessment of each student de-

pending on abilities and skills, theoretical and practical 

training of identified effort, integrity, activity in inde-

pendent work, etc. 

The principle of systematicity and regularity re-

quires monitoring at all stages of the didactic process 

according to a certain plan. 

The principle of diversity of types and forms of 

control involves the use of various forms, methods, 

techniques and methods for the evaluation of theoreti-

cal and practical training of students and its quality. 

The principle of comprehensiveness requires that 

during a control to cover all aspects of professional 

training of students. 

The principle of objectivity involves evaluating 

the process of monitoring scientifically developed ob-

jective criteria to avoid subjective value judgements 

and insights of the teacher that are based only on the 

storied test of knowledge, skills and abilities of stu-

dents. 

The principle of differentiation control is based on 

a specific assessment learning activities of each student 

with regard to the content and specifics of their profes-

sional activities. 

The principle of the unity of the requirements for 

the control of all scientific and pedagogical workers 

suggests to be guided in the assessment of students the 

unified system of requirements and criteria. 

The practical implementation of these principles 

depends on the skillful use of the main types, forms and 

methods of control and the definition of specific criteria 

and evaluation standards of knowledge, skills, and abil-

ities of students. 

Purpose and character control is divided into pre-

liminary, current, recurring, total, mutual control, self-

control. 

Preliminary control is carried out to determine the 

level of readiness of students beginning a new school 

year or period. The results of the examinations signifi-

cantly influence the clarification of the initial situation 

for the future organization of educational process in 

higher school, concretizeaza, optimization and a more 

focused definition of its substantial component, the ra-

tionale of the processing sequence of the sections and 

parts of subjects, definition of the main methods, forms 

and means of conduct etc. 

Current control is used to verify and individual 

students, and academic groups, as a rule, in everyday 

educational activities, primarily for scheduled classes. 

The teacher systematically monitors the academic work 

of students, tests the level of mastering of the program 

material, the formation of practical skills and abilities, 

their strengths, and then places the appropriate rating 

on the lips of answers, test papers, practical implemen-

tation of certain standards stipulated by the collections 

of standards and a programme of training disciplines. 

Current control is of an educational nature, for it 

aims at stimulating students ' desire to systematically 

work on their own to educational material, to raise their 

level of knowledge and to improve pedagogical skills 

of the teacher. 

Periodic monitoring is systematic, planned and fo-

cused. It is to determine the level and volume of 

knowledge, skills and abilities at the end of the week, 

month, quarter, semester, academic year. This control 

is carried out in process of the scheduled classes (exer-

cises) and a designated backup time. 
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The final test aims to determine the level of imple-

mentation of tasks formulated in the curricula, training 

plans and other documents regulating the educational 

process. It covers theoretical and practical training of 

students is carried out usually in the late winter and 

summer training periods, during special events check. 
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Objective. This approach does not reveal the specifics of the activity, the way of leadership, and most im-

portantly - the nature of the processes of mastering knowledge and development. To open the concept of the 

method in more detail, it is necessary to consider it at the level of receptions - specific ways of organizing student 

activities. 

Keywords: teaching methods, educational work 

 

The question of choosing teaching methods is 

daily, practical. The scientific and pedagogical worker 

must identify the maximum of autonomy, because no 

programmatic instructions on this issue to give "from 

above" is impractical. Exact learning situations are too 

diverse. 

What is the method? How to choose the most ra-

tional methods for a particular class? 

Traditionally, the method of teaching is defined as 

a method of interdependent and interconnected activity 

of a teacher and students aimed at the realization of ed-

ucational goals, or as a system of purposeful actions of 

a teacher that organizes the cognitive and practical ac-

tivities of students and provides a solution to the tasks 

of learning. 

Already in the definition of the method laid binary 

(dual) approach to its interpretation (MI Makhmutov, 

M. M. Levin, T. I. Shamov), which consists in the unity 

of methods of teaching and teaching methods. How-

ever, this definition remains abstract, it gives an idea 

only of the general model of activity: the teacher tells - 

the student listens, understands, memorizes (explana-

tion); the teacher asks - the students respond (conversa-

tion). 

This approach does not reveal the specifics of the 

activity, the way of leadership, and most importantly - 

the nature of the processes of mastering knowledge and 

development. To open the concept of the method in 

more detail, it is necessary to consider it at the level of 

receptions - specific ways of organizing student activi-

ties. Then the method of teaching, as well as the method 

of education, becomes "an instrument of touching a 

person" (A. S. Makarenko), a way of motivating and 

regulating the activity of those who are taught. 

Researchers count up to 50 different teaching 

methods: story, conversation, work on sources, demon-

stration, exercises, independent work, educational 

game, discussion, etc. But each method in concrete cir-

cumstances is realized in original combinations of sev-

eral techniques. 

http://endos.bsmu.edu.ua/
http://endos.bsmu.edu.ua/
http://nerv.bsmu.edu.ua/
http://nerv.bsmu.edu.ua/
http://nerv.bsmu.edu.ua/
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Admission is often defined as an integral part or a 

specific type of method. 

For example, the method of the story, depending 

on the purpose and the techniques that implement it, 

can be embodied in the description, narrative, explana-

tion, evidence, reasoning, elements of dramatization. 

The thread can be in the nature of play or heuristic 

search. But if every method is implemented by even 2-

3 distinctive techniques or combinations, the method or 

receiving the training really need to review more than a 

hundred options. Obviously, such procedure is imprac-

ticable, because people, according to psychological 

studies, can simultaneously keep in your consciousness 

no more than 5 - 7 items and operate with them. 

Reasonable algorithms that would allow to trans-

fer a choice of computer systems, has not yet been es-

tablished. That is why the teacher often resorts to natu-

ral or random selection, or due to the limits of their own 

experience, or "fashion" for this or that approach, or the 

principle of a mixed bag. 

To implement pedagogically informed choices of 

methods, you must first know the capabilities and lim-

itations of all methods of learning to understand what 

tasks and under what conditions can be successfully 

solved with the help of certain methods, and for which 

they are useless or ineffective. 

Throughout the history of pedagogy and education 

theorists and practitioners have used two simple and 

highly attractive solution to the problem of selecting 

training methods. The first is to find a universal learn-

ing method, a kind of educational panacea. Then in the 

event of any complications the generic method will al-

ways help. Less categorical variant of this approach is 

expressed in the distribution methods for effective (ac-

tive, intense) and ineffective, and recommend the use 

of only effective. 

Life repeatedly to convince the teachers that such 

distribution is incorrect, because different learning 

tasks simply cannot be solved on the basis of one or a 

limited range of methods. I can't help but remember the 

statements of A. S. Makarenko about the fact that there 

is no learning methods at all bad or really good. It all 

depends on the circumstances of time and place, from a 

system in which the product is used. 

Many people saw the other way out to borrow the 

best, somewhat worked out samples, ready-made tech-

niques, and use original methodical "cheat sheets". 

Without denying the certain benefits of such meth-

odological developments, ready-made variants of an-

other's experience, it should be noted that for the 

teacher it is only billets, semi-finished products, mate-

rial for analysis, evaluation, selection, re-design. The 

teacher still needs to have advanced pedagogical think-

ing, the ability to independently assess future learning 

situations, the possibilities of methods and techniques, 

make his reasonable choice. So, we are back to the 

problem. 

There are two real ways that lead to a pedagogi-

cally sound choice of methods and techniques. 

The first way is to increase the units of choice and 

limit their number by combining methods into large 

groups according to pre-selected criteria (indicators), in 

other words, the path associated with the classification 

of methods and the operation of the results of classifi-

cation. Such a path in general was traditional (in the 

positive sense of this term) and its most complete form 

in the theory and method of optimization (Yu. K. Ba-

bansky, M. M. Potashnik). 

The second way involves the use of larger, more 

comprehensive didactic structures - types or methodical 

systems of modern learning, primarily information ed-

ucation, programmed, problem, relaxation. In this ap-

proach, the method is not used in isolation from other 

elements of the system, but it is a means of realizing 

certain goals based on pre-known specific patterns and 

mechanisms. 

Classification of teaching methods in higher edu-

cation. 

The only universal classification of teaching meth-

ods for didactics and methodologists could not be cre-

ated. But, it seems, such a classification of methods is 

impossible in principle - because of the diversity and 

multifunctionality of methods. The only classification 

of methods can not be created in the same way as, say, 

a single classification of people. 

In order to evaluate and select methods, it will be 

necessary to use a number of existing classifications 

made on the basis of different ambiguities (see Table 

3.1). 

Propose to classify methods based on the follow-

ing principles: 

■ a source of knowledge (distinguish verbal, vis-

ual and practical methods, since there are no other 

sources, except words, image and experience); 

■ At the appropriate stage of training, each of 

which solves specific tasks (focusing on the training 

methods of those who teach, to study the material, 

which involves the awakening of interest, cognitive 

need, actualization of basic knowledge, necessary skills 

and the methods of studying new material, the methods 

of concretization and deepening of knowledge, the ac-

quisition of practical skills and skills that contribute to 

the use of knowledge, the methods of control and eval-

uation of learning outcomes); 

■ By way of directing educational activities di-

rectly or indirectly (distinguish methods of explaining 

the teacher and various methods of organizing inde-

pendent work of students); 

■ according to the logic of the learning process 

(support for inductive and deductive, analytical and 

synthetic methods); 

■ for didactic purposes, distinguish methods of or-

ganizing the activities of those who teach, methods of 

stimulating activities, for example, competitions, com-

petitions, games, incentives and other methods of veri-

fication and evaluation (K. Babansky's 10. K.). 

Since the success of teaching generally depends on 

the internal activity of those who are taught, the nature 

of their activities, then the very nature of activity, the 

degree of autonomy and creativity should be important 

criteria in choosing a method. I. Ya. Lerner and M. M. 

Skatkin proposed to distinguish five teaching methods, 

with each subsequent degree of activity and autonomy 

in the activities of those who are taught, increases. 
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Explanatory and illustrative method. Students ac-

quire knowledge, listening to a story, a lecture, from in-

structional or methodological literature, through the on-

screen manual in the "finished" form. Perceiving and 

comprehending facts, evaluations, conclusions, they re-

main within the limits of reproductive (reproductive) 

thinking. This method is used as widely as possible for 

the transmission of a large array of information. It can 

be used to describe and assimilate facts, approaches, as-

sessments, and conclusions. 

Reproductive method. This is the application of 

the learned on the basis of a sample or rule. The activi-

ties of those who are taught are algorithmic, that is, they 

correspond to instructions, instructions, and rules - in 

situations similar to those presented in the sample. 

Method of problem statement. Using any sources 

and means, the teacher, before teaching the material, 

raises the problem, formulates the cognitive task, and 

then, revealing the system of proofs, comparing views, 

different approaches, shows the way of solving the task. 

Students become like witnesses and collaborators of 

scientific research. 

Partial-search, or heuristic method. Its essence - in 

organizing an active search for solutions put forward by 

the teacher (or self-articulated) cognitive tasks, or un-

der the guidance of a teacher, or on the basis of heuristic 

programs and guidance. The process of thinking be-

comes productive, but it is gradually directed and su-

pervised by the teacher or the students themselves on 

the basis of work on programs (including computer) 

and with teaching aids. Such a method, one of the vari-

eties of which is a heuristic conversation, is a proven 

way to stimulate thinking, an incentive to knowledge. 

Research method. After analyzing the material, 

setting up problems and tasks, and short oral or written 

instruction, those who learn, independently study liter-

ature, sources, conduct observations and measurements 

and perform other search activities. Initiative, auton-

omy, creative search are most fully explored in re-

search. Methods of teaching work directly into methods 

that mimic, and sometimes implement a scientific 

search. 

So, six approaches to the classification of teaching 

methods are considered, six criteria for their choice. 

But what do teachers recommend? Use all approaches 

or just some? Which of them can be used as a basis? 

We have already considered the benefits of the lat-

ter approach. However, depending on the specific goal, 

another approach can be taken as a basis. If you are 

training classes using movies or videos, then it is useful 

to start with the first group of methods, that is, to detect 

the ratio of visual, verbal and practical methods. If it is 

a question of preparing an introductory lesson at a 

course or section, then the second approach, etc., 

should be used as a basis. 

However, in all situations you need to evaluate the 

selection method on the basis of many, if not all of the 

criteria. The essence of this multidimensional approach 

to training methods. Is it possible not to consider at 

what stage of training will be implemented a method, 

by which logic it will "work", what are the learning ob-

jectives to decide on what level of independence brings 

the one who learns? In fact, the selected method (or ra-

ther set of techniques in which it is expressed) should 

be deployed to characterize, for example: problem 

statement, self-study exploratory nature, a reproductive 

story, problem lecture with elements of discussion. 

Only with this approach will be "enlightened" from all 

sides, will play all their faces. 

The approach in question, well summarized in the 

algorithm of choosing the optimal method of training, 

it was proposed by Y. K. Babanskiy. It consists of seven 

steps: 

• the decision on whether to learn the material on 

their own or under the teacher's guidance. If the student 

can, without undue effort and expenditure of time deep 

enough to learn the material yourself, then the help of a 

teacher he needs. Otherwise - in one form or another it 

is necessary; 

■ the ratio of reproductive and productive meth-

ods. If there are conditions, preference should be given 

to production techniques; 

• determination of the ratio of inductive and de-

ductive logic, analytical and synthetic ways of know-

ing. If the empirical basis for the deduction and analysis 

is prepared to use them appropriate. Deductive and syn-

thetic methods are quite capable high school students 

and especially students. In this case such methods are 

usually more like a scientific statement; 

■ the choice of ways of combining verbal, visual, 

practical methods; 

■ the decision about the necessity of introduction 

of methods to promote training activities; 

■ the definition of "points", interval, methods of 

control and self-control; 

■ thinking of replacement options in case of devi-

ations of the real learning process of the plan. 
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The readiness of the scientific and pedagogical 

worker for professional pedagogical activity consists in 

the assimilation of the full range of special knowledge 

(from the subject, the discipline, the course) of psycho-

logical and pedagogical actions in the higher educa-

tional institution and social relations, in the formation 

and maturity of professionally significant and public 

qualities of the individual. 

Professional qualification consists in the ability to 

predict the goals and result of pedagogical influence, 

the construction of information models, the adoption of 

independent decisions, etc. 

To be professionally pedagogically competent 

means having a multicomponent composition of inte-

gration professional knowledge and skills that ensures 

awareness of volitional decisions, the implementation 

of creative actions in constructing a learning process 

and modeling communication communications. 

Consequently, the professional readiness of a sci-

entific and pedagogical worker for a pedagogical activ-

ity involves his professional qualification and a certain 

set of personal qualities and qualities. 

The professional qualifications of the scientific 

and pedagogical worker include the following compo-

nents: 

■ special-subject competence; 

■ psychological and pedagogical competence; 

■ communicative competence; 

■ Sociocultural competence. Special-subject com-

petence – deep and comprehensive knowledge of the 

discipline (course) taught by the scientific and peda-

gogical worker, as well as extensive erudition in this 

field of science. 

Psychological-pedagogical competence of scien-

tific-pedagogical worker provides his deep theoretical 

knowledge of psychology and pedagogy, as well as the 

ability to implement them in the practice of the educa-

tional process in higher education. 

Psycho-pedagogical competence consists of the 

following groups of skills: 

■ psychological (psychodiagnostic, cognitive, 

motivational, psychological, emotional, Advisory); 

■ operational-methodological; 

■ structurally-projective; 

■ evaluation and monitoring; 

■ expert-analytical; 

■ research; 

■ educational. 

A group of psychological skills include the follow-

ing abilities: 

■ the formation of cognitive needs of students; 

■ the formation of style activities, reflection; 

■ creation of conditions that stimulate the internal 

cognitive activity of students; 

■ creation of favorable psychological climate for 

the implementation of the educational process and 

other skills; 

■ preparation of diagnostic programs in the form 

of task tests, which together with diagnostic functions 

perform the role of training funds; 

■ the use of diagnostic methods that detect the sta-

tus of the pedagogical process in such characteristics: 

complementarity of pedagogical and learning activities, 

timely application of specific learning technologies, the 

efficiency of the learning process, the usefulness of the 

learning process, the adequacy of the process of learn-

ing psycho-pedagogical conditions, accessibility of the 
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learning process, matching the performance of the 

learning process the goals and objectives of education, 

development and education of students; 

■ application of methods aimed at revealing the 

state of the educational process and evaluation of its ef-

fectiveness; 

■ the use of special methods and techniques to de-

termine the level of students' acquisition of information 

content, scientific concepts, their relationships and re-

lationships, scientific theories, concepts and applied 

knowledge; * application of diagnostic methods for de-

termining the level of formation of abilities and skills 

of cognitive activity on the basis of logical operations 

and heuristic; 

■ introduction into practice of teaching methods 

of self-examination, self-control; 

■ the use of classical methods for testing intellec-

tual operations, creativity and motivation of students. 

A group of operational and methodical skills con-

sists of the following skills: 

■ determining the effectiveness of teaching tech-

nologies and developing adequate methods in accord-

ance with the objectives and conditions; 

■ creation of optimal methodological conditions 

that provide the highest indicators in solving the tasks 

set; 

■ Adaptation of general-edicacies to a particular 

subject of study; 

■ informational and procedural modeling of the 

educational process in relation to the goals and specific 

tasks of training and development, composition and 

structure of scientific knowledge, as well as psycholog-

ical and pedagogical conditions; 

■ technological development of information struc-

tures in the form of a monologue presentation and task 

execution, compilation and application of logical-struc-

tural schemes, various transformations of educational 

information, analysis of educational information, gen-

eralization, development of concepts, methods and 

means of introducing educational information into the 

learning process, etc.; 

■ guide the process of solving educational tasks 

and applying corrective methods, as well as methods of 

auxiliary, additional and individual assistance methods; 

• the use of techniques that stimulate the pedagog-

ical action 

■ planning of the educational process in one train-

ing session and in the system of other skills; 

■ application of communicative methods in the 

learning process, for which the subject-subject relations 

and subject-subject relationships are characteristic; 

■ Logically analyze the educational material, in-

formational and logical it (to structure, to integrate in-

ternational relations, to define the verbal graphic struc-

ture of educational information, to develop the activity 

and independence of educational actions of students; 

■ formulate the problem and translate it into a sys-

tem of program tasks, effectively synthesise infor-

mation about the state of the entire pedagogical system, 

its past and present, to objectify the results and trace the 

dynamics of the formation of mental tumors, to design 

and manage the development of students' potential abil-

ities, their cognitive and operational structures. 

A group of constructive-projective skills is to en-

sure the integration of social and educational learning 

strategies. 

Control is required as a method that determines the 

state of the whole system of teaching process. In the 

learning process, control is the diagnostic stage of ped-

agogical management. 

A group of assessment and control skills includes 

the following skills: 

■ implementation of various types of control: cur-

rent and final, written and oral, selective and frontal, 

reproductive and creative, and others; the ability to en-

gage pedagogical control in the learning process, coor-

dinate the content and methods of control during the ac-

quisition of a new learning material; 

■ the use of valuation operations in ballroom and 

other systems; verbal assessment in the form of promo-

tion, approval, censure, remark, punishment, stimula-

tion, comparison, deployment of achievement pro-

spects, etc .; 

■ Study of student achievements, individual and 

general; 

■ drawing up individual cards for students' educa-

tional advancements by type: mastering theoretical 

knowledge, mastering applied knowledge, possessing 

cognitive actions, isolating the essence of the phenom-

enon being studied, the logical structure of knowledge, 

transforming educational information, possessing heu-

ristic techniques, possessing logical methods of cogni-

tion, implementing algorithmic cognitive actions , de-

velopment of actions, reflections, control and self-con-

trol, evaluation, pedagogical correction and self-

correction, etc.; 

The group of expert-analytical skills consists of 

the following abilities: 

■ application of diagnostic methods that demon-

strate the usefulness and effectiveness of different 

learning systems; 

■ analysis of the student's functional learning pro-

cess; 

■ studying the dynamics of the development of a 

specific education system, identifying its perspectives, 

assessing the quality, developing the development pro-

spects; 

■ providing methodological assistance related to 

the assessment and correction of the pedagogical pro-

cess; 

■ analysis of new original informational and com-

municative structures in the process of learning, taking 

into account factors of the environment and personal 

factors that influence the style of communication and 

the result of student training; 

■ intensify the learning process through the deep-

ening of learning activities and accelerating the rate of 

mastering the study material by program; 

■ Individualization of the learning process, orien-

tation of information and problem technologies to the 

individual peculiarities of students; 

■ developing an additional system of teaching 

methods specifically aimed at activating students in the 

learning process, developing initiative, collectivism, 

the desire to compete and other qualities of the student's 

personality; 
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■ the development and application of pedagogical 

techniques that concentrate the learning process on the 

developing effect, the application of non-standard intel-

lectual tasks, built on the principles of the development 

of mental functions. 

A group of research skills includes the following 

skills: 

■ development of new synthetic learning technol-

ogies, as well as separate visual teaching methods; 

■ organization of new information and communi-

cation structures in the learning process; 

■ intensification of teaching methods; 

■ preparation of new curricula for optional courses 

and special courses; 

■ analysis of the main trends in the development 

of the education system; 

■ Identification of priority directions in the devel-

opment of pedagogical technologies; 

■ Analysis of the work experience of colleagues, 

its generalization and application, etc. 

■ mastering scientific research methods: theoreti-

cal analysis, context analysis, experimental method, 

observation, studying documentation and others. 

A group of methodically educational skills con-

sists of the following abilities: 

■ during the training sessions to form students' na-

tional consciousness and self-awareness; 

■ Form a sense of national dignity, patriotism and 

responsibility, public duty and honor; 

■ It is wise to use methods of education; 

■ create the necessary moral and business atmos-

phere in the classroom; 

■ use techniques and methods of persuasion dur-

ing training sessions; 

■ to form students with moral value systems; 

■ to develop nationally and socially meaningful 

qualities; 

■ maintain their high moral and public image; 

■ to bring in the student community norms and 

principles of human culture; 

■ students to form a scientific worldview; 

■ to empathize and sympathize; 

■ to be tolerant, demanding and friendly; 

■ implement individual educational impact on 

each student, take into account the features and focus 

of his identity; 

■ to combine the requirements for students with 

care, respect their personal dignity; 

■ purposefully developing students ' quality of 

professional; 

■ be based on moral ideals; 

■ to always take an active social position; 

■ to educate students with high General media, na-

tional, legal, professional, aesthetic, economic, socio-

psychological, political and physical culture; 

■ to promote a healthy lifestyle, rejection of the 

use by students of alcohol and drugs, negative attitudes 

towards Smoking and other bad habits; 

■ to raise the value attitude to the family, parents, 

wife (husband) and children; 

■ to re-educate students and encourage them to 

self-education, self-development and self-improve-

ment; 

■ guide students in the acquisition of social expe-

rience, inheritance spiritual heritage of the Ukrainian 

people, etc. 

So in the process of training for scientific-peda-

gogical employee at the university must create condi-

tions that promote goal attainment and, in particular, 

the formation of students ' technological skills aimed at 

training activities. To resolve this problem, it is neces-

sary to develop a program of continuous professional 

and pedagogical training of scientific and pedagogical 

workers. 
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ABSTRACT 

Objective. Professional self-improvement is a conscious, purposeful process of raising the level of its own 

professional competence and developing professionally relevant qualities in accordance with social requirements, 

conditions of professional activity and its own development program. 
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The experience of educational activity of higher 

educational institutions convinces that it is possible to 

effectively solve issues of preparation of future special-

ists only with the active participation in this process of 

students, that is, it is about their self-improvement. 

Professional self-improvement is a conscious, pur-

poseful process of raising the level of its own profes-

sional competence and developing professionally rele-

vant qualities in accordance with social requirements, 

conditions of professional activity and its own develop-

ment program. 

This process is based on the psychological mech-

anism of continuous overcoming of internal contradic-

tions between the existing level of professionalism ("I 

am a real professional") and his imaginary status ("I am 

an ideal professional"). 

Professional self-improvement of the future spe-

cialist takes place in two interrelated forms - self-edu-

cation and self-education. The main content of self-ed-

ucation is to improve the student's knowledge, skills 

and abilities in order to achieve the desired level of pro-

fessional competence. 

Man sometimes improves subconsciously. Uncon-

scious self-education usually has an occasional nature, 

carried out without a clear plan and deployed program, 

which greatly reduces its effectiveness. 

Significantly higher efficiency is conscious self-

education - a systemic and conscious activity of the per-

son, aimed at its self-development and the formation of 

its own basic culture. 

In order for self-education to become conscious 

and professionally directed, a future specialist should 

feel, really appreciate his suitability for the chosen pro-

fession. 

The main goal of self-education at the present 

stage is to reach agreement with oneself, find the mean-

ing of life, self-actualization and self-realization of po-

tential opportunities, natural abilities and active self-as-

sertion in public life. 

Finding the meaning of life is a responsible stage 

in the development and formation of personality, when 

the process of formation and development of personal 

value orientations and the realization of certain desires, 

their reconciliation with universal, national and profes-

sional values takes place. The choice of personal values 

orientations and their consistency depend on the stu-

dent's outlook, his life principles, beliefs and profes-

sional orientation, the nature of self-actualization, self-

actualization and self-assertion. 

Self-actualization - the constant aspiration of man 

to fully identify and develop personal potential oppor-

tunities and their implementation. 

Self-realization is a conscious, purposeful mate-

rial-practical, social and spiritual activity of a person, 

aimed at the realization of their own forces, abilities, 

possibilities, life's instructions. 

Self-assertion - an attempt to establish itself in a 

certain social status and social role. 

Self-education of a student is understood as an or-

ganized, active and purposeful activity aimed at the sys-

tematic formation and development of positive and 

elimination of negative qualities of the individual in ac-

cordance with the recognized needs and requirements 

of society, professional activities, as well as the imple-

mentation of a personal development program. 

In the process of self-education, all aspects of per-

sonality (beliefs, outlooks, feelings, will, habits, fea-

tures of character, other personality qualities, concrete 

results of activity and behavior) become the subject of 

constant study and change from the side of teachers. 

In essence, self-education is a social phenomenon. 

It is unique to a person who realizes himself in the sys-

tem of social relations. By resorting to self-education, a 

person realizes a social need to acquire a range of per-

sonal qualities that would maximize her contribution to 

social functions. 

Social determination of self-education determines 

the specificity of formation and development needs in 

self-education. Such a need is developing in the process 

of social activities of the person, its communication 

with other people. Is active-selective attitude of the per-

son. 

Social functions of self - specific individual teach-

ing process. Its uniqueness is that the subject and object 

of education - in the same person. This predetermines 

special character of the organization, contents, methods 

of work on oneself. Despite the social conditioning, 
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self-education is a deeply individual and depend on the 

severity of internal assumptions. 

An essential prerequisite for the efficiency of the 

process of self-education of Ukrainian students at the 

present stage of formation of national system of educa-

tion are: 

■ permanent accounting subjects of education the 

importance and complexity of this process in the edu-

cational work of the UNIVERSITY; 

■ the availability of necessary pedagogical and 

psychological knowledge and practical experience of 

scientific and pedagogical workers (curators) on the or-

ganization of self-education of students; 

■ awareness of the need for constant guidance and 

implementation of the system of psychological-peda-

gogical influence on the self-education of students; 

■ the transformation of students into subjects of 

self-education; 

■ creative combination of the process of self-edu-

cation with active learning and cognitive activity and 

the organization of cultural and educational work and 

leisure; 

■ make this process humane, national and per-

sonal direction. 

The most important internal factor in the effective-

ness of self-education students include: 

■ the needs and motivations for work; 

■ persuasion, developed self-awareness and self-

criticism, which enable them to objectively evaluate 

their dignity, positive qualities and vices; 

■ Having a sense of self-esteem and pride in being 

a member of the institution of excellence, which re-

quires not to lag behind other students and be among 

the best; 

■ a certain level of development of volitional qual-

ities, self-esteem habits, self-control and self-regula-

tion, which provide the process of self-education of 

purposefulness and versatility; 

■ mastering the theory of self-education and the 

method of working on oneself; 

■ conscious setting for a positive result of self-ed-

ucation; 

■ psychological readiness for active, systematic 

work on self-education. 

The internal conditions determine the possibility 

of a deeply conscious, thoughtful, creative nature of 

work on oneself. The level of their development de-

pends to a large extent on the final result of self-educa-

tion. That is why in the manual of self-education of stu-

dents it is important to pay special attention to the for-

mation and development of internal prerequisites. 

One of the characteristic features of self-education 

of students is its stable relationship with the process of 

education in higher educational institutions and social 

reality. Due to the organized educational effects of stu-

dents, self-awareness develops, there is a need for self-

education, interests and life's ideals are formed, the 

main directions of self-education are determined. In the 

process of purposeful educational work, the inner world 

of the student is formed, which subsequently deter-

mines his ability, aspiration and opportunity for self-

education. 

The study of students, their position of life and its 

influence on the character of the behavior of the indi-

vidual, makes it possible to trace the relationships be-

tween external and internal factors of self-education, 

development of self-education in the process, for exam-

ple, educational and cognitive activity. This enables to 

overcome the known separation of self-education from 

the real processes of life, closing it in the field of self-

examination. The basis of the development of self-edu-

cation-the establishment and movement of interrelated 

processes of awareness of the individual and changing 

the position of the pet in his interaction with the outside 

world. 

Self-education is carried out on the basis of certain 

principles, which are the most common baseline and 

the requirements of the individual to themselves and 

determine the purpose, ideals, content, methodology 

and organization of the process of self-education. 

Basic principles of self-education: 

■ natural congenial and national self-education; 

■ Democracy of self-education, education of a sta-

ble social position and humanistic morals; 

■ systematic, purposeful, value orientation of ed-

ucation and self-education; 

■ consistency, continuity and systematicity; 

■ the unity of self-education and scientific 

worldview; 

■ formation of active life position and positive di-

rection of self-education; 

■ the relationship of education and self-education 

and professional activities. 

Pedagogical analysis of the process of self-educa-

tion of students gives grounds to outline a number of 

logically interdependent and mutually-dependent 

stages of work on oneself: self-knowledge, planning, 

implementation of the plan (program), control and reg-

ulation. 

The initial stage in self-education is self-

knowledge. Self-knowledge is a complex process of de-

termining its abilities and capabilities, a system of val-

ues, life intentions and aspirations, leading motives and 

motivations, character and temperament, features of the 

course of psychic cognitive processes 

(sensation, perception, memory, attention, imagi-

nation, thinking, speech). Through this, the pupil can 

independently determine what success can be achieved 

in life, and also analyze the possibilities of improving 

their daily activities, which special exercises can be 

used to achieve these goals, etc. 

The importance of this stage in self-education is 

conditioned by the fact that a person can not reasonably 

act without at least minimal knowledge of himself. It is 

no coincidence that the ancient thinkers said: "Who 

knows the price of his essence, he is the most fitting of 

people." 

The motto "Know Himself" was written on the 

arch of the Delphic Temple in the 5th century. until in 

Greece. He meant: knowing the will of the gods in his 

destiny, obey her. The ancient Greek thinkers of Plato's 

time interpreted this motto as follows: know its pur-

pose, discover its capabilities, anticipate its behavior. 

Academician AV Petrovsky offers two ways of 

knowing his own true "I": 
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■ the first way: careful analysis is not so much the 

intentions of their own actions, but the very actions in 

relation to the intentions. Conceptually speaking, find-

ing out the meaning of one's own life and comparing it 

with its behavior, with social and personal values, the 

analysis of concrete actions from the point of view of 

universal, national and personal morality, professional 

and personal formation and activity; • the second way: 

to resort to the possibilities of science and to find out 

with it their own individual-psychic properties, life-

style guides, etc. This science is the psychology of per-

sonality. Both ways, according to AV Petrovsky, are 

often intertwined, will bring everyone who goes to 

knowledge of himself. 

Consequently, self-knowledge is a process of pur-

poseful information about the development of the qual-

ities of one's personality. 

Methodically correctly organized self-knowledge, 

according to AV Petrovsky, has the following direc-

tions: self-awareness; self-study; self-esteem 

The process of self-knowledge begins with self-

awareness, that is, the awareness of oneself as a social 

being - the personality and their place and life's land-

marks in social activity. In general, self-awareness is a 

higher level of development of human consciousness, 

which manifests itself in the awareness and system of 

its perceptions of oneself, place and role in social life, 

needs, interests, motives and motivations of behavior 

and activities that are actively developing within the "I-

concept". Self-awareness enables the student to deeply 

understand himself and the system of requirements put 

forward to him, as well as to understand his tasks in the 

educational process, to better visualize the prospect of 

his further development. 

Self-study in the process of self-knowledge is 

aimed at studying the qualities of their own personality, 

comparing them with the requirements that are put for-

ward to the citizen. Self-education is carried out 

through self-observation, self-analysis of their actions, 

behavior, concrete results of activities, critical attitude 

to the statements in their address from students, scien-

tific and pedagogical workers, university executives, 

self-examination in specific conditions. On the basis of 

self-knowledge formed self-esteem, which is the judg-

ment of man on the extent of the presence of some qual-

ities, properties and comparisons of them with the 

standard, model. 

Self-evaluation reveals the student's opinion about 

himself. Thanks to self-evaluation, a self-organization 

project is created. Objective self-esteem plays an im-

portant role in the organization of self-education, and 

in the management of their behavior. It performs sev-

eral functions'. 

■ comparing the existing personality traits with 

the requirements that they put to specific specialists; 

■ fixing the successes and disadvantages of work-

ing on oneself; 

■ Correction (allows you to abandon the imperfect 

forms and methods of working on yourself in a timely 

manner, improve the use of tools and techniques that 

have a positive effect). 

An indispensable condition for objective self-es-

teem is the self-critical attitude of the student towards 

his personality, his ability to respond correctly to the 

critical remarks of other people. On the basis of self-

study and self-assessment, students are formed to de-

cide on self-education. The process of adopting such a 

decision is, as a rule, subject to a deep internal experi-

ence of the positive and negative aspects of his person-

ality. 

Self-assessment is formed in two directions: 

■ comparison of oneself with imitation models, 

with requirements put forward; 

■ daily communication of students with team 

members, teachers. 

In the team a certain attitude is formed, to one or 

another student. The force of collective thought leads 

to a more objective self-esteem. 

The knowledge of another does not only advance 

knowledge of himself, but also serves as a source and 

support for him. Comparing, comparing oneself with 

others is a generally accepted criterion of self-esteem. 

Comparing himself with a peer in the process of joint 

activity, the student notices in himself what first no-

ticed in others and, as a result, comes to awareness of 

their actions and actions, qualities and properties of his 

own person. There is a peculiar transference of various 

properties of the person, seen in the other, to himself. 

However, there is also the instability of self-esteem of 

the individual, which is the result of an unformed atti-

tude towards himself. 

The peculiarities of self-esteem depend on the real 

conditions of a person's life. 

Emphasize the following main types of self-es-

teem: adequate and inadequate (overestimated and un-

derstated). Self-esteem is the knowledge of the pupil 

about himself and his attitude towards himself. 

Self-assessment involves the identification of their 

own abilities, actions, qualities, motives, motivations 

and goals of their behavior, their awareness and their 

attitude towards them, the ability to assess their 

strengths and abilities, to reconcile them with external 

conditions, environmental requirements, ability to in-

dependently set themselves another purpose and plays 

a big role in the formation of personality. Self-esteem, 

depending on its form (adequate, inadequate), can stim-

ulate or, conversely, suppress the activity of the pupil. 

Inadequate undervalued self-esteem reduces the 

level of social aspirations of the student, promotes the 

development of uncertainty in their own abilities, limits 

his life prospects. Such self-esteem may be accompa-

nied by negative emotional failures, internal conflict, 

deviant behavior. An internal conflict can lead to a con-

flict between self-esteem and peer-to-peer ratings, as 

well as between self-esteem and the ideal "I" to which 

the paternal aspires. 
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Independent work of student is an independent di-

aling-teaching the student, which scientific-pedagogi-

cal employee plans together with the student, but does 

her student on the instructions and under the supervi-

sion and control of the scientific and pedagogical 

worker without his direct participation. 

Important role in the study of the discipline played 

by rational means: the methods of independent work 

organization, working conditions, daily routine, equip-

ment labor, etc. 

During the study of the discipline identify the fol-

lowing types of independent student learning: 

- hearing lectures, participation in seminars, per-

formance of practical and laboratory works; 

- development of the topics of the lectures and 

seminars, performance of practical and laboratory 

works students of the correspondence form of training 

(FTRA); 

- preparation of abstracts and course works, writ-

ing of the thesis; 

the preparation of modular control and examina-

tion; 

- work with literature etc. 

Each of these types requires students resistant in-

dependent work. 

First of all you need to every student in the learn-

ing process were of the hygiene of mental work. There-

fore, it is necessary to reveal the mechanisms of mental 

work, causes of fatigue, ways to improve productivity 

and diet, recreation, etc. you need to do the installation 

experience, especially with students of the correspond-

ence form of training. Inform them that the circadian 

rhythm of the human body is determined by a number 

of physiological functions, which are constantly chang-

ing in the hours of activity and sleep. 

An important role in the optimal organization of 

life and activity of a student of full-time and part-time 

forms of education plays a mode of the day - it is rec-

ommended by scientific and pedagogical workers in the 

early days of training. 

Students of the first year need to adapt to self-

study work. Therefore, first-year students must adapt to 

the conditions of life and activity in a higher educa-

tional institution. For this purpose, targeted pedagogi-

cal assistance is needed for scientific and pedagogical 

workers. This is, first of all, an attentive attitude to-

wards a student who feels psychological discomfort, in-

convenience, uneasiness, uncertainty. 
We must remember that the student has three 

groups of difficulties: social, educational, professional. 
Social difficulties are caused by changes in the place of 
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residence, new living conditions, features of communi-
cation with a significant number of new people (scien-
tific and pedagogical workers, colleagues, service per-
sonnel); the need to independently maintain its budget, 
arrange its own life, get used to the new regime and 
schedule of the day, and so on. 

Educational difficulties are caused by new forms 
and methods of studying, peculiarities of organization 
of independent work, control over it by scientific and 
pedagogical workers. Therefore, scientific and peda-
gogical workers have: 

- to familiarize students with psychological and 
pedagogical peculiarities of organization of studying at 
a high school; 

- help in mastering the methods and techniques of 
educational work; 

- Adhere to a special methodology for lecturing for 
first-year students in the first two to three months, grad-
ually increasing the structure and pace; 

- to teach the students of the methods of listening 
to the lecture, to write down its contents, methods of 
preparation for seminars, practical and laboratory clas-
ses; 

- clearly assign a task for each class; 
- Tolerant control and evaluation of independent 

work, etc. 
The transition to the modular construction of the 

content of training involves the integration of different 
types and forms of learning that are subject to the gen-
eral subject of the subject. For each content module, a 
set of reference and illustrative materials that a student 
receives before starting a study is formed. Also add a 
list of recommended literature. Each student moves 
from one content module to another as the material is 
assimilated and passes the stages of current control. 

As for students of correspondence education 
(ZFN), they mostly study the material independently 
during the semester, that is, they independently work 
out the topics of lectures, as well as seminars, practical 
and laboratory classes. 

For them, at the beginning of each semester, a set-
ting session is held, during which they give lectures and 
conduct some seminars, practical and laboratory clas-
ses. 

Scientific and pedagogical worker is obliged to fa-
miliarize students of the State Duma Department dur-
ing the instructive session with the relevance, purpose 
and tasks of studying the discipline, its place, role and 
meaning in vocational training, to determine the total 
amount of academic discipline and the volume of sec-
tions and topics for the current semester; to distribute a 
program of study discipline and a work syllabus; ex-
plain the content and structure of the thematic plan, the 
sequence of studying sections and topics; to explain the 
methodology of self-studying of seminars, practical 
and laboratory classes; to get acquainted with the ques-
tions that have been passed on the exam or the test; sub-
mit the main and additional literature to each topic; to 
specify forms and methods of knowledge control of stu-
dents of the ZFN; to inform the schedule of conducting 
consultations during the pre-sessional session and in 
the period prior to the examining session; to open a 
methodology for independent studying of sections and 
topics of discipline for this semester, etc. 

A student must master the methodology of inde-
pendent work during the lecture lesson and work out 

the lecture. First of all, students of daytime and corre-
spondence forms of education need to develop the abil-
ity to listen and summarize lectures, because work on 
them directly at the classroom and in non-auditorium 
time, requires considerable effort: to be able not only 
listen, but also perceive, understand the content of the 
lecture; systematize and group the acquired knowledge 
in abstracts; be able to creatively comprehend the ma-
terial of the lecture in the process of independent work, 
etc. 

During the lecture session, students need to read 
the contents of the previous lecture to establish a logical 
connection with the following; attempt to comprehend 
the material in the process of its presentation; listen at-
tentively to the scientific and pedagogical worker, to 
distinguish the main, significant and to remove the sec-
ondary, etc. 

Lecture material is necessary not only to listen, but 
also to annotate. Therefore, scientific and pedagogical 
workers should develop the ability to correctly draw a 
notebook. To do this, one must learn to write quickly, 
thanks to the use of conditional notations and abbrevi-
ations of individual words and phrases. 

It is important for the student to be able to carry 
out a kind of "filtering" of the educational material, to 
isolate the main one and to displace the secondary one, 
in addition, the main thing is to generalize and system-
atize. It is necessary to know that the main thoughts, as 
opposed to minor ones, are usually emphasized by in-
tonation, the slow pace of speech. To systematize the 
student must be able to isolate the nodal issues, gener-
alize and logically comprehend the sequence and inter-
connection of the individual components of the lecture. 

Summarizing the lecture, it is necessary to fully 
record the title of the topic, the plan, the recommended 
literature. Particular attention should be paid to the 
rules of the rules, quotes, formulas, schemes, etc. 

Approximate method of working out the topic of 
lecture lesson: 

1) study the program of study discipline and the 
work syllabus; 

2) determine the place of the subject of this lecture 
in the structure of the discipline according to the the-
matic plan; 

3) find out all the questions that need to be studied; 
4) study the educational material contained in the 

notebook to clarify the amount of missing material on 
the basis of control questions, tasks for control work 
and questions passed on the exam (see the curriculum 
and work syllabus program); 

5) determine the literature in which the necessary 
educational material is available and the sequence of its 
assimilation; 

6) Each study material should be processed as fol-
lows: 

a) read it in dynamics to understand the general 
nature; 

b) for the second time to read the educational ma-
terial, comprehending each word and sentence; 

c) for the third time, to isolate the basic concepts, 
the essence of phenomena and processes, their structure 
and content, as well as the links between them; 

d) write all this in a note; 
e) establish a connection with the previous educa-

tional material; 
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f) independently answer all the control questions 
on this topic. 

Methodology of independent preparation of the 
student for seminars, practical and laboratory classes. 

An important place in educational work belongs to 
laboratory, practical classes and seminars. Each of 
these classes has its own didactic purpose. 

The main purpose of the seminars is to facilitate 
the mastering of the most complex questions of the 
training course, to encourage students to engage in col-
lective creative discussion, to master the scientific 
methods of analyzing phenomena and problems, to in-
tensify their self-study of scientific and methodological 
literature, and to develop self-education skills. 

In the process of preparing for the seminar stu-
dents independently work out literature (educational, 
methodological, scientific), learn to critically evaluate 
different sources of knowledge. A scientific-pedagogi-
cal worker will arrange a discussion with predefined 
topics, to which students prepare abstract responses or 
individually executed abstracts. Such seminars are also 
called seminars-discussions. 

In order for independent work to be effective, the 
student must deeply understand its necessity, purpose 
and further utility for itself. Mandatory conditions for 
successful execution of the USSR: precise and concrete 
definition of the problem, its motivation, availability 
and knowledge of the student method of execution, 
terms, forms and types of control, provision of advisory 
assistance from the teacher. 

Materials for independent work, its volume is ob-
tained by a scientific and pedagogical worker, he de-
fines schedules, terms of execution, forms of control. 
Develops a system of tasks, themes of abstracts, course 
papers, qualifying papers, diploma papers, methodical 
recommendations and instructions, lists of compulsory 
and additional literature. 

To fulfill the task for independent work, it is nec-
essary that they meet the conditions, namely: were ac-
cessible and understandable to the student, contained 
elements of novelty, made it possible to adjust and con-
trol their implementation. 

In the practice of high school work, as already 
mentioned, distinguish three didactic types of seminars: 
seminars, seminars and specialty seminars. Workshops 
are required from the students of thorough preparation. 
When preparing, the student should get acquainted with 
the plan of the seminar, recommended literature. First 
you need to get acquainted with the material on the 
topic of the seminar, which is contained in the text-
books. This will make it possible to make a general idea 
of the topic that is presented at the seminar session. If a 
lecture is read on this topic, then it is also useful to care-
fully study its summary. Only after that begins an inde-
pendent work on the study of primary sources. 

A separate link in the process of preparation for a 
seminar is direct preparation of a speech on the same 
issue. It is worth that the student accustomed himself to 
act outside the ready-made text, reading it, and in his 
own words, using only a short plan. 

Preparation for a speech is to put each issue on a 
separate card or sheet a short plan with the marks of the 
required numbers, quotation marks, specific facts. This 
approach will allow you to develop the ability to 

demonstrate autonomy during the speeches at the sem-
inar. 

If a student is faced with the need to independently 
solve a task, this greatly enhances the potency of his 
mental activity, contributes to the development and de-
velopment of positive qualities. 

The main purpose of the practical training is to en-
able students to consider certain theoretical positions of 
the discipline and form skills and abilities of their prac-
tical application on the basis of individual tasks. 

This form of training is usually conducted in la-
boratories or classrooms equipped with the necessary 
technical means of study, computer technology. 

This also applies to laboratory training, which is 
usually conducted under the direction of a scientific and 
pedagogical worker, but personally, each student car-
ries out in-person or simulation experiments or experi-
ments in order to practically test and confirm certain 
theoretical positions of the discipline. Students must ac-
quire practical skills in working with laboratory equip-
ment, staging, measuring equipment, computer tech-
nology, mastering the method of experimental research 
in a particular subject field. 
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By the time of admission to higher education, most 

young people and girls reach physical maturity. The or-

ganism of the young man already has high working ca-

pacity, high level of functional activity and endurance. 

Up to 18 - 20 years the formation of vegetative func-

tions is completed. During this period, boys and boys 

are most plastic, there is a change in the formation of 

complex psychomotor and other skills. The dynamics 

of excitation and inhibition is increasing. The optimal 

level of development reaches vision, hearing, motor re-

actions. This age is most desirable for the formation of 

many mental functions and the development of intel-

lectual capabilities of man. 

It is in the student's years that character is formed, 

the outlook of young people. Therefore, it is important, 

as noted by the teacher K. D. Ushinsky, that the mate-

rial, which during this period pours into the soul of a 

young man, was qualitative. 

The process of personality development passes a 

series of successive stages, each of which has its own 

features, the structure of mental activity, especially the 

connections of mental processes and personality traits, 

its relationship with the environment. The next stage, 

which prepares the previous one, passes into a new, 

higher, characteristic of the particulars of the motiva-

tional, operational and substantive aspects of mental ac-

tivity in their interrelation. 

In the development of the nervous system there are 

new structures. In connection with this rebuilds the ac-

tivities of previously formed structures. In the activity 

of the central nervous system of high school students, 

due to the constant change in the same order of the same 

actions, means, actions, there are certain connections of 

conditioned reflexes, which need to be changed, 

adapted with the transition to a higher educational es-

tablishment to new conditions, new requirements. The 

plasticity of our nervous system ensures this transition, 

but the restructuring takes place in each student in a dif-

ferent way - quickly or slowly, heavily or lighter, de-

pending on individual characteristics, readiness for this 

transition from the school, the family, the organization 

of a new student's life and other factors. 

The transition from the senior school age to the 

student is accompanied by contradictions and reorien-

tation of the usual life representations. Contradictions 

have a socio-psychological nature: on the one hand, the 

flowering of intellectual, physical strength of the stu-

dent, and on the other - the limited time, economic op-

portunities to meet needs, etc. Unlike students, the in-

terests of students move into the future profession. 

Independence of actions in the student's age be-

comes practical. This is due to accommodation in the 

hostel, distribution of your own budget, rational use of 

free time. The study, life, and leisure of students are 

largely dependent on the medium of communication, 

that is, student collectives, their organization, value ori-

entations, moral norms, informal leaders have a signif-

icant impact on the effectiveness of the whole system 

of educational work in higher education. 

Young people who come to a higher educational 

establishment face many difficulties: 

■ didactic (novelty in the learning process, new 

forms and methods of teaching organization, lack of 

necessary skills of independent work, etc.); 

■ socio-psychological (due to the entry of the in-

dividual into a new environment (living conditions, en-

vironment, norms of behavior, unusual activity, poor 

relations in the group, on the course, at the faculty, the 

unfamiliar city), the peculiarities of independent life, 

keeping their own budget and overcoming possible ma-

terial difficulties, etc.); 

■ professional (inability to orientate in the profes-

sional orientation of the learning process, the need to 

learn to work with people, the difficulty in shaping or-

ganizational skills, etc.). These difficulties are over-

come by students over the course of months, gradually 

adapting to the new conditions and directing their ef-

forts to gain knowledge. 

Overcoming these difficulties contributes to a spe-

cially organized educational institutions for adaptation, 

that is, active and creative adaptation of a new set of 

students to the conditions of the higher school, in which 

is formed a team, personal skills, and the ability to ra-

tionally organize mental activity and vocation for their 

chosen profession, built up a system of professional 
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self-education and self-education of professionally sig-

nificant qualities of the personality, and the like. 

In the adaptation of the student there are three 

phases: 

■ first phase - mental reaction of an organism to 

new conditions of higher educational establishment of 

students has a different duration, but basically ends in 

the middle of the first semester; 

■ the second phase involves the restructuring prot-

asowicki mechanisms, dynamic patterns of mental pro-

cesses and ends around the middle of the second semes-

ter; 

■ the third phase - the period of adaptation, when 

completed the formation of a dynamic stereotype and 

protasowicki reactions. 70% of students completed by 

the end of the first course. 

Higher education institution should make every 

effort to create optimal conditions for adaptation of 

freshmen. 

We are talking about professional help in the or-

ganization and planning self-study work; the armament 

of the first-year students ' knowledge of innovative cul-

ture of educational work, development of modern edu-

cational technologies; familiarizing them with the pe-

culiarities of methods of independent work in each sci-

entific discipline; the activation of cognitive activity of 

students in the classroom; ensuring understanding of 

the content of training sessions as a condition of the 

logical analysis of information; consultations (individ-

ual and group) with an innovative contemporary culture 

education work; the formation of the need for self-im-

provement; providing contacts osti teachers and stu-

dents. 

An important feature of adolescence is the desire 

for independence, which has a positive effect on the or-

ganization of self-education and self-education. Perfec-

tionism and rigidity in the evaluation can cause a nega-

tive attitude to the opinions of adults, not the perception 

of them, and this, consequently, leads to conflicts. 

In older adolescence, is formed of the moral ideal 

of man, which regulates learning and behaviour. 

Persons of this age have a sense of love, which af-

fects all of their lives and activities. Passion makes a 

person noble, dreamy, sensitive, encourages self-im-

provement. During this period, some students creates 

seven makes a variety of household problems. The 

daily routine of these students becomes more organized 

and poradovali. 

Activization of informative activity of students, 

their improvement contributes inherent in the older 

youth age optimism, which is manifested in the sense 

of energy and joie de vivre, self-confidence, in my abil-

ities, in the belief that dreams come true. Students are 

full citizens, can vote and be elected to management 

bodies. This would enhance their participation in youth 

organizations affects the formation of political con-

sciousness, development of political culture, religion 

and stimulates self-improvement. 

At this age the importance of a political culture. 

According to his level of students (future teachers) are 

divided into several groups (I. P. Kozubovsky): 

■ students who have certain political knowledge, 

but insufficient for the formation of stable beliefs and 

successful practical socially useful activities; 

■ students who have political knowledge, become 

more sustainable conviction; 

■ students that have certain political knowledge, 

beliefs, but passive in socially useful activities; 

■ active in social and political activities students 

with insufficient political knowledge, false beliefs and 

beliefs, as a result of which their activities often take 

antisocial orientation; 

■ students who have deep socio-political 

knowledge, persuasions and active in politico-social 

activities (this group is the least numerous). 

The organizers of the educational process, know-

ing which of the identified groups belong to specific 

students, can differentiate the educational effect de-

pending on the level of political culture of future teach-

ers, while encouraging them to form certain political 

qualities. 

As a result of acquiring a new social status (stu-

dent of a higher educational institution), a sense of re-

sponsibility for their behavior, training and social work 

is formed. Having entered the higher educational insti-

tution, choosing the path of independent life, young 

people are concerned with the future of the future. Hope 

is mostly optimistic, but much depends on whether the 

profession is successfully selected. This greatly affects 

the attitude of future professionals to gaining new 

knowledge. 

Given the attitude to learning, distinguish three 

groups of students: 

■ serious students who strive for everything new, 

regardless of the field of knowledge. They successfully 

study all subjects covered by the curriculum, attend var-

ious groups, educational events, read art and popular 

science literature, watch television programs, visit mu-

seums, theaters, exhibitions, etc., as well as take an ac-

tive part in the public life of the institution and beyond; 

■ Students who are interested in one branch of 

knowledge, have deep knowledge in this field, read a 

lot, keep track of novelties, while realizing that it is nec-

essary to know other subjects, to master the profession, 

to try diligently to study all the disciplines envisaged by 

the curriculum; 

■ students who, having given preference to a par-

ticular discipline and having deep and solid knowledge 

of it, neglect the rest. Often, they belong to mediocre or 

even inexhaustible students. They are in need of a spe-

cial educational effect on self-education and self-edu-

cation. 

Depending on the attitude to the academic disci-

plines, students are divided into three groups (accord-

ing to OG Solodutva). The interests of students in the 

first group have a passive contemplative character. The 

transition to a high stage of the development of the in-

terests of these students impedes the level of develop-

ment of moral-volitional personality qualities: a sense 

of duty and responsibility, diligence, discipline. 

The second group of students is not homogeneous 

in composition. Students of the first subgroup admire 

not only the theoretical basis of discipline, but also its 

practical orientation. They are especially attentive to 
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the lectures when it comes to applying the theory / laws 

in practice. The second subgroup of students shows a 

deep interest in the theory of discipline, the problems 

of this science. An important element of the structure 

of cognitive interest of students in this group is the cre-

ative attitude to the subject. The students of the first 

subgroup need to form an interest in the theory of the 

subject, and the second - in practice. 

The third group of students shows the same inter-

est in theory and practice. 

In the process of training future professionals it is 

important to take into account their professional plans 

that demonstrate the ability to self-improvement. Indi-

cators of the nature and effectiveness of the life pro-

gram of the individual are the system of interests, de-

sires and aspirations; complex of business qualities: 

unity of words and deeds, autonomy, initiative, respon-

sibility, ability to work, ability to complete the begun 

business, etc. 

For a future specialist, an important level of self-

esteem is concerned with physical abilities, mental abil-

ities, actions, motives of behavior, moral qualities, etc. 

The level of self-esteem can be high, medium and low. 

From the point of view of adequacy (correspondence to 

the actual properties of the individual), it is inade-

quately high (overestimated), inadequately low (under-

stated). Such discrepancy often leads to psychological 

failures, internal and external conflicts of personality. 

A person with an overestimating self-esteem often un-

derestimates other people, and with an underestimated 

one - overestimates them. 

Continuous study of the level of development and 

upbringing of each student and the team of the aca-

demic group enables to effectively formulate the edu-

cational process in a higher educational institution, tak-

ing into account the changes experienced by the student 

team in general and each member in particular, adjust-

ing the content and methodology of this process. 

A new student group, a new type of learning, 

growing autonomy and activity have a decisive influ-

ence on the formation and development of personality 

in comparison with school age, and the motives of stu-

dent activity are changing. Training acquires a profes-

sional orientation, concrete content, as the acquisition 

of knowledge, skills, development of abilities becomes 

an important condition for the professional qualifica-

tion of a future specialist. Cognitive interests become 

selective, acquire a professional orientation. 

The transition from school to higher education is a 

complex stage. The acquisition of new knowledge, 

skills, other modes, style and methods of work, a new 

environment, new unusual conditions - all this contrib-

utes to the formation of new conditional reflexes, a new 

dynamic stereotype. Such a transition occurs too indi-

vidually, sometimes even with the extraordinary stress 

of the nervous system. 

A student who has come to a higher education in-

stitution immediately after school is much easier to re-

build than an adult person who is accustomed to work, 

in an army to another regime, to other conditions. This 

can be explained by the greater similarity of school and 

university life conditions than by higher education and 

production, with a smaller change in dynamic stereo-

types. 

A change in stereotype is required, due to new 

conditions for the student. However, for appropriate 

training of the family, the school for new methods of 

studying in higher educational institutions, the new re-

gime, new conditions, and the scientific organization of 

students' motions in higher educational institutions, this 

transition from school life to student can take place 

softerly, without unnecessary stress, much faster and 

more efficiently. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано наукову літературу з обраної проблеми, визначено чинники, урахування яких 

позитивно впливатиме на розвиток діалогічних умінь. На основі аналізу наукової літератури акцентовано 

увагу на ключових питаннях удосконалення діалогічних умінь на уроках української мови в 8-9 класах. 

Пропонована організація роботи над формуванням діалогічного мовлення допоможе виховувати не пасив-

ного слухача й виконавця, а активного учасника спільної мовленнєвої діяльності, що потребує від учнів 

активного сприймання, розуміння, усвідомлення й продукування діалогічного мовлення. 

ABSTRACT 
The article analyzes the scientific literature on the chosen problem, determines the factors that will consider-

ably influence the development of dialogical skills. On the basis of the analysis of scientific literature, attention 

was focused on the key issues of improving the dialogic skills in the Ukrainian language in 8-9 classes . The 

proposed organization of work on the formation of dialogical speech will help to educate not a passive listener and 

performer, but an active participant in a common language activity, which requires students to actively perceive 

understand and produce dialogical speech. 

Ключові слова: комунікація, ситуація спілкування, текстова комунікація, діалог, діалогічне мов-

лення, діалогічні вміння, формування діалогічних умінь учнів, 8–9 класи, заклади загальної середньої 

освіти.  

Keywords: communication, communication situation, text communication, dialogue, dialogical speech, dia-

logical skills, formation of dialogical skills of students, 8-9 classes, institutions of general secondary education. 

 

Forming of the problem. Modern society re-

quires formed holistic individuals, ability to self-devel-

opment, self-education and self-improvement, produc-

tive interaction in the micro and macro social. And it is 

communication that plays a significant role in human 

life and is an integral part of it. Communication allows 

people to share thoughts, different information, under-

stand and solve problems, communicate with each 

other and with the world around them. The world of one 

person is revealed to another, there is a mutual ex-

change of knowledge, emotions, interests. 

Dialogue as the main form of social communica-

tion creates the necessary conditions for developing the 

ability to think independently, express its opinion, de-

fend its own beliefs, and prove its position. Dialogical 

relationships are universal. They pass through thinking, 

relationships, permeate the life of each man. The prob-

lem of dialogue is always relevant in different cultures 

at all stages of human development. They engage in di-

alogue, communicate with each other people intending 

to achieve certain goals. It depends on their intentions, 

what exactly will be the dialogue - a calm conversation, 

a controversy or a sharp polemic. 

The ability to conduct dialogue begins in child-

hood and involves the ability to express their opinions, 

understand the interlocutor, find a common or, con-

versely, excellent, complement each other, justify their 

position, inform and persuade, express the emotional 

attitude to the information received. Dialogue as the 

main form of social communication, creates the neces-

sary conditions to develop students ' ability to think in-

dependently, articulate their argument to prove their 

own position. 

Analysis of recent research. Of great importance 

in the development of the identified problem are the 

work of B. Ananiev, G. Ball, L. Bozhovich, O. Zapo-

rozhts, O. Leontiev, A. Mudrik, V. Myasishchev, O. 

Savchenko, where the theoretical positions of commu-

nication are revealed, different forms (in particular, di-

alogical), the productivity of them in the educational 

process is studied. The idea of a dialogic approach to 

learning has developed in the studies of Z. Abasov, Sh. 

Amonashvili, G. Kovalev, L. Kondrasheva, O. Ma-

tiushkina and others. In particular Sh. Amonashvili 

notes that dialogue speech must be based on the human-

istic nature of communication between a teacher and 

children, on equal cooperation, trust and mutual respect 

[1, p.59]. Recently, in pedagogical science, a number of 

studies have been devoted to the formation and devel-

opment of conversational and communicative skills of 

students. 

In the works of N. Bondarenko, N. Golub, O. 

Goroshkina, S. Karamana, O. Kucheruk, V. Poor, S. 

Omelchuk, M. Pentiluk, L. Popova, L. Skuratovsky and 

others, the idea is about unification and continuous for-

mation linguistic and speech fluency of students, which 

will develop appropriate competencies. Opportunities 

for forming dialogical skills during solving educational 
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and cognitive tasks are considered in the researches of 

A. Bodalov, S. Kurganov, T. Mukhina, L. Pavlova, E. 

Pasov, V. Skalkina, V. Yampolsky and others. 

The purpose of the article is to analyze the pecu-

liarities of the development of dialogical skills in the 

Ukrainian language lessons, to provide a lingomechan-

ical commentary and recommendations for their im-

provement. 

Main part. Dialogic relationships are universal. 

"Just in communication in human interaction with the 

human person is revealed in a man for others, for him-

self. Dialogue is not only a means of forming a person, 

it is the very existence of man, its uniqueness” [6].  

In the process of forming communicative skills, 

the laws of language learning should be taken into ac-

count. They, as scientists contend, are the link between 

linguistic theory and speech practice. The results of 

learning and learning the language depend on the po-

tential of the speech environment, which is created and 

functions in the learning process, determines everyday 

life [3]. 

On the other hand, the virtual environment as a 

whole should also provide the ability to position itself, 

to have a dialogue with any interlocutor, to maintain 

contact in communicating with observance of norms 

and rules of conduct, competently resolve conflict situ-

ations and avoid conflicts in communication, to change 

(if necessary) their linguistic behavior, evaluate the 

success of the communication situation, etc. The effec-

tiveness of the formation of dialogical skills in the les-

sons of Ukrainian language can be achieved in the con-

ditions of formation and strengthening of the subject 

position, freedom to choose methods for solving edu-

cational problems and problems. Consequently, the di-

alogic skills of a young person will become consciously 

important for the development of the general culture of 

communication, and for the formation of it as a person. 

We consider the dialogic skills as a factor in the devel-

opment of a combination of different types of 

knowledge, skills and skills that are interrelated and af-

fect each other. It is a peculiar personal system, a dy-

namic tumor that creates the best opportunities for suc-

cessful human rights of the 21st century. Man of the 

modern age must possess not only knowledge, skills, 

skills, but also to be competent in the field of negotia-

tion, establishing a dialogue of cultures, etc. 

Dialogue broadcasting is developing in the pro-

cess of communication between two or more partners. 

The linguistic behavior of one interlocutor in a dialogue 

depends on the reaction of another, but each of the part-

ners sets his goal in dialogical communication, there-

fore often the interactive amplitude varies considera-

bly. The peculiarity of educational dialogic speech is 

that it is timely framed and occurs, as a rule, on the in-

itiative of the teacher. Lives, natural communication is 

free of conditions and its participants are not always 

well aware of the goals to be achieved in dialogue. That 

is why it is necessary to teach children the ability to di-

agnose the goals and intentions of the interlocutor in 

words, the language constructs that he uses, intonation, 

pauses, and non-verbal accompaniment (facial expres-

sions, gestures). 

Formation efficiency the dialogic skills of students 

depends on the forms and methods and learning tools 

that the teacher uses during the educational process. 

First of all, the teacher should be focused on a personal 

model of interaction with the student: to actively in-

volve the student in the search for new information, to 

motivate him to show the initiative and independence. 

For students who are subjects of the educational pro-

cess, it is important to be able to correctly express their 

thoughts, to overcome shyness, to evaluate the situation 

of communication, to resort to non-standard decisions, 

to think creatively [2, p.55]. Therefore, the teacher 

should be well prepared for the lesson, in particular, 

non-standard, professionally possess modern methods 

of training, the ability to expediently use visibility, to 

give examples from life. 

This, of course, will stimulate students to deeper 

perception of the material, cause interest in new topics 

and the desire to learn new material. With this in mind, 

as well as in order to organize the process of "assimi-

lating, expanding, deepening, systematizing knowledge 

of students, developing their interests and abilities, it is 

expedient to make extensive use of didactic games, be-

cause" when a child performs rational activity with en-

thusiasm, it does not suffer overload even when time 

consuming tasks. Conversely, it quickly becomes tired 

if it performs light but monotonous exercises, because 

in this process, the positive intellectual emotions 

(pleasure, joy, surprise) do not take part”. [4, p.143] In 

the process of forming the dialogic skills of students, it 

is also advisable to use different types of dialogical sit-

uations: situations-problems (requiring analysis of the 

proposed problem situation, determining the optimal 

ways and ways of solving it), situation-assessment (ac-

tivity that involves evaluating a decision already made 

or choosing one from the proposed variants, with the 

subsequent motivated conclusion), situation-exercises 

(focus on the working out of structural components of 

the activity in the conditions of dialogue; provide an 

opportunity to evaluate the degree of knowledge of 

methods). 

In shaping the dialogic skills of the students, the 

teacher has to create situations in each class that en-

courage the child to speak, motivate to express their 

own thoughts. This can be both a response to a question 

on a topic and a discussion of life situations. We agree 

with N. Bondarenko's opinion that the process of com-

munication, and hence communication, is a continuous 

chain of speech situations. The situation encourages 

participants to express empathy, attitude to actions, 

events, evaluate, explain, convince, prove, refute, find 

out something, make a responsible decision. It is in 

these situations that the studied grammar material, var-

ious functional types of utterances (information ex-

change, conversation support, interest disclosure, ex-

pression of expression, speech etiquette, etc.), types of 

communication interaction of interlocutors [2, p.2-3] 

are actualized. 

It should also be noted that it is necessary to make 

extensive use of work with the dialogue-sample, which 

should be aimed at familiarizing students with samples, 

working out the communication interaction of commu-

nicants, operating language material in dialogical 
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speech, implementing various conversions text. Note 

that tasks based on the text should not be one-way, that 

is, aimed at one and mainly reproductive activity, for 

example, to read - to analyze - to write - to insert, and 

should be induced to considerations - reflections - pre-

dictions, which are the beginning of self-development, 

self-education, self improvement. This kind of work 

develops the ability to perceive the finished text, to re-

produce its content, and to create own statements of a 

certain type, style, speech genre. It will be appropriate 

to analyze the dialogues of literary heroes, through 

which students will be able to more profoundly assess 

the versatility of the Ukrainian language, pay attention 

to the form of submission, to find different variants of 

argumentation of their thoughts and ability.  

Creation of own text should precede clearly 

planned preparatory work, which will include, in addi-

tion to the complex analysis of the original text, and 

also the creation of secondary texts. Students must 

learn: "if the original text is a reflection of a particular 

situation that occurs in the real world, then the text is 

secondary is the reflection of the informational struc-

ture of not the situation, but the original text" [3, p.55], 

and therefore to learn, perceiving information, not to 

archive it in memory, but to filter it, choosing the most 

necessary, anticipating and modeling the ways of its ap-

plication during communication. 

Conclusions. Formation of dialogical skills is a 

special form of joint activity of students and teachers, 

the interaction of semantic positions of subjects in the 

educational process in determining, adopting and solv-

ing educational tasks, which results in gaining new 

knowledge for the expansion of their own views. For 

students, the improvement of dialogical skills enables 

the problem-free, qualitative inclusion in independent 

life, the ability to establish personal and professional 

relationships with others, which is an important aspect 

of life. The realization of this task is possible in the pro-

cess of forming the skills of dialogical broadcasting of 

students as an important factor of social formation. 

Recognizing dialogue as the greatest value in a civi-

lized world, through which people are improved, be-

come spiritually developed, is at the moment more rel-

evant than ever. Dialogue, on the one hand, deprives a 

person of a sense of loneliness, and on the other hand, 

it allows them to find points of contact with other peo-

ple, find a part of them in themselves y to listen to oth-

ers. 

Consequently, the important task of preparing stu-

dents for joining the society is to teach students to work 

in non-standard situations, to see contradictions in var-

ious life events and facts, argue, defend their own posi-

tion, formulate problems, and seek out non-standard so-

lutions to them. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается перестройка системы образования в РФ от школы до ВУЗа. За 2-3 года в 

России появились новые профессии, максимальная зарплата в 2019 г ожидается у инженеров-мехатрони-

ков и сварщиков дуговой сварки порядка 100 тыс. рублей. Работодатель сейчас не заинтересован, чтобы 

выпускник ВУЗа работал у него 30-40 лет; минимум 5-6 лет, максимум 10-12 лет.  

Новая система обучения должна «вооружить» выпускников тремя главными компетенциями: первая 

– поведенческими и личностными качествами, умением принимать решения; вторая – профессиональными 

качествами (непрофессионализм губит Россию); третья - современными технологиями. 

В рамках технологий WorldSkills в России за 4 года собрана система подготовки профессионалов, 

превышающая мировые аналоги. Создана игротехническая среда, дающая мощную мотивацию для разви-

тия личности, а также система координат профессионального роста - демонстрационные экзамены в кол-

ледже, которые сейчас охватывают в России 10% учащихся, (по стандартам WorldSkills нужно 17%) [8].  

В ГБОУ «Красногорский колледж» вот уже третий год активно, подчеркнуто профессионально, про-

ходят демонстрационные экзамены. Как правило, это не рядовое событие, а знаковое – «сверка часов» по 

качеству преподавания. Внедрена дуальная и модульная система обучения. В связи с диверсификацией в 

колледж пришли и другие инновационные образовательные технологии: новый организационный порядок 

защиты дипломных работ; педагогический консалтинг обучения на целевой договорной основе под заказ 

промышленности. 

ABSTRACT 
The article discusses the restructuring of the education system from school to university in the Russian Fed-

eration. In 2-3 years in Russia new professions appeared, the maximum salary in 2019 is expected for mechatronic 

engineers and welders of arc welding (about 100 thousand rubles). The employer is no longer interested in having 

a university graduate working for him for 30-40 years; minimum 5-6 years, maximum 10-12 years. The new train-

ing system should “equip” graduates with three main competencies: the first is behavioral and personal qualities, 

the ability to make decisions; the second - professional qualities (lack of professionalism ruins Russia); the third 

is modern technology. 

As part of the WorldSkills technology in Russia, over 4 years, a system of professional training has been 

assembled, exceeding world analogues. A gametechnical environment has been created, which provides powerful 

motivation for personal development, as well as a system of coordinates for professional growth — demonstration 

exams at the college, which now cover 10% of students in Russia (17% are required by WorldSkills standards) 

[8]. 

For the third year already in the Krasnogorsk College actively and professionally, demonstration exams has 

been passing. As a rule, this is not an ordinary co-being, but a landmark one - “reconciliation of hours” according 

to the quality of teaching.. The dual and modular learning system has been introduced. In connection with the 

education diversification, other innovative educational technologies came to the college: a new organizational 

procedure for the thesis defense; pedagogical consulting of training on a target contractual basis under the order 

of industry. 

Ключевые слова: перестройка системы образования, минимальный срок работы выпускника ВУЗа 

5-6 лет, максимальный 10-12 лет, три главные компетенции технологии WorldSkills в России, игротехни-

ческая среда, демонстрационные экзамены, «сверка часов» по качеству преподавания, новый порядок за-

щиты дипломных работ, педагогический консалтинг обучения. 

Keywords: restructuring of the education system, the minimum term of work of a university graduate is 5-6 

years, a maximum of 10-12 years, three main competences of WorldSkills technology in Russia, a “gametechncal” 
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environment, demonstration exams, “reconciliation of hours” for teaching quality, a new order of protection theses, 

pedagogical consulting training. 

 

«Мир меняется, и выигрывает тот, кто 

успевает за этими изменениями. В этом суть 

лидерства, суть стратегии перемен»  

Губернатор Московской области А.Ю. Воро-

бьев 

Лавинообразные перемены, происходящие в 

современном мире, поставили перед системами об-

разования передовых стран новые задачи и вызовы. 

Под новые экономические рамки должна перестро-

иться и система образования РФ от школы до ВУЗа. 

Но пока этого не происходит, и работодатели 

уже пожинают горькие плоды всеобщей растерян-

ности «образованцев» [10]. 

Сейчас приходится переучивать всех пришед-

ших после ВУЗа, причем на рабочих местах вынуж-

дены «вооружать» молодых специалистов не 

только необходимыми профессиональным знани-

ями, но и другими навыками – чувством ответ-

ственности, умением работать в команде, брать 

инициативу на себя и решать производственные во-

просы. 

Информация в век цифровой экономики меня-

ется значительно быстрее, следовательно, новые 

знания и компетенции становятся все перспектив-

нее. Работодатель больше не заинтересован в том, 

чтобы специалист, вышедший из ВУЗа, работал у 

него на базе полученных знаний 30-40 лет. В каж-

дом учебном заведении имеется классификатор 

профессий, который меняется раз в 5 лет. Компе-

тенции сейчас обновляются через каждые 5-6лет. 

Несмотря на это, у многих сотрудников отсутствует 

мотивация повышать свою квалификацию. 

Нынешние абитуриенты должны понимать, 

насколько выбранная ими профессия будет востре-

бована через 6 лет. В связи с этим существует необ-

ходимость в детальных стратегических прогнозах 

рынка профессий и специальностей для родителей 

и детей, которые заканчивают школы. 

Эксперты ВНИИ труда назвали самые пер-

спективные сферы деятельности для молодых спе-

циалистов - это здравоохранение, создание авиа-

космической техники, информатика и вычисли-

тельная техника, информационная безопасность. 

На данный момент в России можно насчитать 

несколько десятков новых профессий, которые по-

явились на рынке труда за последнее 2-3 года: спе-

циальности в области робототехники, беспилотных 

летательных аппаратов для авиакосмической тех-

ники и т.д.. 

Новые профессии требуют углубленного зна-

ния математики. Сейчас в эту область требуется бо-

лее 20 тыс. хорошо подготовленных специалистов. 

Однако профильную математику на ЕГЭ сегодня 

сдает меньше одиннадцатиклассников, чем требу-

ется по факту. 

В начале текущего года эксперты ВНИИ труда 

называли самые высокооплачиваемые профессии. 

Как оказалось, самую высокую зарплату в России 

работодатели предлагают инженеру-мехатронику 

(в автомобилестроении), и сварщику дуговой 

сварки – более 100 тыс. руб. в месяц. 

Зачем учат детей в школе? Чтобы по ее окон-

чании сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗ? Другой во-

прос, чему и как их учили, если через 10 лет, когда 

они пойдут работать, полученные знания уста-

реют? Как проверить усвоение материла, если уста-

реют и существующие ныне экзамены с тестами? 

Ну, а о том, какие компетенции окажутся востребо-

ванными, когда первоклассники пойдут на работу, 

вообще не знает никто. 

Нынешняя система обучения не способна дать 

ответ ни на один из этих вызовов. Так что мы стоим 

на пороге ее эволюции, аналогичной по мощи той, 

что произошла 500 лет назад в результате появле-

ния печатного станка, и 140 лет назад с появлением 

педагогики Я.А. Каменского.  

Какой она будет? Эксперты лишь в общих чер-

тах смогли наметить грядущие концептуальные 

подходы к обучению. Ключевой особенностью че-

ловека в реальном сложном мире является любовь 

к разнообразию и пониманию [9]. Поэтому отличи-

тельной чертой новой школы должен стать переход 

от дисциплины к самодетерминации учащихся, и от 

объяснений к достижению понимания. Одновре-

менно новая система обучения должна «воору-

жать» выпускников тремя главными компетенци-

ями. Во-первых, поведенческими навыками и лич-

ностными качествами вроде умения принимать 

решения, брать на себя ответственность (soft skills). 

Во-вторых, профессиональными навыками, позво-

ляющими каждому специалисту четко действовать 

в любых условиях (hard skills). В-третьих, совре-

менными технологиями (digital skills) [3, 4]. 

Кроме того, обучение каждого ребенка должно 

идти по индивидуальной, оптимальной лишь для 

него, образовательной траектории, причем, оценка 

качества усвоения материала будет выставляться 

непосредственно в процессе обучения, а не только 

на выходе из школы, как сейчас. Нужно лишь ис-

кать, как ввести этот принцип в школьное образо-

вание [5]. 

Однако, вот что вызывает удивление, на пер-

вый взгляд. Пока школы и ВУЗы ищут новые пути, 

российская система среднего специального образо-

вания их осваивает и разрабатывает. 

В конце мая 2016 года в Москве, в Крокус-

Сити Центре, впервые в России был проведен кон-

курс WorldSkills Russia (мировые профессионалы 

России), на котором присутствовал Президент Рос-

сийской Федерации Путин В.В., и поддержал этот 

молодежный форум. 

За четыре года в России в рамках WorldSkills 

была собрана система подготовки профессионалов, 

которая превышает мировые аналоги. Для студен-

тов была создана уникальная игротехническая 

среда-система чемпионатов WorldSkills, дающая 

мощную мотивацию для развития, а также система 

координат профессионального роста – демонстра-

ционные экзамены в колледжах [8]. 
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Демонстрационными экзаменами и участием в 

чемпионатах WorldSkills уже охвачено около 10% 

студентов колледжей, а уровню стандартов 

WorldSkills соответствует 17%. [10] 

В ГБОУ «Красногорский колледж» вот уже 

третий год активно, подчеркнуто профессионально, 

проходят демонстрационные экзамены. Как пра-

вило, со студентами встречаются руководители ад-

министрации г. Красногорска, Министерства обра-

зования Московской области, эксперты 

WorldSkills, администрация колледжа [12, 13, 14]. 

Для Красногорского колледжа это не рядовое 

событие, а знаковое – «сверка часов» по качеству 

преподавания экзаменационных предметов. Внед-

рена дуальная и модульная система обучения [13, 

14].  

Приобщение к новым методикам преподавате-

лей колледжа составило 85% [7, 8]. 

При этом лучшие преподаватели не только 

сами обладают новейшими навыками и компетен-

циями, но и постоянно передают их учащимся. Фак-

тически, они находятся на передовом крае про-

фобразования – через повышение квалификации в 

Академии WorldSkills, через подготовку к регио-

нальным и международным конкурсам и чемпиона-

там, через систему построения экспертного сооб-

щества, где наибольшим весом и влиянием обла-

дают эксперты, подготовившие победителей 

чемпионатов. 

С сожалением следует отметить, что роль ма-

стера производственного обучения существенно за-

нижена; такая ситуация недопустима и требует ис-

правления. 

Что касается индивидуальной траектории под-

готовки студентов колледжа, то здесь это норма, 

ведь WorldSkills дает не профессию, а набор компе-

тенций, из которых каждый потом выберет соб-

ственный профессиональный профиль. Но самое 

удивительное, что в последнее время наработки 

WorldSkills, изначально предназначавшееся для ре-

формы среднего профессионального образования, 

стали использоваться и ВУЗами. Многие довольно 

сильные университеты страны - авторитетные уни-

верситеты Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибир-

ска, Омска, Казани и др., стали видеть в WorldSkills 

инструмент для повышения прикладной привлека-

тельности своих выпускников, и давать подготовку 

по стандартам WorldSkills. К примеру, в Москов-

ском авиационном институте (НИУ) всех перво-

курсников уже обязали сдавать прикладные дисци-

плины, без знания которых немыслим авиационный 

инженер. 

Новые профессии возникают с появлением но-

вых технологий, а это означает, что нужны специа-

листы и после колледжей, и после ВУЗов, которые 

обладают и знаниями, и навыками для выполнения 

новых функций. В число новых профессий вошли: 

операторы «беспилотников», специалисты по про-

мышленной робототехнике, по большим данным, 

менеджменту космических ресурсов, интеграции 

облачных приложений, специалисты по трудовой 

миграции [10]. 

Заключение. В связи с диверсификацией выс-

шего и среднего специального образования РФ в 

колледж пришли новые образовательные техноло-

гии. 

На смену уже внедренным ФГОС 3++ приходят 

образовательные стандарты 4 поколения [6]. 

С учетом широкого внедрения результатов 

WorldSkills оцениваются подходы и уровни доста-

точности преддипломных практик, дипломных ра-

бот, и их презентаций. В связи с внедрением дуаль-

ной системы профессиональной подготовки [1] ме-

няется форма презентации основной 

конструктивно-технической части выпускной ква-

лификационной работы (диплома). Изменения про-

изойдут в сторону усиления практической состав-

ляющей – самостоятельного изготовления детали, 

узла, агрегата на станках с ЧПУ в учебном цехе 

ПАО «Красногорского завода им. С.А. Зверева». 

Причем колледж имеет свои импортные станки с 

ЧПУ, с программным сопровождением. Эксплуата-

ция станков началась на заводе 3 года назад в соот-

ветствии с договором между заводом и колледжем 

(Договор о государственно-частном партнерстве 

совместной подготовки квалифицированных рабо-

чих и специалистов среднего звена в области маши-

ностроения, металлообработки, оптического при-

боростроения на основе элементов дуального обу-

чения целевого контрактного обучения 

специалистов со средним профессиональным обра-

зованием) [12, 13, 14]. 

Принципиальное отличие дуальной системы 

[1, 2] от традиционного обучения заключается в 

том, что формирование знаний, умений, компетен-

ций подчинено развитию сложной профессиональ-

ной деятельности и мышления специалиста. В со-

став этой системы входит владение основами дея-

тельности различных видов, присущих данной 

профессии (специальности), и полностью сформи-

рованная деятельность, соответствующая профилю 

будущей работы. 

Это требует модернизации содержания обуче-

ния будущих специалистов, которая обусловливает 

соответствующие изменения форм и методов обу-

чения. Вместо овладения алгоритмами профессио-

нальной деятельности, что отвечало условиям от-

носительно малоподвижных, стабильных форм ор-

ганизации производства, в динамичных условиях 

рыночной экономики основой подготовки стано-

вится обучение специалистов работе в изменяю-

щихся ситуациях практической деятельности. 

Центр тяжести [5-7] смещается с формирова-

ний знаний, умений, навыков на формирование раз-

витой профессиональной деятельности, в соответ-

ствии с потребностями производства. Формами и 

методами обучения являются практико-ориентиро-

ванные формы и методы профессиональной подго-

товки. 

В основу формирования практико-ориентиро-

ванного (повышенного) уровня обучения поло-

жены принципы: 

- приоритета качества подготовки специали-

стов; 
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- усиления профессиональной направленности 

содержания образования за счет широкого участия 

социальных партнеров; 

- коллективной жизнедеятельности, заключаю-

щейся в выработке общих подходов и требований к 

содержанию профессиональных образовательных 

программ, полученных совместными усилиями пе-

дагогической общественности, ученых, работода-

телей и заинтересованных социальных партнеров; 

- практико-ориентированности среднего про-

фессионального образования, выражающейся в 

том, что практическая подготовка студента (произ-

водственная практика, лабораторные работы, прак-

тические занятия, проекты, курсовые работы), 

должны составлять не менее 60% от общего объема 

времени, отведенного на теорию и практику. 

Еще одним катализатором учебного процесса 

в колледже может стать педагогический консалтинг 

обучения на целевой договорной основе под заказ 

промышленности. 

P.S. 12 июня 2019 года в России был проведен 

опрос абитуриентов и родителей по вопросу, что 

собираются делать выпускники школы в текущем 

году. Результаты показали что:  

- 47% будут поступать в ВУЗы; 

- 25% будут поступать в колледжи; 

- 20% еще не определились с планами; 

- 7% затруднились ответить; 

- 1% пойдут работать. 

Итоги показали, что количество поступающих 

в ВУЗы и колледжи примерно одинаково [11] (47% 

против 52%, или 47% против 46%, если 6% призо-

вут в армию). 
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АНОТАЦІЯ  
У статті обґрунтовано сутність комплексного медико-психолого-педагогічного супроводу дітей зі 

складними порушеннями розвитку як педагогічної умови організації фізкультурно-оздоровчої роботи в 

освітньо-реабілітаційному центрі. Розглянуто необхідність створення здоров’язбережувального середо-

вища спеціальних закладів освіти, основні завдання і роль супроводу фахівців в організації фізкультурно-

оздоровчої роботи означеної категорії школярів. 

ABSTRACT  

The article substantiates the essence of complex psychomedical and pedagogical support of children with 

complex developmental disorders as a pedagogical condition of the organization physical and health-improving 

activities at educational and rehabilitation center. It has been considered necessity of health-saving environment 

creation at special educational establishments, the main tasks and role of specialists support in the organization of 

physical and health-improving activities for children.  

Ключові слова: діти зі складними порушеннями розвитку, фізкультурно-оздоровча робота, освітньо-

реабілітаційний центр, медико-психолого-педагогічний супровід.  

Keywords: children with complex developmental disorders, physical and health-improving activity, educa-
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Постановка проблеми. Важливим завданням 

виховання дітей зі складними порушеннями розви-

тку є виховання гармонійно розвиненої особистості 

в освітньо-реабілітаційному центрі. Для оптималь-

ного застосування засобів фізкультурно-оздоровчої 

роботи впродовж навчального дня необхідним, на 

нашу думку, є забезпечення комплексного медико-

психолого-педагогічного супроводу школярів під 

час навчального процесу, позаурочного часу, реабі-

літаційного процесу, індивідуальних фізкультурно-

оздоровчих занять. Це насамперед зумовлене тим, 

що діти зі складними порушеннями розвитку пос-

тійно потребують медичного контролю (з ураху-

ванням індивідуального розвитку, специфікою і 

станом захворювання), педагогічної, психологіч-

ної, соціальної, спеціальної допомоги в різноманіт-

них питаннях, які в них виникають. На нашу думку, 

консолідація зусиль усіх фахівців освітньо-реабілі-

таційних центрів в комплексній фізкультурно-оздо-

ровчій реабілітаційній системі може дозволити з 

максимальною ефективністю використовувати за-

соби фізичної культури для реалізації кожною ди-

тиною її потенційних можливостей у соціальній 

адаптації до умов подальшої життєдіяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Слід зазначити, що окремі питання медико-психо-

лого-педагогічного супроводу дітей зі складними 

порушеннями розвитку розглядали Т. Ахутіна, М. 

Береславська, С. Васильковська, Т. Жук, Т. Ілляше-

нко, Н. Кирста, В. Крицун, І. Луценко, А. Обухів-

ська, М. Семаго, Н. Семаго, Н. Светлова та ін., про-

блеми комплексного психолого-педагогічного су-

проводу дітей з обмеженими можливостями 

досліджували О. Марінушкіна Н. Рачова, Д. Рома-

новська, С. Собкова та ін. Предметом досліджень 

деяких учених виступили аспекті психолого--педа-

гогічного супроводу і соціалізації дітей з лише пев-

ними порушеннями розвитку: зору (Н. Андрійчук, 

Ю. Бистрова, О. Дроздовська, Н. Колодна, А. 

Турубарова та ін.), слуху (В. Безлюдна, І. Ляхова, 

О. Поліщук, Л. Пушкарська, І. Снопко, О. Федоре-

нко, Т. Федюк, А. Харламова та ін.), розумового ро-

звитку (О. Боряк, А. Висоцька, Л. Возна, О. Гаври-

лов, А. Куцолапська, Н. Макарчук та ін.). 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Незважаючи на наявність досить 

значної кількості досліджень щодо медико-психо-

лого-педагогічного супроводу школярів зі склад-

ними порушеннями розвитку, роль працівників 

освітньо-реабілітаційного центру (лікарі, логопеди, 
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дефектологи, психологи, вихователі, вчителі, соці-

альний педагог тощо) і батьків в організації фізи-

чно-оздоровчої роботи з дітьми впродовж навчаль-

ного дня висвітлена недостатньо. 

Метою статті є обґрунтування сутності ком-

плексного медико-психолого-педагогічного супро-

воду дітей зі складними порушеннями розвитку як 

педагогічної умови організації фізкультурно-оздо-

ровчої роботи в освітньо-реабілітаційному центрі. 

Виклад основного матеріалу. Відзначимо, 

що забезпечення медико-психолого-педагогічного 

супроводу дітей зі складними порушеннями розви-

тку організації фізкультурно-оздоровчої роботи в 

освітньо-реабілітаційному центрі ґрунтується на 

здоров’язбережувальному підході. У свою чергу, 

означений підхід передбачає створення здоров’яз-

бережувального середовища, що за визначенням Н. 

Міллер є сукупністю антропогенних, природних, 

культурних чинників, що сприяють задоволенню 

людиною власних потреб, здібностей, можливостей 

збереження здоров’я. Результатом такого здо-

ров’язбережувального навчання є процес взаємодії 

учнів і вчителів, унаслідок якого є відбувається за-

своєння знань, умінь, навичок, способів творчої ді-

яльності, системи цінностей і збереження здоров’я 

учасників освітнього процесу [5, с. 7]. 

Більш широко розглядає це поняття Г. Мешко, 

інтегруючи при цьому сукупність певних умов: гі-

гієнічних, медичних, психолого-педагогічних, ор-

ганізаційних, освітньо-виховних, які забезпечують 

здоров’я учнів. Серед цих дослідниця виокремлює 

й управлінські, спрямовані на формування, збере-

ження і зміцнення соціального, фізичного, психіч-

ного, духовного здоров’я на основі психолого-педа-

гогічних і медичних засобів та методів супроводу 

освітнього процесу [4, с. 158], тобто спрямоване на 

всебічний розвиток дитини. 

Розглядаючи здоров’язбережувальні техноло-

гії в загальноосвітньому закладі, М. Смірнов виок-

ремлює ті з них, які можна, на нашу думку, можна 

назвати медико-психолого-педагогічним супрово-

дом у будь-якому освітньому закладі, у тому числі 

й в освітньо-реабілітаційному. Зокрема ним виок-

ремлено такі блоки:  

– медико-гігієнічний (дотримання санітарно-

гігієнічних норм та забезпечення медичною допо-

могою учасників освітньо-виховного процесу);  

– фізкультурно-оздоровчий (використання за-

собів фізичної культури для розвитку фізичних яко-

стей та зміцнення здоров’я);  

– екологічний (формування у школярів еколо-

гічної свідомості та прагнення до збереження до-

вколишнього середовища);  

– безпека життєдіяльності (дотримання правил 

безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільної 

оборони);  

– оздоровчий (використання занять лікуваль-

ної фізкультури, профілактика порушень постави 

та ін.);  

– розвивально-адаптуючий (використання в 

освітньо-виховному процесі соціальних та психо-

логічних тренінгів для вчителів, учнів та батьків) 

[7, с. 23].  

При цьому, за визначенням М. Смирнова, і з 

цим не можна з ним не погодитися, що всі психо-

лого-педагогічні технології, програми, методи, які 

спрямовані на виховання в учнів культури здоров’я, 

особистісних якостей, що сприяють його збере-

женню і зміцненню, формуванню уявлення про здо-

ров’я як цінності, мотивацію на дотримання здоро-

вого способу життя є здоров’язбережувальними [7, 

с. 25]. 

Інтерпретуючи твердження Л. Бережної, мо-

жемо зазначити, що медико-психолого-педагогіч-

ний супровід фізкультурно-оздоровчої роботи пе-

редбачає такі аспекти діяльності:  

– створення безпечних і нешкідливих умов для 

навчання і виховання учнів (організація раціональ-

ного харчування, медичних оглядів, оздоровчих 

процедур; регулювання рухового режиму; моніто-

ринг показників здоров’я школярів; контроль за рі-

внем фізичних, розумових та емоційних наванта-

жень учнів; забезпечення емоційного комфорту уч-

нів; їхній психолого-педагогічний супровід);  

– застосування здоров’язбережувальних тех-

нологій навчання і виховання учнів, валеологічних 

технологій педагогічної взаємодії;  

– спрямування діяльності шкільної психологі-

чної служби на збереження і зміцнення здоров’я уч-

нів і професійного здоров’я вчителів;  

– постійний моніторинг здоров’язбережуваль-

ного процесу;  

– координація діяльності освітнього закладу і 

зусиль сім’ї зі створення умов для забезпечення 

здоров’я учнів [1, с. 64]. 

Зважаючи на те, що категорія дітей зі склад-

ними порушеннями розвитку потребують цілеспря-

мованої фізкультурно-оздоровчої роботи, то актуа-

льним уважається розвиток освітньо-реабілітацій-

них центрів для надання послуг школярам із 

зазначеними порушеннями розвитку, в яких, на ду-

мку А. Луговського, буде наданий комплексний су-

провід супутніх із навчанням медичних, фізичних, 

психологічних, логопедичних, рекреаційних, соціа-

льних послуг, що можуть надаватись у паралель-

ному режимі, скоординовано з навчанням, з узго-

дженням педагогічних та реабілітаційних пріорите-

тів з урахуванням створення спеціальних умов для 

їхнього навчання і соціалізації, включаючи індиві-

дуалізацію програм, добір допоміжних пристроїв, 

доступність приміщень, адаптацію середовища [3, 

с. 13]. 

З цією метою сьогодні в Україні функціонує 

мережа спеціальних загальноосвітніх закладів для 

дітей з зі складними порушеннями розвитку: 

школи-інтернати, освітньо-реабілітаційні центри, 

освітньо-виховні комплекси, школи для глухих ді-

тей та дітей зі зниженим слухом, для сліпих дітей 

та зі зниженим зором, розумово відсталих, з пору-

шеннями опорно-рухового апарату, із затримкою 

психічного розвитку, з тяжкими порушеннями мо-

влення. У цих спеціальних загальноосвітніх закла-

дах, за О. Швець, надаються такі послуги з реабілі-

тації: 

 освітні: колективна форма навчання, в 
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тому числі інтегроване, інклюзивне навчання, інди-

відуальна та дистанційна форми навчання; 

 медична реабілітація: лікувально-профіла-

ктичні заходи; 

 психолого-педагогічна реабілітація: консу-

льтування, психолого-педагогічна діагностика, 

психологічна та педагогічна корекція; 

 фізична реабілітація: лікувальний масаж, 

лікувальна фізкультура; 

 фізкультурно-спортивна реабілітація: рит-

міка, лікувальна фізкультура, навчально-тренува-

льні заняття з фізичної культури і спорту, заняття 

спортом; 

 соціальна та побутова реабілітація: присто-

сування меблів, встановлення обладнання для ада-

птації приміщень, навчання основних соціальних 

навичок, соціально-побутовий патронаж, працете-

рапія [8, с. 16]. 

Не заперечуючи в цілому основні напрями ре-

абілітаційних послуг, які надаються в освітньо-реа-

білітаційних центрах, зазначимо, що дослідницею 

недостатньо уваги приділяється фізкультурно-

оздоровчій роботі впродовж усього навчального 

дня і тій допомозі, яку можуть надати всі співпра-

цівники в її організації.  

У контексті дослідження більш доцільним 

здійснення в освітньо-реабілітаційному центрі за-

пропонованих О. Нагорною оздоровчих (у нашому 

разі ми можемо акцентувати увагу на тому, що вони 

є фізкультурно-оздоровчими) заходів, а саме:  

– діагностування психомоторного розвитку ді-

тей міждисциплінарною командою (педагог, дефе-

ктолог, психолог, невролог, фізичний реабілітолог, 

логопед);  

– складання індивідуальної програми оздоров-

лення дітей з особливими потребами та визначення 

короткочасних і довготривалих завдань на навчаль-

ний рік;  

– сприяння розвитку рухових навичок, самоо-

бслуговування, психічних функцій за принципом 

онтогенетичної послідовності з урахуванням інди-

відуальних можливостей дитини, її віку, мотивації;  

– профілактика виникнення деформацій, конт-

рактур та тугорухливості суглобів кінцівок у дітей 

з обмеженими руховими можливостями;  

– залучення батьків та опікунів дітей зі склад-

ними порушеннями розвитку до процесу оздоров-

лення шляхом проведення індивідуальних консуль-

тацій, семінарів, лекцій, засідань «круглого столу»;  

– здійснення контролю ефективності корек-

ційно-оздоровчої терапії та динаміки рухового і пі-

знавального розвитку дітей з обмеженими можли-

востями [6, с. 38]. 

З огляду на це дослідниця наголошує на тому, 

що створення міждисциплінарної команди, яка 

об’єднуватиме освітян, корекційних фахівців, ме-

диків та батьків дітей буде сприяти ефективному 

впровадженню оздоровчих технологій освітньо-ви-

ховний процес. При цьому завданнями освітньої 

сфери передбачається виконання діагностичних, 

виховних, освітніх та розвивальних заходів, а меди-

чної сфери – забезпечення діагностичних, лікуваль-

них, профілактичних та корекційно-реабілітацій-

них напрямів впливу. Залучення батьків забезпе-

чить наступність та безперервність навчально-оздо-

ровчої роботи. Координовані дії такої міждисциплі-

нарної команди дають змогу сформувати дітям з 

особливими освітніми потребами необхідний осві-

тньо-оздоровчий простір для реалізації освітньо-

виховної та корекційно-відновлювальної роботи, 

які є взаємообумовленими та взаємопов’язаними. 

Комплексне застосування медичних та психолого-

педагогічних заходів сприятиме ефективному 

впливу на формування корекційно-виховного осві-

тнього простору [6, с. 39]. 

Структура освітньо-реабілітаційного центру 

дозволяє правильно консолідувати роботі фахівців 

різних спеціальностей для досягнення однієї мети 

та реалізацію завдань реабілітаційного процесу, а 

також включити фізкультурно-оздоровчі заходи в 

різні ланки реабілітаційного процесу (у навчальні 

заняття, корекційні заняття, позакласні заняття, са-

мостійні заняття вдома та заняття з батьками, 

тощо). Така консолідація й односпрямованість 

впливу може бути реалізована тільки за умови за-

безпечення освітнього процесу наскрізно в режимі 

дня фізкультурно-оздоровчими заняттями, у якому 

буде враховано усі можливості освітньо-реабіліта-

ційного центру (склад фахівців, пристосовність 

приміщень та їх матеріально-технічне обладнання), 

сильні та слабкі сторони дитини, її прихильності та 

уподобання, урахування комплексних розладів у 

дитини та можливостей їх корекції (технічної, ме-

дикаментозної тощо), протипоказань щодо застосу-

вань фізичних вправ та раціональне дозування на-

вантажень, а також суворе дотримання принципу 

успішної діяльності дитини. 

Розглянемо, сутність медико-психолого-педа-

гогічного супроводу фахівців під час здійснення фі-

зкультурно-оздоровочої роботи в освітньо-реабілі-

таційному центрі. 

Медичний супровід здійснюється медичними 

працівниками основним обов’язком яких є конт-

роль за станом здоров’я школярів зі складними по-

рушеннями розвитку. З огляду на це вони повинні 

бути обізнані із анамнезом, перебігом хвороби, ін-

дивідуальними особливостями. Важливим завдан-

ням є постійний контроль за соматичним станом 

здоров’я, дозування навчального і фізичного нава-

нтаження дітей під час фізкультурно-оздоровчих 

занять, складання індивідуального плану занять фі-

зичними вправами в позакласний час (екскурсії, го-

дини здоров’я, спортивні секції тощо), консульту-

вання вчителів і батьків з питань збереження здо-

ров‘я дітей зі складними порушеннями, режиму 

їхнього харчування, навчання, відпочинку тощо. 

Основною метою психологічного супроводу є 

створення максимально комфортних умов перебу-

вання дитини зі складними порушеннями розвитку 

в умовах освітньо-реабілітаційного центру, які до-

зволяють повною мірою реалізувати здібності та 

нахили дитини, сформувати успішність, високу 

адекватну самооцінку й прагнення до самореаліза-

ції. Тобто, психологічний супровід має забезпечу-
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вати умови для емоційного благополуччя та повно-

цінного психічного й особистісного розвитку шко-

ляра в ситуаціях соціально-педагогічної взаємодії в 

ході фізкультурно-оздоровчих занять, попереджу-

вати виникнення психологічних проблем. Крім 

того, психологічний супровід передбачає своєчасне 

виявлення труднощів у психосоціальному розвитку 

дитини, визначення умов та засобів їх корекції, й 

проведення відповідної психокорекційної роботи 

[2, с. 271–272]. 

Педагогічний контроль здійснюють учителі 

під час навчальних занять з метою запобігання 

швидкої втоми школярів, що є характерним для цієї 

категорії дітей, організовують оздоровчу рухливу 

діяльність. В умовах вимушеної гіподинамії, що су-

проводжує дитину зі складними порушеннями роз-

витку, зокрема з обмеженими руховими можливос-

тями, тривалі систематичні навчальні заняття мо-

жуть спричиняти вторинні ускладнення основного 

захворювання. Значна статична напруга під час на-

вчальних занять, довготривале підтримання одно-

манітної пози за партою, фізичне та психічне нава-

нтаження, що виникає впродовж навчального дня, 

можуть призвести до виникнення захворювань вер-

хніх дихальних шляхів, порушення функціону-

вання опорно-рухового апарату тощо. У зв’язку з 

цим виникає гостра необхідність оптимізації рухо-

вого режиму дітей зі складними порушеннями роз-

витку, а саме: проведення ранкової гімнастики, фі-

зкультхвилинок, рухливих ігор, фізкультпауз, рух-

ливих перерв; стежать за правильною поставою під 

час письма, читання, ходіння з використанням 

вправ щодо профілактики сколіозу, запобіганню гі-

подинамії; виконують зорову, дихальну і пальчи-

кову гімнастику, релаксаційні хвилинки. Крім 

цього, упроваджується фізична підготовка, фізіоте-

рапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, ма-

саж, фітотерапія, музична терапія [6, с. 39]. 

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи, дохо-

димо висновку, що всебічний розвиток дітей обме-

женими можливостями потребує постійного ме-

дико-психолого-педагогічного супроводу з боку 

фахівців, які працюють у освітньо-реабілітацій-

ному центрі. Лише консолідація їхніх зусиль у спі-

льній діяльності, у тому числі і під час організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи, сприятиме підви-

щенню не лише покращенню соматичного здо-

ров’я, розвитку фізичної підготовленості, активіза-

ції рухової діяльності, а й усіх інших складових здо-

ров’я (психологічного, емоційного, морального, 

соціального, духовного), що значною мірою сприя-

тиме їхній соціальній адаптації в подальшому 

житті. З огляду на це, забезпечення медико-психо-

лого-педагогічного супроводу дітей зі складними 

порушеннями розвитку уважаємо педагогічною 

умовою організації фізкультурно-оздоровчої ро-

боти в освітньо-реабілітаційному закладі.  
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АННОТАЦИЯ 

Целью статьи является анализ изучения вопроса формирования инженерной компетентности бакалав-

ров по направлению подготовки «Строительство» в образовательной организации высшего образования. 

Выявлены критерии и методы формирования инженерной компетентности бакалавров по направлению 

подготовки «Строительство». Расписаны этапы исследования, а также сформированность когнитивного 

критерия инженерной компетентности бакалавров по направлению подготовки «Строительство» на кон-

статирующем этапе эксперимента.  

ABSTRACT 

The purpose of article is the analysis of studying of a question of formation of engineering competence of 

bachelors in the direction of preparation «Construction» in the educational organization of the higher education. 

Criteria and methods of formation of engineering competence of bachelors in the direction of preparation «Con-

struction» are revealed. Investigation phases and also formation of cognitive criterion of engineering competence 

of bachelors in the direction of preparation "Construction" at the stating experiment stage are painted. 

Ключевые слова: этап, инженерная компетентность, критерий, эксперимент, уровень, задача.  

Keywords: stage, engineering competence, criterion, experiment, level, task.  

 

Целью экспериментальной работы явилась 

апробация комплекса педагогических условий, 

обеспечивающих реализацию структурно-функци-

ональной модели внедрения профессионально-ори-

ентированных проектных задач как фактора фор-

мировании инженерной компетентности бакалав-

ров по направлению подготовки «Строительство», 

которая была сконструирована в ходе теоретиче-

ского этапа исследования проблемы.  

Педагогический эксперимент использовался 

нами как метод исследования, позволяющий обес-

печить научно-объективную проверку правильно-

сти выдвинутой гипотезы. Организация и проведе-

ние экспериментальной работы базировались на 

принципах: интегративности, профессионального 

взаимодействия, регионализации, перспективно-

сти, рефлексивности, технологичности.  

При выборе экспериментальной и контроль-

ной группы мы обращали внимание на то, чтобы 

они были идентичными по наполняемости и 

уровню успеваемости, демографическому при-

знаку, мотивации. 

Уравнение фактора личности в процессе экс-

периментальной работы обеспечивалось проведе-

нием занятий одним педагогическим составом. В 

таблице 1 показаны как распределились методы ис-

следования.  

Таблица 1 

Комплекс методов выявления сформированности инженерной компетентности бакалавров по 

направлению подготовки «Строительство» по каждому из критериев 

Метод 

 

 

 

Критерий  

Педагогиче-

ское наблюде-

ние, монито-

ринг  

Анкет-

ный 

опрос  

Решение про-

фессионально-

ориентирован-

ных проектных 

задач 

Метод саморе-

ализации и са-

мооценок 

Методы мате-

матической 

статистики 

Когнитивный  + + + + + 

Операциональ-

ный  
+  + + + 

Производ-

ственно-эмпири-

ческий 

+ + +  + 

Мотивационно- 

ценностный 
+ + + + + 

Рефлексивно-

прогностический 
+ + + + + 

Анализ педагогической литературы, диссерта-

ций, посвящённых рассматриваемой теме, опыт ра-

боты в ФГБОУ ВО Кумертауском филиале «Орен-

бургский государственный университет» позволил 

нам сформулировать следующее авторское видение 

нижеприведённых понятий. 

Инженерная компетентность – это не заучен-

ные знания, а актуализированные умения в области 

профессиональной детальности, креативное мыш-

ление при решении профессиональных ситуаций, 

постоянное обновление знаний в профессиональ-

ной сфере. На сегодняшний день под компетентно-

стью подразумевают овладение бакалавром набо-

ром необходимых компетенций для ведения про-

фессиональной деятельности [1]. 

Инженерная компетентность бакалавров по 

направлению подготовки «Строительство» – инте-

гративное личностное качество, характеризующее 

готовность решать профессионально-ориентиро-

ванные проектные задачи на высоком уровне, осо-

знавая общественную важность и ответственность 

за результаты учебно-профессиональной деятель-

ности, необходимость постоянной самооценки и са-

мореализации и ориентацию на профессиональный 

результат. 
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Педагогический эксперимент по определению 

уровней и этапов формирования инженерной ком-

петенции бакалавров по направлению подготовки 

«Строительство» проводился в течении 2012-2019 

г.г. в ФГБОУ ВО Кумертауском филиале «Орен-

бургский государственный университет». В экспе-

рименте участвовало 371 студент с первого по чет-

вертый курс, 23 преподавателя следующих дисци-

плин (математика, начертательная геометрия и 

инженерная графика, физика, теоретическая меха-

ника, техническая механика, механика грунтов, ос-

новы архитектуры и строительные конструкции, 

строительные материалы, компьютерная графика, 

сопротивление материалов, строительная меха-

ника, архитектура гражданских и промышленных 

зданий и сооружений, металлические конструкции, 

железобетонные и каменные конструкции, кон-

струкции из дерева и пластмасс, основания и фун-

даменты, техническая эксплуатация зданий и со-

оружений) и 35 инженерно-технических работника 

предприятий строительной отрасли. 

Эксперимент проходил в три этапа: констати-

рующий, формирующий и контрольный. На ри-

сунке 1 представлены этапы эксперимента. 

 
Рисунок 1. Этапы исследования 

Разработанные методики внедрены в образовательный процесс в ФГБОУ ВО Кумертауском филиале 

«Оренбургский государственный университет», также приведены результаты статистической обработки 

результатов эксперимента [2]. Результаты сведены в таблице 2. 

Таблица 2 
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мирования инженерной компетентности 

бакалавров по направлению подготовки 

«Строительство». 

ФГБОУ ВО 

Кумертауский филиал 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

Студенты по 

направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, 

профессорско-

преподавательский 

состав кафедры, 

работодатели  

Ф
о

р
м

и
р

у
ю

щ
и

й
 

2
0

1
4
-2

0
1

8
 г

.г
.)

 

Выявить результативные подходы к 

формированию инженерной компетент-

ности бакалавров по направлению под-

готовки «Строительство», уточнить по-

нятия «инженерная грамотность», «ин-

женерная образованность», 

«инженерная компетентность» бакалав-

ров по направлению подготовки «Строи-

тельство» применительно к их професси-

ональной деятельности, разработка 

структурно-функциональной модели 

формирования инженерной компетент-

ности бакалавров по направлению под-

готовки «Строительство», разработка и 

отладка профессионально-ориентиро-

ванных проектных задач, направленных 

на формирование инженерной компе-

тентности бакалавров по направлению 

подготовки «Строительство». 

ФГБОУ ВО 

Кумертауский филиал 
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государственный 

университет» 

Студенты по 

направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, 

профессорско-

преподавательский 

состав кафедры, 

работодатели 
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Экспериментальная проверка выяв-

ленных организационно-педагогических 

условий и описание процесса реализации 

структурно-функциональной модели 

внедрения профессионально-ориентиро-

ванных проектных задач в формирова-

нии инженерной компетентности бака-

лавров по направлению подготовки 

«Строительство». 

ФГБОУ ВО 

Кумертауский филиал 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

Студенты по 

направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, 

профессорско-

преподавательский 

состав кафедры, 

работодатели 

 

Использование комплекса методов по первому критерию позволило заключить, что у студентов 

экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ) положительные мотивы к будущей профессиональной 

деятельности одинаково низки. 

Таблица 3 

Мотивы инженерной компетентности бакалавров по направлению подготовки «Строительство» 

Каковы мотивы Вашего выбора профессии? ЭГ КГ 

Посоветовали друзья и близкие 34,5% - 

Востребованность будущей профессии инженера-строителя 27,5% 35,7% 

Возможность высокой оплаты 44,8% 46,4% 

Возможности карьерного роста 20,6% 21,4% 

Необходимость повышения квалификации 31% 28,6% 

Доступность вуза 13% - 

Удовлетворенность выбором профессии 3,4% 3,5% 

Хочу стать современным компетентным инженером-строителем 6,8% 7% 

Овладению проблемной ситуацией 3% 3,1% 

 

Как видим из таблицы 3, студентов привлекает в основном «востребованность будущей профессии 

инженера-строителя», «возможность высокой оплаты», «необходимость повышения квалификации». 

Сформированность когнитивного критерия инженерной компетентности бакалавров по направлению 

подготовки «Строительство» на начало констатирующего эксперимента представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Сформированность когнитивного критерия инженерной компетентности на констатирующем 

этапе эксперимента  

Уровни сформированности 
ЭГ КГ 

Количество студентов % Количество студентов % 

Ориентационный  3 12,5 4 16,0 

Продуктивный  4 16,7 3 12,0 

Профессионально-востребованный  7 29,2 6 24,0 

Перспективный  10 41,7 12 48,0 

 

Представим эти результаты также более наглядным методом (гистограмма). 

 
Рисунок 2. Уровень сформированности когнитивного критерия инженерной компетентности  

на констатирующем этапе 
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Данные таблицы показывают, что на констати-

рующем этапе в экспериментальной группе только 

12,5 % студентов имело ориентационный уровень 

сформированности когнитивного критерия инже-

нерной компетентности; 16,7 % студентов – про-

дуктивный уровень; 29,2 % – профессионально-

востребованный уровень; 41,7 % - перспективный 

уровень. Примерно такие же данные мы получили 

по контрольной группе (16,0 %, 12,0 %, 24,0 %, 48,0 

% соответственно). Мы сделали вывод о том, что 

необходима в формировании инженерной компе-

тентности бакалавров по направлению подготовки 

«Строительство» интеграция знаний, фундамента-

лизация инженерного знания. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье рассматриваются семантика и функции костюма в романе И.С. Тургенева «Рудин» и его роль 

в уточнении авторской концепции. В первом романе формируется «костюмная» поэтика писателя, для ко-

торой специфичны использование минус-приема (любовный роман Рудина и Натальи) и разного рода 

обыгрывания (повтор с разрастанием смысла – «веер ассоциаций», интертекстуальная игра, сопряжение 

«начал» и «концов»).  

ABSTRACT  
The article discusses the semantics and functions of the costume in the novel by I.S. Turgenev "Rudin" and 

its role in clarifying the author's concept. In the first novel, the “costume” poetics of the writer is formed, for which 

the use of negative reception (Rudin and Natalia's love affair) and all sorts of plays are specific (repeated with the 

growth of meaning – “fan of associations”, intertextual play, conjugation of “beginnings” and “ends”). 
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тическая поэтика 
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Костюм – объект изучения лингвистов, исто-

риков и теоретиков культуры, культурологов и т.д. 

[См.: 6, 7, 14, 15, 16, 18] – привлек внимание лите-

ратуроведов не так давно [См.: 1, 9, 12, 17, 20, 22]. 

Методология исследования костюма только начи-

нает формироваться.  

Роман И.С. Тургенева «Рудин» имеет солид-

ную историю изучения, но проблемы поэтики вы-

двинулись на первый план с середины XX века. Ис-

следований о поэтике костюма в романе «Рудин» в 

отечественной науке почти нет.  

Интерес И.С. Тургенева к костюму носит био-

графический характер. В воспоминаниях о писа-

теле мемуаристы (И.И. Панаев, Ги де Мопассан и 

др.; см. подробнее: [22]) подчеркивают его «мод-

ную» наружность, а К. Леонтьев, отметив «темно-

малиновый шелковый шлафрок» и прекрасное бе-

лье, признался: «Если бы он и дурно меня принял, 

то я бы за такую внешность полюбил бы его» [13].  

Тургенев включился в процесс освоения рус-

ской литературой эмпирической действительности 

в ее повседневной конкретике: в его описаниях пре-

обладают подробности, в том числе и костюмные.  

Обобщая исследования об усадьбе и «усадеб-

ном тексте» в отечественной науке, В. Доманский 

отмечает: «Мир русской усадьбы рассматривается 

как многоплановый текст, насыщенный культур-

ными знаками» [5, с. 56]. Многообразными смыс-

лами наделен и костюм, в том числе в романах Тур-

генева.  

Как правило, у Тургенева первое появление 

персонажа сопровождает описание его костюма. 

Так, костюм Александры Михайловны Липиной 

(«… молодая женщина, в белом кисейном платье, 

круглой соломенной шляпе и с зонтиком в руке» [19, 

с. 199]; далее текст романа цитируется по этому из-

данию. Номер страницы указывается в круглых 

скобках после цитаты. Курсив здесь и далее наш. – 

Г.К., Т.П.) вносит лиризм в ее образ: Липина «впи-

сана» в деревенский пейзаж, а белый цвет платья, 

соломенная шляпка, зонтик ассоциируют ее с пер-

сонажами идиллии. «Кисейное платье» в середине 

XIX века прочно увязывается с сентиментально-

стью: в эту дорогую, легкую, прозрачную ткань 

[см.: 4, с. 110] обряжались провинциалки, придавая 

загадочность и экзотичность своему образу. Так, в 

первом (и единственном) описании костюма Липи-

ной «свернут» сюжет ее жизни, ее романная исто-

рия: семейной идиллией завершаются ее отноше-

ния с Лежневым.  

В костюме Пандалевского узнаваем персонаж 

литературы XVIII века –щеголь. Тургеневский 

«щеголь» – трансформация этого типа: это «денди 

напоказ» [О дендизме см.: 3]. При этом за «мотыль-

ковостью» «приемыша» и «нахлебника» Ласунской 

(«в легоньком сюртучке нараспашку, легоньком 

галстучке и легонькой серой шляпе, с тросточкой в 

руке», с. 203) – серьезная озабоченность своим по-

ложением, которая очевидна уже в конце первой 
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главы: «… надел старенький халат и с озабочен-

ным лицом сел за фортепьяно…» (с. 208). Автор-

ское замечание об аккуратности и тщательности 

одеяния обретает более глубокий смысл от этого 

контраста: «дендизм» Панделевского – неизбежное 

следствие несостоятельности и в то же время жела-

ния произвести впечатление. Именно экономиче-

ская несостоятельность предопределяет мотивы 

сюжетного поведения «фонового» персонажа, обе-

регающего свое место под солнцем (имеется в виду 

донос хозяйке о тайных свиданиях Рудина с Ната-

льей).  

Во внешнем облике Лежнева преобладание 

«серого»: серое старое пальто и рифмующееся с 

ним лицо такого же цвета. «Серый» – указание на 

«бесцветность» помещика Лежнева, вросшего в 

землю, погрязшего в хозяйственной деятельности. 

«Серость» Лежнева неоднократно обыграна в 

начале романа. Растущий смысл развертывается в 

веере ассоциаций: сначала в замечании Липиной 

(«мешок», с. 202), охватывающем внешность (не-

модная одежда, небрежность) и манеру поведения 

(«в каком-то полотняном мешке, весь в пыли…», с. 

204); замечание получает продолжение в авторском 

«хлебном» уточнении («…он действительно похо-

дил на большой мучной мешок», с. 202), что указы-

вает на близость персонажа к земле. В этом же ряду 

высказывания Ласунской, которая никак не может 

заполучить Лежнева в свой «салон»: несколько пре-

небрежительное («Да, богатый, хотя одевается 

ужасно и ездит на беговых дрожках, как приказ-

чик», с. 235) и, наоборот, «поэтическое» («Что за 

охота сидеть, как Диоген в бочке?», с. 237). Смысл 

костюма варьируется за счет ассоциаций, возника-

ющих в сознании разных персонажей, «серость» – 

ядро костюмной семантической цепочки. Сам Леж-

нев нежелание принадлежать к светскому кругу («У 

меня и фрака порядочного нет, перчаток нет…», с. 

237) объясняет привычкой не стеснять самого себя.  

Сама Дарья Михайловна Ласунская в автор-

ском повествовании увязана с madame Recamier – 

французской светской львицей, хозяйкой знамени-

того литературно-политического салона, имя кото-

рой – символ хорошего вкуса и образованности.  

Простота и изящество костюма Ласунской 

(«…недаром оделась просто, но изящно, a la 

madame Recamier», с. 231) задают определенные ас-

социации, отсылая к известным портретам г-жи Ре-

камье, которые, по всей видимости, были известны 

Тургеневу. Упоминаемые детали интерьера 

(кресло, в котором она сидит, пате возле кресла для 

гостя), позы хозяйки, которые она принимает в 

сцене утреннего чая наедине с Рудиным, – экфра-

стичны: Ласунская погружена в ауру французского 

салона.  

Единственный персонаж, существующий в ро-

мане в смене костюмов, – Рудин.  

Одежда Рудина в момент его появления в са-

лоне Ласунской неприглядна: «Платье на нем было 

не ново и узко, словно он из него вырос» (с. 219). 

Впоследствии это первое впечатление оказывается 

перечеркнутым. В авторских «переодеваниях» Ру-

дина – проявление артистизма его натуры. Правда, 

о его артистизме иронично выскажется позже Леж-

нев: жалея Наталью, он во всей этой грустной исто-

рии любви винит Рудина («И надобно же, чтобы 

наткнулась на такого актера, на такую кокетку», с. 

253).  

Рудин с удовольствием предается воспомина-

ниям о Германии, об университетской юности, к 

чему располагает романтическая атмосфера уса-

дебной ночи: «…в Гейдельберге я носил большие 

сапоги со шпорами и венгерку со шнурками и во-

лосы отрастил до самых плеч... В Берлине студенты 

одеваются, как все люди» (с. 229). Необычный эк-

зотический костюм – рудинская телесная оболочка 

в чужом пространстве – обнажает его оторванность 

от национальной почвы.  

Второе «переодевание» уже в Эпилоге романа: 

на баррикадах «…появился высокий человек в ста-

ром сюртуке, подпоясанном красным шарфом, и 

соломенной шляпе на седых, растрепанных воло-

сах» (с. 322). Элемент экзотики – красный шарф, 

символизирующий свободу. Именно красный шарф 

придает онтологический смысл эпизоду конечного 

освобождения от земной оболочки. В предсмерт-

ном жесте («… как мешок, повалился лицом вниз, 

точно в ноги кому-то поклонился...», с. 322) – как 

будто выражение благодарности за прерывание 

«дурной бесконечности», бессмысленной жизни. 

В этом финальном костюме Рудина соедини-

лись «свое» и «чужое»: в «старом сюртуке» – от-

звуки «русского», плебейского, знак его ненужно-

сти на родине, в «красном шарфе» – иностранного. 

Варьирование мысли о ненужности Рудина в Рос-

сии – в настойчивом повторе указания на «ста-

рость» костюма, символически воплощающего ру-

динскую телесность. Это особенно ощутимо в Эпи-

логе в эпизоде встречи Лежнева с Рудиным на 

большой дороге: «… человек высокого роста, почти 

совсем седой и сгорбленный, в старом плисовом 

сюртуке с бронзовыми пуговицами» (с. 310). Заме-

тим, что пуговицы – в данном случае, ничего не 

значащая деталь: Рудин не служит, он вне россий-

ского социума.  

Символический смысл приобретает эпизод 

прощания Рудина с Ласунской, подпитанный ве-

стиментарной метафорикой, основанной на устой-

чивом фразеологизме. В описании переживаний 

Рудина, вынужденного уехать из гостеприимного 

дома, – ощущение выброшенности за борт: «Он те-

перь знал по опыту, как светские люди даже не бро-

сают, а просто роняют человека, ставшего им не-

нужным: как перчатку после бала…» (с. 291). 

Возвращение повествования к Рудину в конце 

романа сопровождается указанием на старый ко-

стюм. Фуражка, старый запыленный плащ – «телес-

ная» оболочка Рудина-путешественника, этому 

вторит атрибут – тощий чемодан, который Рудин 

все время сам передвигает. В позе Рудина («Он си-

дел, понурив голову и нахлобучив козырек фу-

ражки на глаза», с. 307) прочитываются обречен-

ность, безысходность. Красивые фразы, когда-то 

произнесенные для Натальи («Мне остается теперь 

тащиться по знойной и пыльной дороге, со станции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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до станции, в тряской телеге ... Когда я доеду, и до-

еду ли – бог знает…», с. 264), получают трагиче-

ский смысл в реальной судьбе Рудина. Аналогично 

и символика яблони (яблоня – символ гения). Веге-

тативные формулы стягивают «узлы» повествова-

ния. Высказывания Рудина на свиданиях с Ната-

льей о грустной участи путешествующего, краси-

вые формулы о яблоне пародийно обыграны 

авторскими замечаниями об изношенном платье 

постаревшего Рудина: «Пора его цветения, видимо, 

прошла: он, как выражаются садовники, пошел в 

семя» (с. 308). Да и сам Рудин при встрече с Лежне-

вым говорит о грустном итоге своей жизни, загуб-

ленной любовью к фразе: «Не фраза, брат, эти бе-

лые волосы, эти морщины; эти прорванные локти – 

не фраза» (c. 319). 

Авторская концепция Тургенева раскрывается 

в романе в приеме увязывания разных персонажей 

повторяющейся деталью (например, шляпой). Так, 

Пигасов, схватив шляпу (шляпа – единственный 

упоминаемый атрибут костюма Пигасова в ро-

мане), поспешно ретируется из салона Ласунской, 

признав свое поражение в словесном поединке с 

только что появившимся Рудиным. Немаловажно в 

этом же эпизоде упоминание шляпы Рудина, кото-

рую осторожно берет из его рук хозяйка, приглашая 

тем самым Рудина остаться гостем в доме. «Дело в 

шляпе» (с. 215) – едко замечает Пигасов по поводу 

писательской практики, и этот эпизод тонко зариф-

мован автором с предыдущим. Единственное упо-

минание об атрибуте костюма Волынцева – фу-

ражка, которую он с отчаянием бросает, убедив-

шись, что Рудин привлек внимание Наталья.  

Один из ключевых эпизодов романа – объясне-

ние Рудина с Волынцевым по поводу их любовного 

соперничества – обыгран шляпой Рудина, выделен-

ной крупным планом: в момент появления в ком-

нате Волынцева Рудин «поставил шляпу на окно» 

(с. 271), перед уходом – «взял шляпу с окна» (с. 

274). Шляпа – двойник Рудина, символизирующий 

его Эго. На двойничество указывает бурная реак-

ция взбешенного Волынцева, который после отъ-

езда Рудина признается, что еле сдержал себя: 

«Ведь я чуть-чуть его за окно не выбросил» (с. 275).  

Мифопоэтический смысл шляпы – голова [См. 

о голове: 23]. Именно в «шляпе» содержится объяс-

нение неудач Рудина: шляпа как оторванная голова 

(см. мотив кружения головы от реакции Ласунской 

на тайные свидания Рудина с Натальей) и как го-

лова, перевешивающая тело (см. придуманное Пи-

гасовым сравнение Рудина с китайским болванчи-

ком, у которого голова перевешивает все тело). О 

мотиве головы в романе см. [10].  

Женская шляпка Натальи – единственная де-

таль ее костюма, упоминаемая в романе. Эта де-

таль, попавшая в поле зрения Рудина в самом 

начале знакомства, рифмуется со шляпой Рудина, 

которую он надевает для первой совместной про-

гулки. Пока Наталья закрыта для него: она – часть 

недоступного для него светского мира, к которому 

он неожиданно приобщился.  

Отказ от описаний костюма Натальи (и это 

принципиально для Тургенева) связан с нежела-

нием «овеществления» героини: «эдакая честная, 

страстная и горячая натура» (с. 253), как определяет 

ее Лежнев, – вне унижающего ее быта, в духовной 

устремленности. Отсюда только авторская фикса-

ция действий: «Наталья хотя и разделась и легла в 

постель, но тоже ни на минуту не уснула и не за-

крывала даже глаз» (с. 231); «Утром она поспешно 

оделась, сошла вниз…», (с. 262). Наталья бук-

вально распята между полюсами: с одной стороны, 

телесная динамика движений и жестов, порывы, с 

другой – неподвижность, статуарность, но и в том 

и другом случае скрытая неопределенность пере-

живаемого: «Сидя, полуодетая, перед своим ма-

леньким фортепьяно, она то брала аккорды…, то 

приникала лбом к холодным клавишам и долго 

оставалась неподвижной» (с. 262).  

Для сцен любовного романа костюм – минус-

прием. Романтическая аура, лиризм создаются ука-

занием на пространственный локус – место свида-

ний (сад), пейзажной динамикой, отсылкой к кни-

гам, к природной символике. Архетип сцены у Ав-

дюхина пруда – русалий миф. Для Натальи 

прощание с Рудиным – подобие прощания с жиз-

нью, не случайна метафорика погружения на дно в 

последующих эпизодах: «… ей казалось, что какие-

то темные волны без плеска сомкнулись над ее го-

ловой и она шла ко дну, застывая и немея» (с. 295). 

О возможном варианте ее судьбы предупреждал 

Лежнев. Вскользь упомянутое замужество, на кото-

рое намекал Рудин еще в самом начале складываю-

щихся отношений, прочно привязывающее к земле, 

– неизбежный финал героини и ее своеобразное 

омертвение.  

Костюмной образностью пронизан весь роман: 

в семантических цепочках вестиментарность разно-

образно обыграна.  

Так, Лежнев, подчеркивая ошибочность вы-

страиваемой Ласунской воспитательной модели, 

использует выражение из портняжного лексикона: 

«Фи! как можно! одно мановенье, один величе-

ственный взгляд – и все пойдет, как по ниточке» (с. 

253). Но «нить» амбивалентна: рассуждая о Рудине, 

с которым был дружен в юности, Лежнев указывает 

на его способность логически прочерчивать пер-

спективы идей, проводить «во все стороны светлые, 

правильные нити мысли» (с. 256). Говоря об уме-

нии Рудина слушать других («…следил он за нитью 

чужого рассказа», с. 232), автор поясняет смысл 

этого «слушания»: особенное добродушие Рудина 

– следствие привычки чувствовать себя выше дру-

гих.  

По-своему завидуя молодости Волынцева, вы-

пытывая у Наталье ее чувства, Рудин использует 

вестиментарную метафору – «…он не измят жиз-

нью – он прост и ясен душою» (с. 265), невольно 

прочерчивая будущее героини, где именно Волын-

цев окажется ее суженым.  

Склонный к философствованию, пропитанный 

ядом и изрыгающий проклятия женщинам, в кото-

рых видит источник всех бед, Пигасов обобщает 

свои наблюдения, выражая их в образной форме, на 
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языке телесности в пародийной форме: барышня 

«сперва придаст телу своему какой-нибудь эдакий 

изящный изгиб (и Пигасов пребезобразно выгнул 

свой стан и оттопырил руки) и потом уж крикнет: 

ах! или засмеется, или заплачет» (с. 212). Анало-

гично в другом случае: рассказывая о соседе, кото-

рый, состоял лет тридцать под башмаком жены, Пи-

гасов о мужском обабивании выражается при по-

мощи телесного «женского» жеста: тот, «переходя 

мелкую лужицу, занес назад руку и отвел вбок 

фалды сюртука, как женщины это делают со сво-

ими юбками» (с. 268). Говоря о «науке страсти 

нежной», Пигасов раскрыл некоторые секреты обо-

льщения: повтор сомнительных комплиментов («… 

стоит только повторять ей десять дней сряду, что у 

что у ней в устах рай, а в очах блаженство и что 

остальные женщины перед ней простые тряпки» (с. 

268-269), приведет к искомому результату. Заме-

тим, что описания костюма Пигасова в романе нет: 

поглощенный философствованием, он растворен в 

слове, развеществлен, существуя в своей бестелес-

ности.  

Сцена ожидания Рудиным лошадей на почто-

вой станции интертекстуальна: угадываются эпи-

зоды пушкинской повести «Станционный смотри-

тель». Как и у Пушкина на стенах картинки, содер-

жание которых, правда, не повторяет пушкинско-

белкинское. Картинки здесь – знаки дорожной уча-

сти путешественников: счастливой («…сцены из 

“Кавказского пленника” или русских генералов, то 

лошадей скоро достать можно», с. 308) или неудач-

ной («…если на картинках представлена жизнь из-

вестного игрока Жоржа де Жермани, то путеше-

ственнику нечего надеяться на быстрый отъезд», с. 

308). В комнате, куда вошел Рудин, висели именно 

эти картины из «Тридцати лет, или Жизни игрока». 

Раздражающий путешественника фактор – тща-

тельно прописанный костюм: «закрученный кок, 

белый раскидной жилет и чрезвычайно узкие и ко-

роткие панталоны игрока в молодости» (с. 308). 

Стянутый сюжет жизни – щеголь в молодости и 

преступник в старости – в равной степени чуждые 

Рудину – несет скрытую символику: 30 лет – знако-

вое понятие в русской культуре. О верности Рудина 

своим убеждениям даже в тридцать пять лет гово-

рит Лежнев.  

Картинки – ядро семантической цепочки, свя-

занной с модой. «Модный сюжет» отзовется в био-

графии Рудина: Лежнев рассказывает в разное 

время о двух заграничных эпизодах с дамами – о 

русской барыне («синий чулок») и о француженке, 

прехорошенькой модистке, – пародийно обыграв 

склонность Рудина любые отношения превращать в 

слова. Бросившая Рудина барыня и сбежавшая 

француженка – закономерный итог рудинского от-

ношения к жизни. «Он сюртук застегивает, словно 

священный долг исполняет» (с. 275) – в этой фразе 

намек на позерство Рудина, его кокетство. В ор-

физме Рудина [см.: 11] – проявление «женского»: 

он подобен сиренам, услаждющим слух и убаюки-

вающим своим пением.  

Итак, в первом романе Тургенева формируется 

его костюмная поэтика. Помимо визуальной репре-

зентации (фрагментарные описания костюмов, 

укрупненная деталь, пародийное снижение узнава-

емых типажей, сближение персонажей одинаковой 

деталью и т.д.), вестиментарность заявлена в семан-

тических цепочках – в метафорах, фразеологизмах, 

аналогиях, ассоциативно обыгранных в сюжете. 

Костюмная поэтика Тургенева – часть его семанти-

ческой поэтики.  
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В настоящее время нельзя даже представить 

проживание людей без межэтнического общения. 

Многие проблемы, так или иначе, имеют не только 

международный, но и глобальный аспект. Поэтому 

вопрос понимания друг друга представителями раз-

личных культур является основной целью любого 

коммуникативного процесса. А это не так-то про-

сто, поскольку процесс дешифровки получаемых 

сообщений у каждого из них протекает неодина-

ково. И это служит часто поводом для возникнове-

ния конфликтов, взаимной неприязни или обид. Не 

помогает при этом большей частью и совершенное 

знание языков. В связи с этим насущным стано-

вится вопрос необходимости изучения культур дру-

гих этносов, их традиций, обычаев и норм поведе-

ния в определенных ситуациях и в повседневной 

жизни. Немаловажная роль при этом отводится 

фольклору, который выступает при этом одним из 

связующих звеньев разных культур и, в частности, 

сказке, которая из всех фольклорных жанров явля-

ется наиболее структурированной. Актуальность 

данного вопроса определяется тем, что данный 

жанр представляет собой не только зеркальное от-

ражение менталитета той или иной этнической 

http://turgenev-lit.ru/turgenev/bio/fokin-bez-glyanca/oblik.htm
http://turgenev-lit.ru/turgenev/bio/fokin-bez-glyanca/oblik.htm
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группы, но и во многих отношениях оказывает 

определенное влияние на сложение характеристик 

данной нации: немцы становятся трудолюбивыми и 

пунктуальными, заботясь о своих семьях и избегая 

ситуаций обнажения своих пороков. В немецких 

народных сказках народ проявляется как глубоко 

верующий, но одновременно рациональный, праг-

матичный, жесткий. В отличие от русских сказок, в 

которых мужик подтрунивает над чертями, бессо-

знательные слои немецкого менталитета прояв-

ляют себя в сказках в образах нечистой силы, кото-

рую человек панически боится. В тех, и в других 

есть понятия добра и зла. При этом, интересным 

представляется и то, что в русской сказке понятия 

добра и зла существенно размыты. Свои поступки 

герои совершают исходя из целесообразности, а не 

в силу каких бы то ни было «глупых» законов. Для 

немца понятие справедливости – социально обу-

словлено. 

Характерной чертой немецкой и русской вол-

шебных сказок является использование широкого 

круга изобразительно-выразительных средств, в 

том числе и тропов, создающих неповторимый об-

раз национального героя, окружающей его при-

роды и мира. Функциональные возможности таких 

тропов как метафора, сравнение, эпитет, аллегория, 

метонимия, синекдоха, перифраза, гипербола и ли-

тота в контекстах сказок позволяет значительно 

расширять границы употребляемых слов за счет ис-

пользования большой гаммы вторичных оттенков, 

усиливать эмоциональную окраску речи, углублять 

представления о том или ином явлении и внести в 

текст эмоциональный положительный и/или отри-

цательный нюанс. В рамках нашего исследования 

мы склонны ограничиться лишь тремя тропами: ме-

тафорой, сравнением, эпитетом. 

В основу любой сказки заложена, как известно, 

метафора, функциональные возможности которой 

подмечены еще в работах античных философов. 

Например, Аристотель уже в те далекие времена от-

мечал, что из различных способов выражения важ-

нее всего быть искусным в метафорах, поскольку 

этого нельзя перенять от другого [1]. Заметим при 

этом, что этот троп широко представлен не только 

в литературных аллегориях и поэтических образах, 

но используется и в произведениях сказочников, с 

целью выражения определенной мысли в непря-

мой, но наиболее впечатляющей форме, например: 

Da kam der graue Wolf angesprungen und 

schnappte sich einen Raben mit seinem Jungen. «Flieg 

davon, Rabe und hole mir das Wasser des Lebens und 

das Wasser des Todes. Wenn du mir beides herbringst, 

so lasse ich dein Junges ziehen» [Prinz Iwan und der 

graue Wolf].  

Откуда ни возьмись, прибежал серый волк и 

схватил ворона с вороненком:  

– Ты лети-ка, ворон, за живой и мертвой во-

дой. Принесешь мне живой и мертвой воды, тогда 

отпущу твоего вороненка [Иван-царевич и серый 

волк]. 

Метафора – «троп, состоящий в употреблении 

слов и выражений в переносном смысле на основа-

нии сходства, аналогии» [2, c. 231]. Из всего мно-

жества тропов она отличается не только особой экс-

прессивностью, но и тем, что выступает главен-

ствующим маркером художественных средств в 

языке, помогая создавать емкий образ, основанный 

на ярких, зачастую неожиданных, смелых ассоциа-

циях, а также формулировать реальность во всём её 

многообразии. В научной литературе метафора тра-

диционно рассматривается как сокращённое срав-

нение, из неё исключены предикаты подобия (по-

хож, напоминает и др.) и компаративные союзы 

(как, как будто, как бы, словно, точно и др.), напри-

мер: 

Sie (Die Ente – J.N.) flog in das Schloss des Fürs-

ten und dort im Hof lagen die drei Brüderchen (Die En-

tenküken – J.N.), weiß wie Tücher, kalt wie ein Eis-

block, still und regungslos [Das weiße Entchen]. 

…встрепенулась она (Уточка – Ю.Н.) и поле-

тела на княжий двор. На княжьем дворе, белы как 

платочки, холодны как пласточки, лежали братцы 

рядышком [Пер. Г. Петникова]. 

В прагматике метафора рассматривается как 

способ употребления языка, при котором знаковое 

значение слов используется для выражения других 

смыслов и представляет собой «семантическое яв-

ление, обусловленное наслоением на прямое значе-

ние слова, под влиянием узкого или широкого кон-

текста добавочного смысла, который у этого слова 

в составе произведения становится доминирую-

щим» [3, c. 22], например: 

Im Nachbarreich regiert ein König, der Kusman 

heißt. Er hat ein Pferd mit einer goldenen Mähne. Bring 

mir das Pferd und ich werde dir vergeben und den Feu-

ervogel gebe ich dir dann noch dazu [Prinz Iwan und 

der graue Wolf]. 

В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь 

златогривый. Приведи его ко мне, тогда отдам 

тебе Жар-птицу с клеткой [Иван-царевич и серый 

волк]. 

В то же время данный вид тропа чаще всего 

определяется и как скрытое сравнение, когда сопо-

ставляется один предмет с другим, у которого вы-

является какая-то важная черта, например: 

Da rief er (Der Zwerg – J.N.) in Herzensangst: 

"Lieber Herr Bär, /…/ die beiden gottlosen Mädchen 

packt, das sind für Euch zarte Bissen, fett wie junge 

Wachteln…" [Schneeweißchen und Rosenrot]. 

И крикнул карлик в большом страхе: 

– Дорогой мой сударь медведь, пощади ты 

меня, …съешь лучше вот этих двух злых девочек; 

они будут для тебя лакомым куском, они жирны, 

как молодые перепелки… [Пер. Г. Петникова]. 

Лингвистический анализ языка волшебных 

сказок позволяет отметить, что в основу метафори-

зации может быть положено сходство самых раз-

личных признаков предметов: цвета, формы, объ-

ема, назначения, положения в пространстве и вре-

мени и т.д., например: 

Sobald der Zwerg sich frei fühlte, griff er nach ei-

nem Sack, /…/ und brummte vor sich hin: "Ungehobel-

tes Volk, schneidet mir ein Stück von meinem stolzen 

Barte ab!" [Schneeweißchen und Rosenrot] 
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Как только карлик освободился, он тотчас 

схватил мешок, /…/ и проворчал про себя: «Вот не-

отесанный народ, отрезали кусок такой чудесной 

бороды, черт вас возьми!» [Пер. Г. Петникова] 

В контексте сказки метафоры выражаются са-

мыми разными частями речи, например, существи-

тельным, прилагательным, глаголом, например: 

Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen… 

[Schneewittchen]. 

Когда королева это услышала, то задрожала 

от бешенства [Пер. Г. Петникова]. 

Помещение традиционного метафорического 

образования в иное для него фразовое окружение 

ведет к оживлению, обновлению традиционной ме-

тафоры, к приобретению ею нового качества, 

например: 

Da wollten sie es begraben, aber es sah noch so 

frisch aus wie ein lebender Mensch und hatte noch 

seine schönen, roten Backen. Sie sprachen: "Das kön-

nen wir nicht in die schwarze Erde versenken", und lie-

ßen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen… 

[Schneewittchen]. 

Уж они собирались похоронить ее, но она на 

вид казалась свежею, была словно живая, даже и 

щеки ее горели прежним чудесным румянцем. 

Гномы сказали: «Нет, мы не можем ее опустить в 

темные недра земли», – и заказали для нее другой, 

прозрачный хрустальный гроб… [Пер. Г. Петни-

кова]. 

Таким образом, метафорическое образование, 

являющееся традиционным в сфере национального 

языка, не остается неизменным, а вместе со своей 

системой языка развивается, вступая в семантиче-

ское взаимодействие с другими словами.  

Распространенным образным художествен-

ным средством в языке волшебных сказок высту-

пает, по нашим наблюдениям, и сравнение – одно 

из самых распространенных средств изобразитель-

ности, особенно в монологической речи. 

В лингвистике сравнение (от лат. comparatio) 

это «фигура речи, состоящая в уподоблении одного 

предмета другому, у которого предполагается 

наличие признака, общего с первым» [2, c. 452]. В 

языке волшебной сказки сравнение трансформиру-

ется разнообразными способами с использованием 

единиц разных уровней языка: морфологического, 

лексического и синтаксического. Так, например, 

морфологический уровень чаще всего образуют 

степени сравнения прилагательных, лексический 

уровень образуется сложными прилагательными. 

Отнесение этого тропа к лексическим образным 

средствам в известной мере условно, так как он ре-

ализуется не только на лексическом уровне. Срав-

нение может быть выражено словом, словосочета-

нием, сравнительным оборотом, придаточным 

предложением, а также как простым, так и слож-

ным синтаксическим целым. Способы выражения 

сравнения могут быть эксплицитными и имплицит-

ными. Традиционны сравнительные обороты, в ко-

торых проводится сопоставление, например, внеш-

него облика с зеленым лугом, старым пастухом, 

смирной овечкой или другими объектами: 

Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem 

Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als wenn es 

schliefe, denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot 

wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz [Schnee-

wittchen]. 

Вскоре после того в вечернюю пору семеро 

гномов вернулись домой и как же перепугались, ко-

гда увидели Белоснежку, распростертую на земле; 

притом она и не двигалась, и не шевелилась, была 

словно мертвая [Пер. Г. Петникова]. 

Сравнение предметов, лиц, явлений представ-

ляет одну из особенностей восприятия человеком 

окружающей его действительности и занимает важ-

ное место в процессе общения носителей языка. Бу-

дучи одним из наиболее эффектных приемов харак-

теристики, сравнения во многом соответствуют со-

зданию образного представления о мире, 

окружающем человека.  

В контекстах волшебных сказок этот троп мо-

жет выполнять изобразительную или выразитель-

ную функции или совмещать их. Он выступает 

устойчивым словосочетанием, выражающим субъ-

ективную оценку сообщаемого и сообщаемого к 

действительности. Образное сравнение неповто-

римо как форма познания; кроме того, оно опери-

рует далекими предметами, намеренно берет их из 

самых разных областей. В языке волшебной сказки 

имеет место достаточно много сравнений: bleich 

wie Tod; dick wie das Weinfass; gut wie du; groß wie 

ein Daumen; седой как лунь; поле как ладонь глад-

кое; его царство как на ладони; стоят как столбы; 

сталь передо мной, как лист перед травой; разго-

рячил коня и как огонь пролетел мимо окошка и др. 

При сопоставлении с другими тропами, срав-

нения выделяются также, благодаря структурному 

разнообразию. Обычно они выступают в форме 

сравнительного оборота, присоединяемого с помо-

щью союзов wie, als, als ob, как, точно, словно, 

будто, как будто и др., например: 

Und so hatte sie (Die Königstochter – J.N.) an ei-

nem jeden etwas auszusetzen, besonders aber machte 

sie sich über einen guten König lustig, der ganz oben 

stand und dem das Kinn ein wenig krumm gewachsen 

war. "Ei," rief sie und lachte, "der (Der König – J.N.) 

hat ein Kinn, wie die Drossel einen Schnabel" [König 

Drosselbart]. 

И так в каждом она (Принцесса – Ю.Н.) 

нашла, что высмеять, а в особенности она насме-

халась над одним добряком-королем, который 

стоял в, ряду женихов одним из первых. У этого 

короля подбородок был несколько срезан; вот она 

это заметила, стала над ним смеяться и сказала: 

«У него подбородок, словно клюв у дрозда!» [Пер. Г. 

Петникова]. 

В русских волшебных сказках нами отмечены 

и неопределенные сравнения, к которым относятся 

и фольклорные устойчивые обороты ни вздумать, 

ни взгадать, только в сказке сказать; ни в сказке 

сказать, ни пером описать, например: 

Подлетела к царскому крыльцу золоченая ка-

рета о шести белых лошадях, и выходит оттуда 

Василиса Премудрая: на лазоревом платье – ча-
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стые звезды, на голове – месяц ясный, такая кра-

савица – ни вздумать, ни взгадать, только в сказке 

сказать [Царевна-лягушка].  

Таким образом, сравнение является доста-

точно ярким средством в изображении тех или 

иных образов в языке волшебной сказки. Как одно 

из художественных средств языка оно служит для 

сопоставления допустимого, известного или воз-

можного. Формирование сравнения как художе-

ственного образа происходит в процессе его вопло-

щения в произведении и полностью зависит от его 

создателя. 

Довольно распространенным изобразитель-

ным средством в языке волшебной сказки нами от-

мечен и эпитет (от гр. epitheton – приложение) – об-

разное определение предмета или действия. 

Функции данного тропа в языке волшебной 

сказки разнообразны: изобразительная (характери-

стика свойств героев и предметов), выразительная 

(выражение эмоциональной оценки), композицион-

ная (средство создания контраста, антитезы); при 

этом выражение эмоциональной оценки преобла-

дает над простой характеристикой свойств. Анализ 

материала позволил выделить два типа эпитетов: 

– простые эпитеты: красна девица; белая 

уточка; золотое яичко; русский дух, шелковый ко-

вер; зеленые луга; добрый молодец; добрый конь; 

тридевятое царство и др., например: 

In einem weit entfernten Königreich, hinter drei-

mal neun Ländern im dreimal zehnten Reich lebte einst 

ein starker und mächtiger König [Wasilisa und der Feu-

ervogel]. 

В некотором царстве, за тридевять земель – 

в тридесятом государстве жил-был сильный, мо-

гучий царь [Жар птица и Василиса царевна]. 

Распространенными являются эпитеты, харак-

теризующие: 

– разнообразие сказочной фауны: олень быст-

роногий; маленькая птичка; лютая медведица; вол-

шебный конь, например: 

Doch es kam eine Zeit, da drang jemand immer 

wieder in den Garten ein und raubte goldene Äpfel 

[Prinz Iwan und der graue Wolf]. 

Стал кто – то царский сад посещать, золо-

тые яблоки воровать [Иван-царевич и серый волк]. 

– животных и птиц сказочной внешности: с зо-

лотой головкою; золотыми рогами, золотыми гри-

вой и хвостом, золотой шерсткою, золотыми 

перышками, золотым волосом и др., например: 

Der Wirt hatte aber drei Töchter, die sahen die 

Gans, waren neugierig, was das für ein wunderlicher 

Vogel wäre, und hätten gar gern eine von seinen golde-

nen Federn gehabt [Die goldene Gans]. 

А у хозяина харчевни были три дочери; увидали 

они гуся, стало им любопытно, что это за дико-

винная птица такая, и захотелось дат добыть 

одно из его золотых перьев [Пер. Г. Петникова]. 

– природу и окружающий мир: тучи черные; 

чистое поле; пустое место; сырый дуб; глубокое 

море; ни свет, ни заря; глубокий погреб; крутая 

гора; вольный свет; зеленые луга; красное сол-

нышко; дремучий лес; кисельные берега и др., на-

пример: 

Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer 

dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten 

Linde war ein Brunnen; wenn nun der Tag recht heiß 

war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und 

setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens – und 

wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene 

Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder… [Der 

Froschkönig oder der eiserne Heinrich]. 

Вблизи королевского замка раскинулся боль-

шой дремучий лес, и был в том лесу под старою ли-

пой колодец; и вот в жаркие дни младшая коро-

левна выходила в лес, садилась на край студёного 

колодца, и когда становилось ей скучно, она брала 

золотой мяч, подбрасывала его вверх и ловила… 

[Пер. Г. Петникова]. 

– сказочные здания и сооружения: богатые 

комнаты; белокаменные палаты; оловянный за-

мок; золотая беседка; избушка на курьих ножках; 

палаты раззолоченные, например: 

Казак соскочил с лошади, отвязал бочонок, по-

катил его вправо – в ту ж минуту чудный дворец 

явился. 

Взошли они оба в расписные палаты и сели за 

накрытый стол [Царевна-змея]. 

– сказочное пространство: чужие земли; в не-

котором царстве, в некотором государстве; смо-

ляная река; за тридевять земель; медовый колодец; 

огненный луг с горящими углями; медное царство, 

за тридевять земель; тридесятое царство; и др., 

например: 

Das Tor ward aufgetan, und wie das Mädchen ge-

rade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und 

alles Gold blieb an ihm hängen, so dass es über und 

über davon bedeckt war [Frau Holle]. 

Открылись ворота, и когда девушка оказалась 

под ними, вдруг пошел сильный золотой дождь, и 

все золото осталось на ней, так что вся она была 

сплошь покрыта золотом [Пер. Г. Петникова]. 

– путь или дорогу: путь-дорога; близко ли, да-

лёко ли; ехали, ехали; долго ли, коротко ли; лез-лез; 

шел-шел; в дальний путь; в обратный путь, напри-

мер: 

И так она шла-шла, пока не вышла на солнеч-

ную поляну, посередине которой стоял маленький 

домик [Белоснежка и семь гномов]. 

– обычных героев и предметы: родная ма-

тушка; белые ручки; бедный мужик; сильный чело-

век; старший брат; белый клубок; серебряная ви-

лочка, например: 

Бежала она, пока несли ее резвые ноженьки, 

почти до вечера; когда же утомилась, то увидела 

маленькую хижинку и вошла в нее (Белоснежка и 

семь гномов). 

Волшебству сказочных героев помогают пред-

меты с определениями золотой, медный, серебря-

ный, оловянный, железный, красный и др., напри-

мер: 

Da musste sie in die rotglühenden Schuhe treten 

und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel [Schnee-

wittchen]. 

Затем ее заставили вставить ноги в эти рас-

каленные башмаки и до трех пор плясать в них, 
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пока она не грохнулась наземь мертвая [Пер. Г. 

Петникова]. 

Таким образом, лингвистический анализ мате-

риала свидетельствует о том, что волшебная сказка 

обладает собственным комплексом языковых 

средств, способным передавать как жанровую спе-

цифику текстов, так и национально-культурный ко-

лорит. Присутствие тропов в контексте сказки спо-

собствует краткому и достаточно выразительному 

представлению характеристики определенных осо-

бенностей или свойств предметов и формированию 

в сознании реципиента нужных образов. Эти образ-

ные средства, которые характеризуются высокой 

концентрацией информации, выражают субъектив-

ную оценку изображаемого и часто вносят в текст 

эмоциональный положительный и/или отрицатель-

ный нюанс. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті запропоновано авторське розуміння понять «громадянське суспільство» та «державна 

політика сприяння розвитку громадянського суспільства», на основі чого сформульовано і проаналізовано 
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влади. Зосереджено окрему увагу на критеріях оцінювання рівня розвитку громадянського суспільства та 

стану реалізації державної політики у даній сфері. При цьому, підкреслено перевагу якісних характеристик 

над кількісними показниками їх оцінювання. 

ABSTRACT 

The article offers author's understanding of the notions of «civil society» and «state policy of promoting civil 

society development», on the basis of which the theoretical and methodological principles of their research are 

formulated and analyzed. The polyobjectivity of the development process of civil society and the dual nature of 

its problems inherent both to society itself and to the authorities are established. A special attention is focused on 

the criteria for assessing the level of civil society development and the state of implementation of state policy in 

this area. At the same time, the advantage of qualitative characteristics over the quantitative indicators of their 

evaluation was emphasized. 
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Постановка проблеми. Проведення науко-

вого дослідження державної політики сприяння ро-

звитку громадянського суспільства вимагає визна-

чення понятійно-категоріального апарату та мето-

дологічних засад, що розкривають сутність 

громадянського суспільства та роль держави у його 

становлені та розвитку. На основі методологічних 

засадах формується також теоретична база до-

слідження та його логіка, ґрунтуються висновки та 

пропозиції. Разом з тим, сьогодні бракує наукоих 

розробок, присвячених аналізу сутності державної 

політики сприяння розвитку громадянського сус-

пільства, а також теоретико-методологічних під-

ходів, що лежать в її основі. Це, у свою чергу, зумо-

влює актуальність даної статті й отриманих у ній 

результатів. 

Аналіз досліджень і публікацій. У статті ви-

користані окремі аспекти і питання розвитку грома-

дянського суспільства та ролі держави у ньому, що 

були висвітлені у працях: В.Гумбольдта, Д.Дьюї, 

Р.Дарендорфа, Д. Хелда, Ф.Фукуями, Г.Берченка, 

Т.Бутирської, Н.Крицкалюка, О.Михайловської, 

І.Кресіни, А.Кудряченка, О.Лотюк та інших. 

Мета статті – визначення та обгрунтування 

теоретико-методологічних засад дослідження дер-

жавної політики сприяння розвитку громадянсь-

кого суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Перш, ніж го-

ворити про методологічну базу дослідження дер-

жавної політики сприяння розвитку громадянсь-

кого суспільства, необхідно визначитись зі змістом 

даного поняття і базової його складової – «грома-

дянського суспільства». 

В управлінському аспекті «громадянське сус-

пільство» пропонуємо розглядати як спільноту гро-

мадян, здатних через органи влади або незалежно 

від них впливати на розвиток держави та суспіль-

ства, вирішувати соціальні проблеми, задовольняти 

власні інтереси і потреби.  

«Державну політику сприяння розвитку грома-

дянського суспільства», виходячи з цього, можна 

представити як комплекс стратегічних завдань та 

цілеспрямованих заходів, що реалізуються орга-

нами державної влади з метою створення або удос-

коналення умов та можливостей для впливу грома-

дян на розвиток держави і суспільства, вирішення 

соціальних проблем, задоволення ними власних ін-

тересів і потреб. 

В основі запропонованих вище понять лежать 

наступні методологічні підходи та засади. 
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Громадянське суспільство – це не інституцій-

ний феномен, а характеристика суспільства, що 

відображає найбільш якісний стан його розвитку та 

організації, високий рівень забезпечення прав і сво-

бод громадян, можливість виконання ними своїх 

обов’язків як джерела влади та свідомих суб’єктів 

суспільно-політичних процесів, відповідальних за 

свої дії та їх наслідки, а також за майбутнє всього 

суспільства. Ступінь розвиненості громадянського 

суспільства вказує на рівень громадянської та 

політико-правової культури соціуму і, навпаки, за 

рівнем останніх можна визначити стан розвитку 

громадянського суспільства [15, с.179].  

Громадянське суспільство не може виникнути 

миттєво. Р. Дарендорф з цього приводу писав: «по-

трібно шість місяців, щоб організувати вибори, де-

сять років, щоб встановити ринкову економіку, але 

ціла генерація для того, щоб створити громадянське 

суспільство» [5, c. 49]. Громадянське суспільство 

також не є фіксованим, притаманним людині, до-

сягнутим раз і назавжди станом. Воно являє собою 

динамічне явище, що вимагає постійних зусиль по 

його підтримці та відтворенню у нових актуальних 

формах [16, с. 173]. Його становлення та розвиток – 

це безперервний, поступовий і складний процес, 

який пов’язаий із визріванням нових якісних харак-

теристик суспільства, удосконаленням громадян і 

органів влади, формуванням сприятливих для 

цього економічних, соціальних, духовних, етичних, 

правових та політичних умов.  

Громадянське суспільство не може бути побу-

доване, створене за рішенням влади або запро-

ваджене будь-якими нормативно-правовими доку-

ментами. Воно може бути ініційованнне «зверху», 

але формується еволюційним шляхом через само-

організацію людей, членів суспільства, усвідом-

лення ними відповідальності за долю своєї громади 

та держави, необхідності власної участі у їх ро-

звитку, а також пошук шляхів і можливостей для 

такої участі. В основі громадянського суспільства, 

за словами Ф. Фукуями, лежать людські звички, 

традиції і моральні устої, що лише опосередковано 

піддаються політичному впливу [6]. Разом з тим, 

держава відіграє важливу роль у становленні гро-

мадянського суспільства – залежно від свого став-

лення до цього процесу, бажання та готовності 

підтримати його, вона за допомогою політичних, 

правових, фінансових механізмів та важелів ство-

рює таке середовище, яке може сприяти або переш-

коджати розвитку громадянського суспільства, за-

лученню громадян до дії, діяльності, співпраці з ор-

ганами влади. 

Враховуючи це, громадянське суспільство 

здатне розвиватися виключно за наявності та 

взаємного впливу двох зазначених вище обставин – 

бажання самого суспільства, а також організуючої і 

спрямовуючої ролі держави. Даний процес не може 

бути однобічним і вимагає координованого поєдна-

ння зусиль влади та громадськості. Намагання дер-

жави підштовхнути суспільство до розвитку і 

всіляко підтримати його є недостатніми без 

відповідної ініціативи «знизу». І навпаки, без спри-

яння та цілеспрямованих стимулюючих зусиль ор-

ганів влади побудувати громадянське суспільство 

лише за рахунок самодіяльності та бажання грома-

дян майже неможливо.  

В даному контексті важливе методологічне 

значення має також питання про межі впливу дер-

жави на розвиток громадянського суспільства. І 

тут, головне, не перебільшити її роль. А. Кудря-

ченко, зокрема, виокремлює два основні підходи до 

розуміння меж такого впливу: 

 англо-американський, відповідно до якого 

держава розглядається в ролі «сторожа» суспіль-

ства, його інтересів і блага кожного громадянина, а 

також, не втручаючись в життя суспільства і не дик-

туючи йому свої умови, виконує лише мінімальний 

перелік обов’язків, пов’язаних, головним чином, з 

охороною власності, громадського порядку і без-

пеки;  

 європейський, який суттєво відрізняється 

від попереднього та виходить з того, що саме дер-

жава повинна бути безпосереднім регулятором та 

контролером суспільних відносин, а також мати 

значні права та повноваження для того, щоб забез-

печити достаток людей [17, с. 36]. 

На думку автора, з одного боку, громадянське 

суспільство потребує сильної влади, яка стане га-

рантом його існування та забезпечить сприятливі 

умови для розвитку. Разом з тим, слушним є твер-

дження В. Гумбольдта, що держава стає небезпеч-

ною для суспільства, коли вона бере на себе патер-

налістську місію і всіляко опікає своїх громадян. 

Надмірний контроль держави за всіма сферами 

життя перешкоджає вільному розвитку суспільства 

і призводить до його відмови від самостійності. За 

таких обставин у людей виховується постійне 

очікування допомоги та розрахунок на турботу з 

боку держави, що, в решті-решт, породжує 

бездіяльність та громадянську пасивність, відучує 

людей самостійно вирішувати життєві проблеми, 

власними силами долати труднощі, реалізовувати 

свої інтереси і допомагати одне одному, призводить 

до втрати духу громадянськості і здатності до само-

організації. В. Гумбольдт писав: «Якщо кожен 

сподівається на допомогу держави по відношенню 

до самого себе, то він, звичайно, ще охочіше надає 

їй право на піклування про долю своїх співгрома-

дян. Ця обставина підриває співчуття до ближніх і 

робить людей менш готовими до надання взаємної 

допомоги. Принаймні, ефективнішою суспільна до-

помога буде там, де в людини сильніше розуміння, 

що все залежить від неї» [7]. Отже, держава по-

винна підтримувати суспільство, а не заміняти 

його. Її роль, за словами Д. Дьюї, наближена до ролі 

«диригента оркестру, який сам не виконує музику, 

але організовує і гармонізує діяльність тих, хто це 

робить» [3, с. 117].  

Слід пам’ятати, що підтримка державою ста-

новлення громадянського суспільства не є сталою і 

може змінюватися залежно від стану і особливо-

стей цього процесу. Органи влади активізують свій 

вплив на розвиток громадянського суспільства на 

початковому етапі, особливо у перехідних держа-

вах, які не мають ні часу, ні умов, ні засобів, щоб 



Sciences of Europe # 41, (2019)  69 

суспільство еволюціонувало поступово як у розви-

нених демократіях. Таким чином, закладаються ос-

нови, задається напрямок і темп цього процесу. Зго-

дом, по мірі становлення громадянського суспіль-

ства, вплив держави може послабитись, а 

суспільство – почати самостійно регулювати стан, 

окремі сфери та напрямки свого розвитку (напри-

клад, громадянську та правову компетентність, кад-

ровий потенціал, громадянську активність, фінан-

сову спроможність тощо). 

Варто також відзначити, що держава та владні 

інститути, крім того, що впливають на розвиток 

громадянського суспільства та відіграють роль 

суб’єкта даного процесу, виступають, у тому числі, 

в якості його об’єкта. Це пояснюється тим, що ста-

новлення громадянського суспільства не лише 

пов’язане зі змінами у самому суспільстві, але і ви-

магає відповідних інституційних та функціональ-

них змін в органах влади, напрямах, механізмах і 

філософії їх діяльності, зокрема, у питаннях 

взаємодії з громадськістю, ставлення до суспільних 

потреб та думки окремих громадян тощо. 

Ще однією методологічною основою до-

слідження розвитку громадянського суспільства є 

партиципаторний підхід, що ґрунтується на можли-

вості і здатності громадян брати безпосередню 

участь у суспільно-політичному житті, ухваленні та 

реалізації владних рішень, управлінні суспільним 

розвитком, здійсненні місцевого самоврядування. 

Засади даного підходу зустрічаються ще в системі 

управління античним полісом і провідній ролі гро-

мадян у вирішені питань його розвитку. У тракта-

тах Платона, зокрема, ідеальною називається дер-

жава, яка має досконалий розподіл громадських 

обов’язків та включає у свою структуру суспіль-

ство [8, с. 94]. Пізніше філософ-просвітник Ж.-

Ж. Руссо вбачав сутність громадянського суспіль-

ства та законність системи правління в участі кож-

ного громадянина у владних відносинах та безпе-

речній владі народу. Він заперечував принцип 

політичного представництва, оскільки вважав, що, 

передоручаючи іншій особі право представляти свої 

інтереси, громадянин, тим самим, позбавляється ча-

стини своїх прав [9, с. 9].  

Ідея участі громадян в управлінні державою і 

суспільним розвитком набула поширення у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ століть внаслідок 

кризи інституту виборів і представницької демо-

кратії, не здатності останньої належним чином 

діяти в інтересах народу, адекватно реагувати на 

еволюцію і потреби різних соціальних груп, а також 

в результаті поглиблення політичної корупції, по-

силення абсентеїзму у суспільстві [10, с. 348 – 349; 

11, с. 88]. Практичним її втіленням стало поши-

рення у розвинених країнах світу, насамперед євро-

пейських, партиципаторної демократії або демо-

кратії участі, принципами та умовами якої є: 

 визнання того, що пересічні громадяни зна-

ють та розуміють існуючі у суспільстві потреби 

краще, ніж представницькі інститути [13, с. 77]; 

 партнерський та суб’єкт-суб’єктний харак-

тер відносин влади і громадян, що передбачає їх ко-

мунікацію й ухвалення владними інститутами ши-

рокого кола рішень не одноосібно, а за участі гро-

мадськості; 

 ухвалення важливих для суспільства 

рішень та розв’язання проблем шляхом переко-

нання громадян і узгодження позиції учасників об-

говорення на засадах вільної дискусії та добровіль-

ної участі; 

 відкритість та доступність інформації, що 

дозволяє громадянам бути в курсі подій, володіти 

об’єктивними даними та на їх основі формувати 

власне бачення і ставлення до різних ситуацій, шу-

кати ефективні шляхи впливу на них та можливі 

варіанти власної участі у їх вирішенні [4, с. 90]; 

 синергія та взаємодопомога громадян при 

розв’язанні спільних проблем, їх готовність посту-

питися своїми інтересами заради суспільної злагоди 

[12, с. 96]; 

 активність і самоорганізація громадян, за 

допомогою та в процесі яких створюються умови 

для виявлення, врахування і задоволення найбільш 

важливих та актуальних для суспільства потреб [2, 

с. 200]; 

 компетентність, соціальна та політична 

відповідальність громадян, їх здатність розробляти 

якісні пропозиції щодо вирішення суспільно-

політичних питань, неупереджено та незаангажо-

вано брати участь в ухвалені владних рішень. 

Варто звернути увагу на те, що партиципатор-

ний підхід сьогодні не означає управління грома-

дянами державою та суспільством, адже політичне 

управління – це функція органів влади, професійна 

діяльність, що вимагає спеціальних знань, вмінь, 

навичок та досвіду. Мова йде лише про участь гро-

мадян в управлінні суспільними справами, їх залу-

чення до обговорення, вироблення і  реалізації 

політичних, соціально-економічних, культурних 

програм чи проектів, вплив на ухвалення рішень 

та ефективний контроль за їх виконанням, фор-

мування механізму самоврядування на місце-

вому рівні [1, с. 220]. 

Громадська участь є джерелом додаткового 

інтелектуального та людського ресурсу для влади, 

механізмом впливу громадян на діяльність владних 

інститутів та реалізації конструктивних громадсь-

ких ініціатив, основою формування дієвого грома-

дянського суспільства. Однак, некомпетентність та 

надмірне її переважання можуть дестабілізувати 

суспільно-політичну систему і негативно позна-

читись на якості і професіоналізмі управління, так 

само, як домінування представницьких інститутів 

здатне викликати відчуження влади та ігнорування 

нею інтересів громадян [14, с. 140]. Дослідники 

висловлюють побоювання, що у граничному 

варіанті розвиток цієї тенденції може призвести до 

формування свого роду популістської демократії, 

яка більше орієнтується на громадську думку і ре-

акцію засобів масової інформації, ніж на нагальні 

виклики та потреби суспільного розвитку, не 

завжди зрозумілі більшості населення [18, с.17]. 

Щоб не допустити цього, важливо досягти збалан-

сованого функціонування представницької та пар-

тиципаторної демократії. Це, як вважають західні 
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вчені, потребує, поєднання представницької демо-

кратії на національному рівні з громадською 

участю в процесі управління містами, селищними 

та сільськими громадами [11, с. 98]. 

Отже, враховуючи зазначені вище методо-

логічні підходи, процес розвитку громадянського 

суспільства має поліоб’єктний характер та двоїсту 

природу проблем, притаманних як самому суспіль-

ству, так і органам влади. На думку автора, лише 

забезпечивши якісні зміни і у владній, і у суспільній 

площині, можна створити сприятливі умови для 

становлення громадянського суспільства, налагод-

ження ефективних стосунків влади і громадськості 

на основі діалогу та співпраці, а не диктату однієї з 

цих сторін. Відповідно дослідження державної 

політики у даній сфері повинно здійснюватися шля-

хом вивчення особливостей функціонування як 

суспільства, так і владних інститутів.  

Також слід зауважити, що дослідження дер-

жавної політики в окремій галузі є складним проце-

сом, що передбачає вивчення законодавчої та нор-

мативно-правової бази з того чи іншого питання, 

осмислення та оцінювання повноважень органів 

влади, широкого спектра суспільно-політичних, 

соціально-економічних, соціокультурних, психо-

логічних та інших чинників і умов, які впливають 

на зміст державної політики, визначають або кори-

гують її напрями і механізми реалізації. З огляду на 

це, методологія таких досліджень ґрунтується на 

міждисциплінарному підході та передбачає розгляд 

наступних аспектів: 

 структури, ключових ознак та умов ро-

звитку громадянського суспільства; 

 теоретичних засад, методів та напрямів ре-

алізації державної політики сприяння розвитку гро-

мадянського суспільства; 

 нормативно-правового, інституційного та 

іншого забезпечення процесу розвитку громадянсь-

кого суспільства; 

 рейтингових оцінок, статистичних та 

якісних показників стану розвитку громадянського 

суспільства і його структурних елементів, ефектив-

ності реалізації державної політики у даній сфері, 

процесів функціонування та зв’язків членів сус-

пільства між собою та з органами влади; 

 передового зарубіжного досвіду сприяння 

розвитку громадянського суспільства. 

З-поміж окреслених вище аспектів вважаємо 

доцільним зупинити увагу на критеріях оцінювання 

стану та рівня розвитку громадянського суспіль-

ства. Вони, на думку автора, не повинні зводитись 

лише до кількісних показників, які можуть бути до-

волі умовними і ненадійними. Хоча частина з них і 

вказує на наявність громадянського суспільства, а 

державні установи, вітчизняні і зарубіжні неурядові 

організації звертають на них увагу у своїх аналітич-

них звітах, записках і доповідях, проте необхідно 

пам’ятати, що сформувати громадянське суспіль-

ство не можна тільки за рахунок збільшення тих чи 

інших кількісних показників. Такий підхід не доз-

воляє зрозуміти реальний стан справ, виявити пов-

ною мірою особливості, тенденції та вади розвитку 

громадянського суспільства, визначити напрямки 

державної політики у даній сфері. 

Наприклад, за результатами дослідження 

діяльності майже 700 неурядових організацій в усь-

ому світі британський дослідник Алан Фаулер 

зробив висновок, що лише 15 – 20 % з них контро-

люють владу і захищають суспільні інтереси у той 

час, як решта, переважно у країнах колишнього Ра-

дянського Союзу, Східної та Центральної Європи, 

Латинської Америки та Африки, створюється 

зовсім з іншою метою [3, с. 49]. Тобто 80 – 85 % 

організацій можуть існувати виключно «на папері», 

бути фіктивними, утворюватися з метою реалізації 

чиїхось амбіцій, для отримання прибутку або, так 

званого, «проїдання грантів» тощо. З огляду на це 

доречним є твердження Ф. Фукуями про те, що по-

трібно знати не кількість організацій, але й те, які 

тенденції проявлялись в характері участі їх членів в 

спільному житті, яка була якість їх громадського 

життя [3, с. 49].  

Отже, говорити про рівень розвитку громадян-

ського суспільства та стан реалізації державної 

політики у даній сфері слід, спираючись, в першу 

чергу, на сукупність якісних характеристик, а не 

кількісних показників. Виходячи з цього, методо-

логія дослідження повинна передбачати, зокрема, 

вивчення: 

 рівня політичної, правової, громадянської 

культури та компетентності суспільства; 

 спроможності суспільства до самоор-

ганізації, здатності і готовності його членів 

відстоювати власну громадянську позицію, захи-

щати свої інтереси, а також через засоби прямої або 

представницької демократії впливати на владні ін-

ститути та контролювати їх діяльність; 

 якості, результативності й ефективності 

громадської активності; 

 ступеню взаємного позитивного сприй-

няття та довіри, які забезпечують зміцнення та роз-

ширення зв’язків між членами суспільства, всере-

дині різних громадських структур, а також між гро-

мадянами та органами влади; 

 рівня співпраці влади і громадськості, за-

безпечення умов і можливостей для участі грома-

дян в ухвалені і реалізації управлінських рішень, 

контролі за діяльністю владних інститутів. 

Висновки. Проведений у статті концептуа-

льно-методологічний аналіз дозволив встановити, 

що: громадянське суспільство є найбільш якісним 

станом розвитку й організації суспільства, за якого 

громадяни мають можливість та здатність брати 

безпосередню участь в управлінні суспільним роз-

витком і здійсненні місцевого самоврядування; гро-

мадянське суспільство не може бути побудоване за 

рішенням влади або запроваджене будь-якими нор-

мативно-правовими документами, але держава віді-

грає важливу роль у його становленні, сприяючи 

або перешкоджаючи цьому процесу; громадянське 

суспільство формується виключно за наявності і 

взаємного впливу двох обставин: бажання самого 

суспільства, а також організуючої та спрямовуючої 

ролі держави; становлення та розвиток громадянсь-

кого суспільства – це безперервний, поступовий і 

складний процес, пов’язаний із визріванням нових 
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якісних характеристик як у суспільній (громадянсь-

кій), так і у владній (державній) площині. Зазначені 

підходи і засади пропонується застовувати в про-

цесі дослідження державної політики сприяння ро-

звитку громадянського суспільства, вироблення 

пропозицій щодо удосконалення напрямків та ме-

ханізмів її реалізації. 
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