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АННОТАЦИЯ  
Переходной возраст у школьников сложный период обучения и воспитания для учителей. В процессе 

обучения возникают множество проблем, связанные с физиологическими особенностями развитием их ор-

ганизма, также психологией, поведением, отношением к учебе. Обучение музыке может послужить поло-

жительным рычагом в воспитании, образовании и формировании личности учеников, потому что музыка 

приносит в жизнь успокоение, мир, счастье, гармонию, положительные эмоции, что необходимо для ста-

новления их психики и правильного мышления. В процессе преподавания я наблюдала, как физиологиче-

ское развитие постепенно влияет на поведение, характер, психику, мышление школьников, и пришла к 

выводу, что нужно их внимание сконцентрировать на учебе, общении с друзьями, организации каких-то 

мероприятий, где они могут проявить свою индивидуальность и творческие способности. Когда ученики 

занимаются интересными для них делами, у них проходят негативные мысли и период полового созрева-

ния проходит более спокойно, гладко и плавно. 

ABSTRACT 

Adolescence is a complicated period for the education and upbringing of schoolchildren. This is the age that 

brings about a lot of problems related to teenagers’ physiological development and physical growth, psychology 

and behavior, as well as orientation to learning. Music education may assist in the formation of identity of school-

children, as well as in their general education and upbringing as music can fill life with a sense of peace, happiness, 

satisfaction, harmony and positive emotions required for mental development and reason. My teaching experience 

has helped me to identify the gradual positive impact made by the psychological development of schoolers on their 

behavior, nature, mentality and cogitation and allowed me to conclude that they should be focused on their studies 

and various events, as well as communications with friends to reveal their identity and creativity. Negative 

thoughts are apt to disappear when schoolchildren are engaged in interesting and challenging activities and their 

puberty age is likely to proceed in a smoother, easier and more fluent way. 

Ключевые слова: переходной возраст, половое созревание, музыка, пение, обучение, воспитание, 

психология школьников. 

Keywords: puberty age/transitional period, puberty, music, singing, education, upbringing, and psychology 

of schoolchildren. 

 

INTRODUCTION 

In this article, I will describe the structure of my 

lessons and will present the observations I’ve had dur-

ing my teaching experience and long-lasting communi-

cation with schoolchildren of puberty age. Those les-

sons helped me to settle problems with schoolers’ dis-

cipline, upbringing, and education and the results have 

always been good. 

This problem has been studied by many teachers, 

methodologists and scientists concerned with upbring-

ing and education of the coming generation. The prob-

lem seems to be studied completely and comprehen-

sively, but the practical education reveals a lot of prob-

lems related to education and upbringing of 

schoolchildren. 

The process of education at the age of puberty re-

quires a lot of experience and a good knowledge of 

child’s psychology to find the best teaching approach, 

as well as expertise, patience and affection. The teach-

ing of schoolchildren of puberty age has its peculiarities 

caused by psychological development thereof. 

There are definite disciplines prescribed by a syl-

labus for a complete and comprehensive development 

of many-sided personality and music plays its own im-

portant role in the upbringing and education of school-

children. The familiarization with and the mastering of 

music can broaden the outlook and philosophy of 

schoolchildren, can develop their aesthetic sense and 

music abilities, their sense of beauty and harmony. Mu-

sic lessons can promote the process of upbringing and 

the formation of identity of schoolchildren just like the 

teaching of any other disciplines. 

I’d like to focus on music study by schoolchildren 

within the period of puberty. 
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To conduct music classes with teenage schoolers, 

their maturation-caused physiological changes should 

be taken into consideration as they can have a consid-

erable impact on a fractured state of mind of emotion-

ally fragile children and can bring to changes in nature, 

behavior and attitude to life thereof. [1] 

Music classes may be conducted wisely if the 

above-mentioned peculiarities are taken into account. 

Below are the three stages of music classes identified 

and recommended by me. 

Stage 1 – acquaintance with the physiological 

changes caused by the sexual maturation of schoolchil-

dren. Unlike junior school age, when the differences 

between boys and girls are barely visible, the difference 

becomes much more distinguished during puberty age 

of schoolers. This is the time when the maturation be-

gins and the barely-visible transition from childhood to 

juvenility takes place. The start of maturation may dif-

fer. Those having a late start of the process can remain 

childish for long unlike those who have an early matu-

ration start, and this difference is obvious at school. The 

schoolers with early maturation start become higher 

and their voice, way of thinking and behavior usually 

change. They fancy themselves and position them-

selves as adults. 

Teenagers of puberty age look disproportioned 

and clumsy and they have complexes about their looks 

being unaware that they will regain their body balance 

and will grow into handsome young men and women 

by the age of 17. The body growth proceeds intensively 

and the internal organs, like heart, brain, blood circula-

tory and nervous systems, are not adapted to the 

changes and do not manage to supply body with suffi-

cient oxygen and nutrition by causing a weak nervous 

system. [2] Mood change are regular for schoolers and 

they become weary, abstracted, restless, naughty, irri-

tated and with uncertain temper. Some of them become 

melancholic and secluded by preferring privacy and by 

living in their own universe, they become less commu-

nicative and more secretive. 

The others become much more active, uncontrol-

lable and eager to be in the focus of attention. They 

think that they are disliked and they lose the ability to 

comprehend and to value by starting to behave inade-

quately. And they refuse to obey and follow common 

rules of conduct. 

The girls’ puberty age proceeds much more flu-

ently and invisibly though they too undergo changes in 

appearance, nature, behavior and world outlook. 

Stage 2 – the acquaintance with differing and non-

standard psychology of schoolers as teachers should be 

ready for it and should take it quietly. Individual ap-

proach to each of the pupils is very important. This is 

the period when teenage schoolers’ view of life be-

comes distorted and they become very vulnerable. They 

can easily make irrevocable mistakes as they have not 

enough life experience, knowledge and sound mine. At 

this age, they strive to show off their own personality 

and become very sensitive especially when treated like 

kids. It is tempting for teenagers to model grownups’ 

behavior. They want to turn to reality their wishes, 

strivings, and interests but their “desires” and “oppor-

tunities” do not meet reality and bring to a confronta-

tion with adults and unpleasant incidents in life. 

The transitional age of schoolchildren is the most 

complicated period in the upbringing for both the par-

ents and teachers thereof and for themselves. It is very 

important and necessary to talk to them with care, and 

to avoid any comments and observations that may hurt 

their self-respect and highlight their weaknesses. Every 

and each of the pupils should be in the focus of 

teacher’s attention and should be treated equally, with 

respect and understanding so that to exclude any possi-

bility of an inferiority complex. 

It is very important for teenage schoolers to learn 

to defuse communication conflicts with classmates and 

teachers, and for teachers to involve the whole class 

into the process of learning by directing their thoughts 

in the right direction as this is the period when their 

psychology and ideology are starting to take shape and 

develop. Pupils and students should have respect to and 

should trust their teachers. The knowledge of the 

above-mentioned stages will help to arrange and con-

duct classes correctly. 

Stage 3 – the process of teaching. Relevant teach-

ing and class conducting methods should be developed 

based on and by considering the peculiarities of school-

ers’ physiological development, behavior and attitude 

to learning. Teachers need proper teaching skills and 

experience of dealing with schoolchildren of puberty 

age to engage everyone in the learning process. 

Singing lessons comprise a comprehensive study 

of various musical activities, namely singing, music lis-

tening, and musical notation. The major part of the les-

sons is devoted to singing, meanwhile, the puberty age 

creates singing problems because of heterophonia 

(voice change). 

Boys' voices undergo changes and become gruff 

and snoring. The quality of voice changes as well by 

reducing the range of voice and by making it easier for 

them to sing within a small octave. Boys' way of sing-

ing starts to differ because of the changed voice quality 

and stands out of the other voices. No need to force 

boys to sing as they may be ashamed of the changes. 

The only thing left to do is to explain that this is a nat-

ural development process that brings to a new and more 

mannish tone of voice. In the long run, boys' voices set-

tle down and gain a new coloring. 

Unlike the boys' voices, girls’ voices become 

higher and thinner. Girls can strike second-octave notes 

and they have no singing problems [3]. Girl’s voices 

sound better, nicer, purer and more feminine. 

Correct singing helps in voice formation as 

schoolchildren learn to breath and utter words cor-

rectly, they watch articulation and reproduce sounds 

clearly and accurately. 

It is strictly prohibited for schoolers to sing loudly 

and/or to shout so that to avoid the tension of develop-

ing vocal cords. Schoolers like singing and they are not 

ashamed of doing so when in a group and/or by the 

whole class. The thought of not being heard makes 

them free to express their emotions, feelings and excite-

ment and makes their nervous system quieter and their 

moods higher, they receive positive emotions and are 
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filled with peace, happiness and calmness caused by 

singing. 

Listening to high-quality, professionally-per-

formed, nice and understandable music at singing les-

sons is no less important as the music can promote 

schoolers’ sensory experience and can develop aes-

thetic beauty and sense of harmony by developing pos-

itive features and moral character thereof. 

The listening experience should start at junior 

school with simple music compositions and make the 

program more sophisticated gradually. Adolescence is 

the age when schoolers should be ready to listen to clas-

sical music, and the list of music compositions should 

be selected thoroughly and wisely. 

The voices and sounds should be harmonious, nice 

and easily-perceived, they should have a high artistic 

value and be educative. The listening should be pre-

ceded by a presentation of music composition and fol-

lowed by a discussion of the expressive means to reveal 

the way the contents of music composition is expressed 

by music sounds. The expressive means include 

rhythm, beat, dynamics, the sounding of various music 

instruments having different qualities and forming a 

definite image, as well as the sounding of a symphonic 

orchestra, chorus, and soloists, as well as the compari-

son of major and minor modes which express the mood 

of musical compositions, and etc. It is very important 

to teach schoolers to tell good music from a bad one. 

Promoting folk music is no less important as folk 

music has its own identity, authenticity and vivid tool 

palette peculiar of and expressing the soul, beauty and 

culture of each nation. 

It is tiresome for pupils to do nothing but to just 

sing and listen to music at singing lessons, musical no-

tation is no less important. Aside from teaching school-

ers to write, read and count, they should learn to know 

and read music and they should do so knowingly and 

with interest. Hence, the music lessons will help 

schoolers with musical notation, rhythmical composi-

tion and conducting. 

Listening to music, doing rhythmic exercises, sol-

fa and learning musical notation should follow each 

other during a lesson for the schoolers not to get bored. 

[4] The availability of different exercises can make mu-

sic lessons much more interesting and help the school-

ers to focus on learning. Study of music should not be 

limited to lessons. Music lessons should be accompa-

nied by music events, like concerts, performances, mu-

sic competitions, and etc. 

Singing, dancing, playing, reciting poetry and per-

forming is what schoolers do during the events [5], and 

it is a teacher’s duty to engage the whole class into the 

events for everyone to show his/her abilities, hobbies 

and creative concepts and to feel needed and equal. 

Team working makes a class more friendly and helps 

to learn more about each other by making everyone an 

equal participant of the events. 

Engagement of schoolers into extracurricular ac-

tivities, like choir, dancing, individual lessons of fin-

gering, performing and etc., will also be desirable. 

Schoolers of puberty age should be busy with and be 

engaged in necessary, interesting and useful activities. 

And they should have no time left for idleness and neg-

ative thoughts. Acquaintance with the world of music 

and art makes schoolers kinder, better and more honest 

by changing their attitude to people, surroundings and 

life. 

CONCLUSION 
A correct management of teaching and learning 

activities can facilitate the sexual maturation of adoles-

cents of puberty age as they are busy with studies, 

knowledge-gaining, the realization of their creative 

concepts, and communication with those engaged in 

their upbringing and education. All and every pupil 

should be in the focus of teachers and parents’ atten-

tion. Communication with classmates helps them to 

bring up and educate each other and start making a dif-

ference between good and bad. They should have no 

time for silly ideas. The learning process helps to form 

and develop their mentality, behavior, intelligence un-

der the tactful guidance of teachers and parents ready 

to set them to the right track. 

Adolescents, engaged in interesting and creative 

activities, forget about their negative emotions, and 

start feeling needed, irreplaceable and respected. 

Schoolers should be taught to work, seek, create, gain 

new knowledge and achieve goals starting from child-

hood. 

Learning process should aim to teach schoolers to 

like music, to be optimistic, to see and find the good, 

beauty and harmony in life. It also helps in balancing 

inner and external worlds of schoolers by bringing 

peace, happiness and peace and by making them strive 

for the best. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті запропоновано інноваційні форми організації методичної роботи в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти. Встановлено, що в закладах професійної (професійно-технічної) освіти по-

винні бути такі форми методичної роботи, які дозволять розширити й збагатити поняття професіоналізму 

викладача новими складовими. Описано групові й індивідуальні форми організації методичної роботи, 

визначено характеристики, які визначають інноваційну спрямованість зазначених форм. Наголошується, 

що групові і індивідуальні форми методичної роботи повинні мати творчий характер, оскільки одним із 

завдань методичної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) освіти є активізація творчих 

здібностей викладачів. 

ABSTRACT 

The article proposes innovative forms of organization of methodological work in institutions of vocational 

(vocational-technical) education. It is established that in the institutions of professional (vocational-technical) ed-

ucation there should be such forms of methodical work that will allow to expand and enrich the notion of profes-

sionalism of the teacher with new components. Group and individual forms of organization of methodical work 

are described, characteristics that determine the innovative orientation of these forms are defined. It is emphasized 

that group and individual forms of methodological work should be creative, since one of the tasks of methodical 

work in the institutions of professional (vocational-technical) education is the activation of the creative abilities of 

teachers. 

Ключові слова: інноваційні форми організації методичної роботи, заклад професійної (професійно-

технічної) освіти, викладач, професіоналізм, творчість.  

Keywords: innovative forms of organization of methodical work, institution of professional (vocational-tech-

nical) education, teacher, professionalism, creativity. 

 

Сучасний ринок праці гостро реагує на освітні, 

соціальні, економічні та інші чинники оточуючої 

дійсності, яка висуває нові вимоги до професійної 

підготовки кадрів усіх напрямів. Одним із провід-

них завдань ПТНЗ на сучасному етапі модернізації 

системи професійної освіти України є пошук форм 

її інтеграції з наукою і виробництвом, підвищення 

ролі та відповідальності фахівця, забезпечення яко-

сті підготовки фахівців на рівні міжнародних ви-

мог, зокрема, подолання розриву між рівнем теоре-

тичних знань учнів і практичними навичками їх за-

стосування в процесі професійної діяльності. Така 

дійсність актуалізує розвиток фахових компетент-

ностей як складової професіоналізму викладачів за-

кладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

оскільки лише професіонал своєї справи здатний 

ефективно і результативно вирішувати завдання 

професійної (професійно-технічної) освіти. Сучас-

ний стан підготовки викладачів ПТНЗ диктує необ-

хідність пошуку нових шляхів підвищення якості 

їхньої теоретичної підготовки, здатності до само-

стійної творчої праці, засобів і методів професій-

ного саморозвитку.  

Метою статті є вивчення інноваційних форм і 

методів розвитку фахових компетентностей викла-

дачів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Сучасні аспекти професійної школи у вітчиз-

няній науці розглядали І. Бендера, Н.Брюханова, Є. 

Громов, С. Гура, С. Демченко, І. Каньковський, О. 

Коваленко, М. Лазарєв, В. Лобунець, О. Макаренко, 

Н. Ничкало та інші.Проблеми формування і вдоско-

налення професійної компетентності учителя, роз-

витку його педагогічної культури, розглядаються у 

працях В. Адольфа, І. Зимньої, Н.Кузьміної, А. Мі-

щенко, В. Сластьоніна, та іншх вчених. Методичну 

роботу як компонент організаційної структури уп-

равління освітнім процесом і його контролю розг-

лядали С.Батишев, Ю. Гільбух, М.Дробноход, І. Ра-

ченко. Ці дослідники відзначають, що підвищенню 

професіоналізму вчителів і керівників у системі 

освіти сприяють саме різні форми інноваційної ро-

боти, як комплекс інноваційних стандартів, прин-

ципово нової практики освіти на основі описаних і 

сертифікованих зразків діяльності. Зважаючи на те, 

що освітній процес у закладах професійної (профе-
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сійно-технічної) освіти має свою специфіку, то і пе-

дагогічна діяльність викладачів цих закладів має 

свої особливості. Викладачі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти здійснюють теорети-

чну і практичну підготовку учнів з відповідного на-

вчального курсу, предмета, циклу дисциплін; забез-

печують умови для засвоєння ними освітніх про-

грам на рівні обов’язкових державних вимог; 

планують матеріал, що викладають; використову-

ють ефективні форми, методи, засоби педагогічної 

роботи. 

Щоб бути на рівні сучасних вимог, викладач 

має постійно удосконалювати свій фаховий рівень. 

Для цього у закладах професійної (професійно-тех-

нічної) освіти мають бути організовані такі форми і 

методи методичної роботи, які дозволять розши-

рити й збагатити поняття професіоналізму викла-

дача новими складовими. Вибір конкретної з них 

залежить від педагогічної культури викладачів, мо-

рально-психологічного клімату в колективі, матері-

ально-технічних можливостей закладу, інновацій-

ної відкритості та активності викладачів та адмініс-

трації закладу. 

Методична робота визначається як системати-

чна колективна та індивідуальна діяльність педаго-

гічних кадрів, спрямована на підвищення їх нау-

ково-теоретичного, загальнокультурного рівня, 

психолого-педагогічної підготовки і професійної 

майстерності [1]. 

Категорія «форма навчання» належить до ос-

новних у дидактиці. Як відзначають вчені, форма 

організації навчання як дидактична категорія озна-

чає зовнішній бік організації навчального процесу, 

пов’язаний з кількістю учнів, часом і місцем нав-

чання, а також із порядком його здійснення [4]. 

Основна методична робота викладачів органі-

зовується в колективних, групових та індивідуаль-

ній формах. 

На сьогоднішній день існує широкий спектр 

індивідуальних і групових форм методичної ро-

боти. Однак, у нашому дослідженні розглянемо ін-

новаційні форми методичної роботи, оскільки вва-

жаємо, що інноваційна діяльність висуває особливі 

вимоги до професіоналізму викладача. Розгляда-

ючи теорію і практику нововведень, О. Темченко 

відзначає, що інновації не замкнуті у сфері людсь-

кої діяльності, вони мають загальний характер, що 

вимагає також вивчення суб’єктів інновацій від 

одиничного працівника до суспільства в його ціліс-

ності; від людини, котра формує інновації у своїй 

власній діяльності, до суспільного відтворення у ці-

лому. Одним із важливих аспектів вивчення висту-

пає людина – суб’єкт інновацій. Людина завжди пе-

ребуває між прагненням формувати інновації, змі-

нювати, вдосконалювати свою діяльність, свої 

відносини тощо і страхом перед інноваціями, їх де-

структивними наслідками [6]. 

Інноваційними груповими формами методич-

ної роботи в закладах професійної (професійно-те-

хнічної) освіти вважаємо фокус-групи, тренінги, 

фестивалі педагогічних ідей, вебінари, Школу но-

ваторського педагогічного досвіду, майстер-класи, 

конкурси професійної майстерності, наукове това-

риство.  

Фокус-групи є однією із інноваційних групо-

вих форм методичної роботи. Їх діяльність сконце-

нтрована на реалізації конкретної, чітко окресленої 

проблеми. Кількість членів фокусної групи та тер-

мін її роботи визначається залежно від проблеми та 

мети дослідження (група може працювати 30-40 

хвилин і більше). Основні переваги фокусної групи: 

розуміння викладачем важливості педагогічної 

праці, необхідності її удосконалення; вирішення 

нагальних проблем за короткий проміжок часу, тво-

рчо, ефективно; отримання зворотної інформації; 

мотивація учасників до саморозвитку, самореаліза-

ції, інноваційної діяльності. Така форма роботи 

особливо ефективна при плануванні системи мето-

дичної роботи у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти. Напрямами діяльності членів фо-

кус-групи виступають організаційний, діагностич-

ний, інформаційний, креативний.  

Тренінги в структурі методичної роботи про-

водяться з метою моделювання певних управлінсь-

ких, професійних, психологічних, нестандартних 

рішень у тій чи іншій ситуації, їх аналізу і вироб-

лення оптимальних рішень. Перевагами прове-

дення тренінгів є конкретна мета заходу, комфортні 

умови, за яких кожен учасник відчуває свою успіш-

ність та інтелектуальну спроможність, водночас 

маючи можливість не тільки оприлюднити власну 

думку, а й довести її Проведення тренінгів у сис-

темі методичної роботи уможливлює безпосеред-

ній зв’язок навчально-методичної роботи з на-

вчально-виховним процесом, з конкретним педаго-

гом, допомагає скоротити відстань між навчанням 

педагогів працювати по-новому та результатами 

роботи, позитивними зрушеннями в розвитку та са-

мовдосконаленні кожного педагога. 

Фестивалі педагогічних ідей – це своєрідний 

майданчик для обговорення найбільш важливих пе-

дагогічних здобутків і аналізу практичних рішень у 

сфері освіти. Організація таких фестивалів дає мо-

жливість викладачам відкрити для себе нові ідеї, за-

рядитися натхненням від тренерів та колег, перей-

няти кращі розробки і поділитися своїми відкрит-

тями. Автори ідей і знахідок біля спеціальних 

стендів надають бажаючим консультації. Заявки на 

виховні заходи, методичні ідеї, цікаві педагогічні 

знахідки учасники фестивалю подають завчасно, 

лише після цього складається програма фестивалю. 

Схожими за змістом можуть бути і такі форми ко-

лективної методичної роботи, як «Клуб творчих пе-

дагогів», «Педагогічний ринг», «Ярмарок педагогі-

чної творчості» тощо.  

Вебінари − це сучасна форма навчання, органі-

зована в інтернеті за наявності спеціального про-

грамного забезпечення, за допомогою якого здійс-

нюється очна передача й контроль знань, перева-

жно в інтерактивному режимі. Виглядає це як веб-

сторінка, на якій розміщено: вікно ведучого вебі-

нару, вікно чату учасників, вікно з файлами вебі-

нару, вікно презентації. Вебінару властива головна 

ознака семінару − інтерактивність. Інакше кажучи, 

викладач робить доповідь, слухачі задають питання 
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і викладач відповідає на них. Можливість задавати 

питання представлена у чаті. На вебінарі, як і на 

звичайному семінарі, є можливість взаємодіяти з 

ведучим, тобто виконувати його завдання, відпові-

дати на його запитання і задавати свої. 

 Методичними перевагами вебінарів є те, що 

вони можуть бути використані для проведення лек-

цій зі зворотним зв’язком з викладачем у реальному 

часі, а це, в свою чергу, дає більш репрезентативний 

зворотній зв’язок з аудиторією; тематичних семіна-

рів з опитуванням; захисту виконаної самостійної 

роботи; групової роботи в проєкті; проведення тес-

тування з візуальним контролем процесу виконання 

тестів. 

Школа новаторського педагогічного досвіду 

реалізує цілі й завдання індивідуального та колек-

тивного наставництва. Основне її призначення по-

лягає в методичній допомозі досвідченого викла-

дача менш досвідченим колегам. Формується вона 

на добровільних засадах. Цінність її роботи в двос-

торонній ефективності. Керівник закладу, відвіду-

ючи уроки викладачів, консультуючи їх щодо пла-

нування, методики й технології уроку, обговорю-

ючи теоретичні проблеми освіти, удосконалює й 

власну педагогічну майстерність, переконується в 

правильності педагогічних позицій. А викладачі 

мають змогу безпосередньо вивчати творчу лабора-

торію педагога-майстра. Варто відмітити, що 

Школа новаторського педагогічного досвіду набу-

ває новаторства тоді, коли розглядається новатор-

ський педагогічний досвід. Новаторський педагогі-

чний досвід − це педагогічні відкриття та винаходи, 

досвід утілення в життя оригінальних ідей, методів, 

прийомів навчання, виховання, управління тощо. 

Досвід педагога-новатора вимагає від керівників 

навчальних закладів, працівників навчально-мето-

дичних служб, учених ретельної уваги, ґрунтовного 

вивчення й обґрунтування, бо цей досвід, як пра-

вило, має прогностичні функції, оскільки випере-

джає практику. Новаторство виступає підґрунтям 

передового педагогічного досвіду. Вважаємо, що 

функціонування Школи новаторського педагогіч-

ного досвіду, яка набуває інноваційності при ви-

вченні новаторського педагогічного досвіду, має ві-

дбуватися з урахуванням зазначених показників, 

що характеризують новизну досвіду [2]: 

 відкриття нових форм, методів, способів 

педагогічної діяльності, вихід за межі відомого в 

науці й масовій практиці; 

 творча реалізація в досвіді нових теоретич-

них концепцій, ідей; 

 творче впровадження нових форм, методів, 

способів педагогічної діяльності з урахуванням мі-

сцевих умов; 

 раціоналізація окремих сторін педагогічної 

діяльності; 

 використання методичних рекомендацій, 

розроблених ученими, методистами, кращими ви-

кладачами; 

 оптимальна організація педагогічної діяль-

ності, яка служить зразком для навколишньої прак-

тики; 

 можливість творчого наслідування досвіду 

і педагогами.  

Однією із сходинок професійного росту є орга-

нізація майстер-класів. До характерних особливос-

тей майстер-класів, в першу чергу, відноситься гли-

бокий зв’язок теорії з практикою, активна взаємодія 

учасників заходу, висока наочність і доступність, 

прояв творчості, ініціативності тощо. Специфіч-

ними ознаками, що вирізняють майстер-клас від ін-

ших форм методичної роботи, є демонстрація перед 

учасниками заходу окремих інноваційних прийомів 

і способів дій з детальним коментарем кожної з них 

і відповідним методичним супроводом; колективне 

обговорення запропонованих авторських техноло-

гій і методик викладання дисциплін, засобів нав-

чання; надання суттєвої методичної допомоги 

менш досвідченим викладачам з запровадження пе-

дагогічних і виробничих інновацій в професійно-

практичну діяльність ПТНЗ. 

Ефективність організації майстер-класа зале-

жить від забезпечення індивідуального підходу до 

професійного і методичного розвитку фахівців. В 

першу чергу, мають бути створені умови для вико-

нання самостійної роботи в малих групах, що 

сприяє активному обміну думкою; включення всіх 

учасників заходу в активну діяльність; сприяння 

вибору більш раціональних форм взаємодії (співро-

бітництво, сотворчість, сумісний пошук); ство-

рення атмосфери відкритості та доброзичливості 

[5].  

Отже, майстер-клас – це форма заняття, в якій 

сконцентровані такі характеристики:  

• виклик традиційній педагогіці;  

• особистість вчителя з новим мисленням;  

• не повідомлення нових знань, а спосіб їх са-

мостійної побудови за допомогою всіх учасників 

заняття;  

• плюралізм думок та висловлювань.  

І. Задніпрянець [3] пропонує виділити головні 

особливості майстер-класу, а саме:  

1. Новий підхід до філософії навчання, що руй-

нує усталені стереотипи;  

2. Метод самостійної роботи в малих групах, 

що дозволяє проводити обмін думками;  

3. Створення умов для включення всіх учасни-

ків в активну діяльність;  

4. Постановка проблемної задачі та 

розв’язання її через програвання різних ситуацій;  

5. Прийоми, що розкривають творчий потен-

ціал як Майстра, так і учасників майстер-класу;  

6. Форми, методи, технології роботи повинні 

пропонуватись, а не нав’язуватись учасникам;  

7. Процес пізнання набагато важливіший, цін-

ніший, ніж саме пізнання;  

8. Форма взаємодії – співробітництво, співтво-

рчість, спільний пошук. 

Конкурси фахової майстерності – форма тру-

дового змагання, найбільш ефективна форма де-

монстрації своїх здібностей, впровадження передо-

вих прийомів і методів праці, нової техніки і про-

гресивної технології, підвищення рівня 

професійної підготовки, виявлення кращих індиві-
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дуальних показників, підвищення інтересу до про-

фесії та її популяризації. Метою проведення таких 

конкурсів є заохочення викладачів до використання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

у своїй повсякденній освітній роботі. Основними 

завданнями конкурсів професійної майстерності се-

ред педагогічних працівників є: піднесення ролі 

майстра виробничого навчання/викладача у суспі-

льстві та підвищення престижності цієї професії; 

привернення уваги громадськості, органів влади до 

проблем освіти; сприяння творчим педагогічним 

пошукам, удосконаленню фахової майстерності 

майстра виробничого навчання/викладача вияв-

лення і поширення передового педагогічного дос-

віду; забезпечення незалежної експертної оцінки 

педагогічної діяльності. 

Наукове товариство. Для закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти функціонування та-

кої школи є інноваційною формою роботи. Ефекти-

вність процесу підвищення професійних і фахових 

компетентностей потребує наукового тлумачення 

до його організації. До складу такого товариства 

може входити адміністрація навчального закладу, 

методисти, члени методичних комісій. На засідання 

наукового товариства можуть бути запрошені нау-

ковці за напрямом діяльності навчального закладу. 

Оскільки методична робота є цілісним, складним 

утворенням, то важливо забезпечити науковий під-

хід до її організації. У ході діяльності наукового то-

вариства визначаються напрями взаємодії навчаль-

ного закладу з громадськими організаціями, освіт-

німи закладами різних рівнів, особливості 

співпраці із соціальними партнерами; здійснюється 

обґрунтування проведення різних методичних за-

ходів на науковій основі; розробляються критерії 

оцінювання педагогічної діяльності; проведення 

досліджень з актуальних питань розвитку професі-

оналізму викладачів і майстрів виробничого нав-

чання. 

Беручи за основу ідею С. Шевчук [7], визнача-

ємо особливості індивідуальних форм методичної 

роботи.  

Системне вивчення, аналіз та оцінювання ре-

зультативності роботи викладачів, майстрів вироб-

ничого навчання, класних керівників, вихователів 

та інших працівників. Оцінювання відбувається з 

метою розвитку, покращення та вдосконалення і 

пов’язане з діагностуванням, що веде до прийняття 

рішення та удосконалення. Це надає можливості 

для співпраці між тими, кого оцінюють, та тими, 

хто проводить оцінювання.  

Надання допомоги педагогічним працівникам 

у виборі форм, методів та засобів навчання і вихо-

вання учнів, в удосконаленні методики організації і 

проведення навчальних занять і позаурочних нав-

чальних і виховних заходів. Факторами, що стиму-

люють роботу з надання методичної допомоги, на 

наш погляд, є: налагоджена система методичної ро-

боти в навчальному закладі; наявність фахівців, у 

яких можна повчитися; вплив висококваліфікова-

них колег; підтримка адміністрації; налагоджена 

система стимулювання тощо. 

Персональне проведення відкритих уроків, ін-

ших занять, індивідуальних і групових консульта-

цій, надання допомоги викладачам і майстрам ви-

робничого навчання у розробці навчально-програ-

мної документації (на основі типової), методичних 

рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших пе-

дагогічних засобів навчання. Значущість методич-

ного супроводу для професійного зростання викла-

дача доводиться можливістю надання досить широ-

кого вибору способів та прийомів педагогічної 

взаємодії, які б дозволяли об’єкту супроводу вияв-

ляти такий ступінь свободи, за який він може нести 

відповідальність. 

Надання допомоги педагогічним працівникам 

у самоосвіті, підготовці ними доповідей та виступів 

на конференціях, педагогічних читаннях, прове-

денні експериментально-дослідної роботи, запро-

вадженні у навчально-виховний процес результати 

наукових досліджень, передового педагогічного 

досвіду, інноваційних педагогічних та освітніх тех-

нологій. 

Вибір форми здійснення методичної роботи за-

лежить від того, яка тема, мета та завдання став-

ляться при плануванні методичного заходу. 

Обов’язковою умовою будь-якої форми є активна 

включеність викладача в організацію і проведення 

такого заходу. Це сприяє підвищенню рівня фахо-

вих компетентностей, створює можливості для ви-

явлення загальної ерудиції викладачів. Також варто 

враховувати, що групові і індивідуальні форми ме-

тодичної роботи повинні мати творчий характер, 

оскільки одним із завдань методичної роботи в за-

кладах професійної (професійно-технічної) освіти є 

активізація творчих здібностей викладачів. Цін-

ність творчого характеру полягає у орієнтації осо-

бистості викладача на розкриття власного інтелек-

туального і творчого потенціалу, створенні сприят-

ливої атмосфери співпраці, впровадження у 

практику інноваційних ідей.  
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АННОТАЦИЯ 

Система СПО в реформе образования в Московской области стала локомотивом государственной про-

граммы «Образование Подмосковья». И если в начале реализации программы процент трудоустройства 

выпускников колледжей составил около 43%, то в дальнейшем - вырос и, уже сегодня, его планируется 

довести [4] до 65%. Налажены деловые социально-партнерские отношения на договорной основе между 

ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» и ГБПОУ МО «Красногорский колледж». В первый раз в 

своей истории колледж в этом году выпустил техников-операторов станков с ЧПУ по специальности «Тех-

нология металлообрабатывающего производства»; колледж обеспечил НМО и преподавание, завод - ма-

териальную базу, учебно-производственный кластер, производственных наставников (инженерный со-

став), профессиональных мастеров с территории завода. Выпускники показали отличное и хорошее каче-

ство учебы; отличились оптики, как всегда, стабильностью. 

ABSTRACT 

The system of secondary vocational education in the educational reform in the Moscow region has become 

the locomotive of the state program “Education of the Moscow Region”. And if at the beginning of the program 

implementation the employment percentage of college graduates was about 43%, then in the future it has grown 

and, today, it is planned to increase it [4] to 65%. Business social partnerships have been established on a contrac-

tual basis between PJSC Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva ”and GBPOU MO“ Krasnogorsk College 

”. For the first time in its history, this year the college graduated technicians-operators of CNC machines in the 

specialty "Technology of metal-working production". The college provided NMOs and teaching, the plant - the 

material base, the training and production cluster, production mentors (engineering staff), and professional crafts-

men from the plant. Graduates showed excellent and good quality studies; students-optics excelled, as always, by 

stability. 
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Ключевые слова: профессиональное образование Подмосковья идет «в ногу» с модернизацией про-

изводства, внедряется в практику дуальное образование, научно-методическое обеспечение дуального 

обучения, материальная база колледжей, новейшие образовательные методики обучения, качество вы-

пускников – обратная связь их учебы в колледже - растет. 

Keywords: vocational education of the Moscow Region keeps up with the modernization of production, dual 

education, scientific and methodological support of dual training, the material base of colleges, the latest educa-

tional teaching methods, the quality of graduates - the feedback of their college studies - is growing in practice. 

 

 

Gallia est omnes  

Divisa in partes tres. 

 

«Почему столько внимания СПО и для чего 

этот «золотой дождь» из федеральной казны? Ответ 

очевиден: сегодня в лидерах человек труда. Кризис 

сузил денежную массу, и теперь деньги из спекуля-

тивных операций переходят в область реального 

производства. Но производство не может выйти на 

приличные темпы развития из-за отсутствия квали-

фицированных кадров. Так что, ускоренное разви-

тие системы СПО – это, скорее всего, определен-

ный заказ со стороны крупных российских пред-

приятий. В целом, добрый знак – ведь это значит, 

что экономика испытывает рывок, который все-

таки должен вытащить ее из ямы стагнации и за-

стоя. 

Рабочая специальность – это гарантированное 

трудоустройство, правда, только в крупных горо-

дах…» 

Ольга Васильева, Министр Правительства РФ. 

 

Современная борьба за место под солнцем – 

это постоянная «битва титанов» и непрерывное ве-

дение торговых войн. И выиграют в этой борьбе не 

те нации, которые выискивают у себя талантливых 

ребят, усиленно их готовят затем благодушно дарят 

своим конкурентам, а те, кто сумеет обеспечить вы-

сокий уровень качества человеческого капитала в 

целом, создавая при этом условия для реализации 

своих возможностей молодым людям у себя на Ро-

дине. 

Алексей Кудрин, Глава Счетной Палаты РФ. 

 

Введение 

Главный из наших приоритетов – работать на 

подготовку профессионалов (Министр образования 

МО Захарова М.Б.).  

Статья, которую Вы держите в руках, писалась 

трудно. 

Вроде этот материал был уже затронут в по-

следней публикации нашего маленького педагоги-

ческого консалтинга. Почему о достижениях пи-

сать трудно? Потому, наверное, что надо писать 

один раз, и все написанное должно стать цельным 

полотном, а не частым повтором.  

Да, достижения есть. 

Система СПО в образовании становится локо-

мотивом образования в РФ – можно качаться на ка-

челях успеха, гордиться. 

Успех мы переживем, а вот как научить, орга-

низовать, мотивировать отряд порядка 8000 рабо-

чих, недостающих в сфере производства Подмоско-

вья - автомехаников, строителей, электромонтаж-

ников, станочников, слесарей? 

В Красногорском колледже на эти специально-

сти всегда конкурс. Надо заниматься набором – Ди-

ректор колледжа В.М. Демин занимается, имеет 

тесную деловую связь с ПАО КМЗ им. С.А. Зверева 

– с Директором В.С. Калюгиным, и практически со 

всеми подразделениями завода. 

Работа идет – это хорошо, учебно-производ-

ственный кластер работает - отлично, студенты вы-

пускаются с хорошими отметками – что еще нужно, 

эффективная молодежная политика есть – здорово, 

ура. 

Однако, на качели - еще рано, нужна мотива-

ция выпускников, надо, чтобы они закрепились в 

подразделениях завода, не «ушли в полет» с возвра-

том на предприятие и потерей времени. А что де-

лать с научно-методическим обеспечением дуаль-

ности? 

Сейчас необходимо новое НМО: конспекты 

лекций, сочетание методов и методик для расчетно-

графических работ; «разжеванных» методичек по 

предметам специальности «Технология металлоре-

жущих станков» с примерами производственных 

практических вычислений по теории резанья, кон-

структивных материалов, прикладной гидравлике. 

Нужны не общие рассуждения, а реальные учеб-

ники, лабораторные методички и задачники, в не-

обходимом количестве. 

Дел много. Вот, например, зачем вырастили в 

колледже и заводе первую бюджетную группу вы-

пускников-станочников для работы на станках с 

ЧПУ? 

Вы понимаете, они стали первыми, они моти-

вированы, так оставьте их для практической педа-

гогики на заводе или в колледже. Ответа нет. 

Главное, что сейчас появляется во взаимоотно-

шении колледжа и завода, преподавателя-настав-

ника и выпускника, учебного мастера и производ-

ственного мастера, - это взаимное уважение, пере-

ходящее в деловое содружество.  

Это тоже качество обеспечения производ-

ственного процесса.  

Очень важной является еще одна задача, свя-

занная с обеспечением в колледже культуры каче-

ства. Может быть ситуация, когда все сотрудники 

колледжа имеют единый взгляд на проблему каче-

ства образования и придерживаются единого опре-

деления этого понятия; когда каждый понимает, 

что значит качество образования непосредственно 

для него, и как добиваться высокого качества; когда 

известно, какими путями его подразделение дви-

жется к качеству; когда имеется четкое понимание, 
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что качеством можно управлять, и известны меха-

низмы этого. Под культурой качества образования 

следует понимать также результаты подготовки вы-

пускников, качество образовательного процесса и 

управления им, и степень свободы, предоставляе-

мой студентам профессионального колледжа.  

Обеспечение качества – это процесс создания 

определенных условий и выделение необходимых 

ресурсов, позволяющих достичь поставленных це-

лей по качеству. К ним, прежде всего, относится 

учебно-методическое и финансовое обеспечение, 

материальная база, способность персонала и подго-

товленность студентов, информационное обслужи-

вание и другие [6].  

О качестве образования в профессиональном 

колледже можно судить и по тому, какие ответы 

можно получить на следующие вопросы: кого 

учим? чему учим? кто учит? как учим? каковы ре-

сурсы? Кто и как управляет колледжем? При этом 

очень важной составляющей высокого качества об-

разования является психологическая проблема, – 

какова мотивация участников образовательного 

процесса: хотят ли учить по-новому педагоги, и хо-

тят ли учиться обучающиеся в новых условиях? 

 Ответ на данный вопрос должен быть один: 

для обеспечения высокого качества образования 

мотивация основных участников образовательного 

процесса – преподавателей и студентов должна 

быть положительной и общественно значимой. В 

связи с этим, речь идет не создании какой-то новой 

системы, а о совершенствовании существующей 

модели для учреждений среднего профессиональ-

ного образования, хотя и со значительными изме-

нениями, коррективами и доработками, с учетом 

опыта других современных, постоянно возрастаю-

щих требований, принципов и рекомендаций. 

Таким образом, основанием ключевой идеи яв-

ляется создание условий для мотивации к высоко-

эффективному полезному труду, защита прав и сво-

бод личности, подготовка практико-ориентирован-

ных, социально-адаптированных к современной 

производственной жизни специалистов; обновле-

ние содержания образования, и развитие механиз-

мов контроля качества подготовки студентов; 

укрепление кадрового потенциала; развитие мате-

риально-технической базы колледжа; развитие си-

стемы социального партнерства [5]. 

В статье рассмотрены вопросы научно-мето-

дического обеспечения как основы инновацион-

ного развития дуальной целевой профессиональной 

подготовки студентов в ССУЗе. Раскрыты сущ-

ность, структура, состав научно-методического 

обеспечения (НМО) целевой профессиональной 

подготовки, раскрыты требования наукоемкого 

производства как условие подготовки компетент-

ного специалиста технического профиля. 

Сформулированы концептуальные положения 

научно-методического проектирования профессио-

нальной подготовки, представлена методика проек-

тирования целей и содержания профессиональной 

подготовки. 

Следует отметить, что в педагогической и ме-

тодической литературе нет единого понимания 

структуры и состава НМО. Данное обстоятельство 

приводит к субъективному решению многих вопро-

сов педагогической практики. Под НМО учебного 

процесса в работе понимается, во-первых, обеспе-

чение проектирования всех его компонентов, це-

лей, содержания, форм, методов, средств обучения, 

во-вторых, обеспечение реализации данных компо-

нентов в педагогической практике. 

Таким образом, в состав НМО входят струк-

турные компоненты, необходимые для проектиро-

вания и реализации образовательного процесса, ко-

торые и составляют его как целостность. Научно-

методическое обеспечение целевой профессио-

нальной подготовки студентов рассматривается в 

исследованиях как процесс и как результат [2, 3, 7, 

10] 

Под научно-методическим обеспечением целе-

вой профессиональной подготовки понимается 

процесс поиска и разработки организационно-педа-

гогических и методических механизмов доведения 

научных результатов до их практического примене-

ния в деятельности субъектов образования. 

Разработана трехуровневая структура системы 

НМО целевой профессиональной подготовки сту-

дентов [3, 7]. 

Методологический уровень включает обосно-

вание применения системного, целевого, дуаль-

ного, компетентностного и модульного подходов к 

профессиональной подготовке, к проектированию 

и реализации учебных планов и программ, к разра-

ботке и реализации компонентов учебно-воспита-

тельного процесса. 

На теоретическом уровне рассматривается со-

вокупность принципов, лежащих в основе целевой 

подготовки как воплощение дуальной системы обу-

чения в конкретных формах, методах, средствах 

обучения, формах организации предметной дея-

тельности студентов с целью усвоения ими кон-

кретного содержания в определенной отрасли зна-

ния и профессиональной деятельности. 

На методическом уровне раскрывается теоре-

тически обоснованная и апробированная на прак-

тике совокупность форм, методов и приемов пред-

метной деятельности преподавателя и студентов по 

овладению системой содержания, учебно-про-

граммная документация; средства обучения; сред-

ства контроля, методические рекомендации. 

Под дуальной системой целевой профессио-

нальной подготовки понимается инновационный 

тип организации целевой профессиональной подго-

товки, который предполагает согласованное взаи-

модействие образовательной и производственной 

сред по подготовке специалистов. Это взаимодей-

ствие построено на единстве трех методологиче-

ских оснований: 

– аксиологическом (паритетность образова-

тельных и производственных ценностей и целей),  

- онтологическом (компетентностно-модуль-

ный подход),  

- технологическом (организация образователь-

ной и профессиональной деятельности) [3, 7, 10]. 

Необходимо перевести все наши достижения 

из точечных в системные, а для этого надо усилить 
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связь бизнеса, государства и образовательных орга-

низаций (министр образования МО Захарова М.Б.). 

Разработка методологии научно-методиче-

ского обеспечения дуальной целевой професси-

ональной подготовки студентов в колледже 
В отечественной профессиональной школе 

имеется опыт проведения целевой интенсивной 

подготовки специалистов по заказам предприятий. 

Обучение, как правило, ведется в профессиональ-

ной школе с полной учебной неделей, а затем про-

должается и завершается непосредственно на рабо-

чем месте, на предприятии. Обучение реализуется 

в тесном контакте с предприятием: полноценные 

производственные практики, целенаправленное 

выполнение курсового и дипломного проектирова-

ния, обеспечение стажировки на рабочих местах, во 

время преддипломной практики. Именно таким об-

разом была построена система профессионального 

образования, существовавшая в нашей стране в со-

ветский период [10]. 

Сегодня такая подготовка не в полной мере от-

вечает требованиям предприятий. Известно, что в 

мировой практике профессионального образования 

получила широкую известность и признание дуаль-

ная система профессиональной подготовки, заро-

дившаяся в Германии [7, 8]. 

Дуальная система включает две различные 

учебно-производственные среды, такие как пред-

приятие и государственная профессиональная 

школа, которые действуют сообща во имя общей 

цели – профессиональной подготовки обучаемых. 

Дуальная система предусматривает вовлечение в 

процесс подготовки кадров предприятий, которые 

идут на достаточно существенные расходы, связан-

ные с обучением работников, т.к. хорошо знают, 

что затраты на качественное профессиональное 

обучение являются хорошим вкладом капитала. 

При этом они становятся заинтересованными не 

только в результатах обучения, но и в содержании 

обучения, его организации и т.д.  

Этим и определяется значимость дуальной си-

стемы как модели организации профессиональной 

подготовки, которая позволяет преодолеть разрыв, 

рассогласованность в отношениях производствен-

ной и образовательной сфер по вопросам подго-

товки профессиональных кадров. 

Для отечественного профессионального обра-

зования проблема установления тесной взаимо-

связи с производственной сферой является одной 

их наиболее острых и актуальных, что подчеркива-

ется как в работах ученых (А.Н. Новиков, И.П. 

Смирнов, Е.В. Ткаченко и др.), так и в нормативных 

документах, определяющих образовательную по-

литику государства в этой сфере. Именно поэтому 

распространение принципов дуальной организации 

на другие уровни профессионального образования 

представляется целесообразным, своевременным и 

перспективным. 

Одним из краеугольных камней, обеспечиваю-

щих качественное обновление и развитие профес-

сиональной подготовки студентов в ССУЗе в це-

лом, и дуальной системой целевой профессиональ-

ной подготовки - в частности, является ее научно-

методическое обеспечение (НМО), предполагаю-

щее теоретическое обоснование учебных и методи-

ческих материалов, разрабатываемых и реализуе-

мых в педагогической практике. 

В связи с этим возникает необходимость тео-

ретического и практического решения проблемы 

научного обоснования методического обеспечения 

образовательного процесса: 

1) методические вопросы научного обоснова-

ния профессионального образования представлены 

в трудах С.Я. Батышева, А.П. Беляевой, Г.В. Муха-

метзяновой, А. Н. Новикова, Е.В. Ткаченко, Р.Х. 

Шакурова; 

2) отдельные аспекты научно-методического 

обеспечения представлены в исследованиях, посвя-

щенных разработкам учебных планов, квалифика-

ционных характерстик для рабочих и специалистов 

среднего звена, методик отбора и структурирова-

ния содержания учебного материала в базовой про-

фессиональной школе (П.Ф. Анисимов, П.Н. Нови-

ков, И.Я. Курамин, А.Н. Лейбович, Л.Д. Федотова, 

И.А. Халиуллин); 

3) психолого-педагогические аспекты опреде-

ления целей, содержания, форм и методов профес-

сионального образования раскрываются в исследо-

ваниях А.Н. Вербицкого, Б.С. Гершунского, В.А. 

Ермоленко, Г.И. Ибрагимова, В.С. Леднева, Л.Г. 

Семушкиной, Н.Г. Ярошенко. 

4) общие теоретические вопросы отбора и 

структурирования содержания учебного материала, 

организации учебного процесса в базовой профес-

сиональной школе, рассмотрены в работах С.Я. Ба-

тышева, Л.А. Воловича, В.С. Леднева, Н.Н. Талан-

чука, В.В. Шапкина. 

5) новые подходы к профессиональной подго-

товки рабочих и специалистов среднего звена в 

условиях стандартизации предложены в работах 

В.И. Байденко, А.Н. Лейбовича, А.В. Леонтьева, 

М.В. Рыжакова. 

6) как известно, новое поколение образова-

тельных стандартов основано на компетентностном 

подходе, в соответствии с которым современный 

специалист должен обладать определенным набо-

ром социальных и профессиональных характери-

стик, которые обеспечат ему успешность, мобиль-

ность, адаптивность, социальную защищенность на 

рынке труда и в профессиональной сфере (Э.Ф. 

Зеер, И.А. Зимняя, Г.В. Мухаметзянова, Дж. Равен, 

А. Шелтен, С.Е. Шитов). 

Дуальное обучение только начинает активно 

применяться в системе профессионального образо-

вания [4]. Однако, научно-методическое обеспече-

ние дуальной системы целевой профессиональной 

подготовки рабочих и специалистов среднего звена 

сегодня разработано недостаточно [8, 10].  

В средней профессиональной школе назрело 

противоречие между необходимостью формиро-

вать конкурентоспособных, востребованных произ-

водством компетентных специалистов в процессе 

профессиональной деятельности и отсутствием со-

ответствующего научно-методического обеспече-

ния.  
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Данное противоречие обусловило проблему: - 

каковы педагогические условия проектирования и 

реализации системы научно-педагогического обес-

печения дуальной целевой подготовки, позволяю-

щей формировать конкурентоспособных, востребо-

ванных производством, компетентных специали-

стов. 

Цель исследования: выявить и обосновать пе-

дагогические условия проектирования и реализа-

ции системы НМО дуальной целевой подготовки 

студентов в ССУЗах технического профиля. 

Объект исследования: научно-методическое 

обеспечение дуальной целевой профессиональной 

подготовки студентов в средней профессиональной 

школе. 

Гипотеза исследования: проектирование и реа-

лизация системы научно-методического обеспече-

ния дуальной целевой профессиональной подго-

товки студентов в ССУЗе технического профиля 

должны осуществляться при следующих условиях: 

- на организационном уровне учитываются 

требования наукоемкого производства к современ-

ному специалисту среднего звена; 

- на теоретико-методическом уровне использу-

ются системный, компетентностный и модульный 

подходы к профессиональной подготовке, направ-

ленные на реализацию социального партнерства, 

согласованное взаимодействие учебного заведения 

с предприятиями-заказчиками кадров; 

- на техническом уровне выполняются прин-

ципы единства содержательного (учебные планы и 

программы) и процессуального (методы, формы, 

организации обучения) компонентов профессио-

нальной подготовки. 

Проблема, объект, предмет и цель обусловили 

следующие задачи исследования: 

1. определить состав научно-методического 

обеспечения дуальной целевой профессиональной 

подготовки студентов в ССУЗе; 

2. разработать содержание и методику реали-

зации научно-методического обеспечения дуаль-

ной целевой профессиональной подготовки в 

ССУЗе; 

3. выявить и обосновать условия реализации 

системы научно-методического обеспечения дуаль-

ной целевой подготовки студентов в ССУЗе; 

4. провести экспериментальную проверку 

научно-методического обеспечения дуальной целе-

вой профессиональной подготовки студентов в 

ССУЗе. 

Итак, теоретико-методологическая основа ис-

следования определилась положениями систем-

ного, компетентностного, модульного, деятель-

ностного подходов, совокупность которых позво-

лила рассматривать учебно-методическое 

обеспечение целевой профессиональной подго-

товки на научно-методическом уровне [10, 11]  

Экспериментальную базу исследования со-

ставили ГБПОУ МО «Красногорский колледж» и 

ПАО «Красногорский завод им.С.А. Зверева» [8, 9]. 

Научная новизна исследования заключается 

в том, что в нем: 

- определен состав системы НМО дуальной це-

левой подготовки, включающей: 

- проектирование и обоснование содержания 

методов и форм его реализации; 

- реализация целей, содержания обучения в 

учебном процессе, мониторинг текущих и итого-

вых результатов обучения; 

- выявлена роль участия социальных партне-

ров в определении содержания подготовки, много-

образия форм социального партнерства предприя-

тия с учебным заведением; 

- определено значение отраслевой и функцио-

нальной специализаций, в освоении дополнитель-

ных знаний, умений, необходимых для выполнения 

профессиональных функций, обусловленных кон-

кретным содержанием и характером труда специа-

листа. 

Теоретическая значимость: 

- на методологическом уровне реализованы ду-

альный и целевой подходы к профессиональной 

подготовке специалистов наукоемкого и оборонно-

промышленного комплекса; 

- на теоретическом уровне определена сово-

купность принципов (приоритета качества подго-

товки специалистов), усиления профессиональной 

направленности содержания образования за счет 

широкого участия социальных партнеров; коллек-

тивной мыследеятельности педагогов, работодате-

лей и других социальных партнеров;  

- практико-ориентированности подготовки 

студентов, лежащей в основе целевой подготовки 

как воплощение дуальной системы обучения в кон-

кретные формы, методы, средства обучения, с це-

лью усвоения студентами конкретного содержания 

в определенной отрасли знания и профессиональ-

ной деятельности. 

На методическом уровне разработаны, обосно-

ваны и апробированы совокупности методов и при-

емов предметной деятельности преподавателей и 

студентов, учебных и производственных мастеров, 

по овладению содержанием обучения; гибкая 

учебно-программная документация на основе 

ФГОС 3++ поколения; средства обучения; средства 

мониторинга и контроля качества, методические 

рекомендации. 

Основы содружества лучших социально-

ориентированных партнеров Подмосковья – 

ГБПОУ МО «Красногорский колледж», ПАО 

«Красногорский завод им. С.А. Зверева» 

ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» 

- градообразующее предприятие, одно из ведущих 

предприятий РФ в области оптического и оптико-

электронного приборостроения. ПАО «Красногор-

ский завод им.С.А. Зверева» на протяжении десяти-

летий обеспечивает разработку, испытания и се-

рийное производство приборов и систем для раз-

личных сфер применения. 

С 2010 года предприятие входит в состав Хол-

динга «Швабе» Госкорпорации «Ростех».  

В рамках Стратегии развития до 2020 года 

предприятие за счет собственных средств и средств 

бюджета РФ проводит мероприятия по реализации 
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комплексной программы технического перевоору-

жения и реконструкцию производственных поме-

щений, внедряет новые технологии для обеспече-

ния разработки и выпуска продукции на уровне ми-

ровых стандартов. 

ПАО «Красногорский завод им.С.А. Зверева» 

обладает мощным научно-техническим потенциа-

лом благодаря собственному научно-техническому 

центру и производственным подразделениям. 

На предприятии имеются литейное, металло-

обрабатывающее, механо-штамповочное, оптиче-

ское, сборочное производство, осуществляются ра-

боты по изготовлению пластмассовых деталей и 

нанесению покрытий. Кратко остановимся на трех 

наиболее важных производствах. 

Механообрабатывающее производство осна-

щено станочным оборудованием широкой номен-

клатуры, которое позволяет производить: 

- высокоточные детали (с точностью размеров 

до 0,002 мм) из основных конструкционных мате-

риалов (стали, алюминиевых сплавов, латуни, 

бронзы, титана);  

- детали формы тел вращения от 2 мм до 1000 

мм; 

- крупногабаритные корпусные детали до 2000 

мм с точностью размеров деталей сложных форм до 

2 мкм. 

Оптическое производство позволяет осу-

ществлять расчет всех типов оптических систем с 

использованием сферических, дифракционных, го-

лографических, градиентных элементов, высоко-

точных оптических покрытий, а также элементов из 

кристаллов. В процессе изготовления оптических 

элементов и оптических систем используются но-

вейшие разработки, высокоточное технологическое 

и метрологическое оборудование и оснащение. 

Сборочное производство. ПАО «Красногор-

ский завод им.С.А. Зверева» осуществляет работы 

по сборке, юстировке, электрическому монтажу и 

настройке оптических и оптико-электронных при-

боров. Производственные мощности предприятия 

позволяют производить сборочные и электромон-

тажные работы единичных и серийных образцов 

выпускаемой продукции с последующим проведе-

нием необходимых испытаний; для которых приме-

няются специализированные стандартные оптиче-

ские скамьи, стенды для механических испытаний, 

термокамеры, термобарокамеры, камеры дождева-

ния и влаги. Вся технологическая оснастка и боль-

шая часть контрольно-юстировочных работ и кон-

трольно-матричных стендов изготавливают непо-

средственно на ПАО КМЗ. 

Решая производственные задачи государствен-

ной важности ПАО КМЗ проводит эффективную 

молодежную политику, уделяя особое внимание де-

ловому партнерству и сотрудничеству с учебным 

заведениями СПО и ВПО. Устремленному в буду-

щее предприятию, конечно, необходим приток но-

вых сил, молодых, активных кадров с передовыми 

взглядами, надежной квалификацией и конкуренто-

способностью. Поэтому молодежная политика яв-

ляется частью кадровой политики предприятия, ос-

новное содержание которой заключается в ком-

плексе мероприятий по созданию привлекательных 

условий труда, направленном на максимальное 

привлечение и закрепление молодых производ-

ственников на ПАО КМЗ. 

Одним из основных документов, принятых в 

этих целях, является Программа «Молодежная по-

литика ПАО КМЗ» на 2015-2020 годы. 

Одним из самых насущных, перспективных и 

достаточно эффективных источников привлечения 

молодежи являются договора о целевом обучении, 

с дуальной составляющей, которые ПАО КМЗ за-

ключает со студентами средних и высших учебных 

заведений. 

Еще одним, не менее важным направлением 

молодежной политики ПАО КМЗ является интегра-

ция молодых работников в трудовые коллективы 

структурных подразделений, где проходит их даль-

нейшая адаптация. Молодые работники обеспечи-

ваются высококвалифицированными наставни-

ками, на ежеквартальных аттестационных комис-

сиях молодые специалисты представляют 

результаты выполненной работы, по итогам чего 

им назначаются дополнительные выплаты в зависи-

мости от успешности деятельности. Осваивать ра-

бочую профессию помогают производственные 

наставники из числа основных производственных 

рабочих с высоким уровнем квалификации. 

Большую роль в адаптации молодых работни-

ков ПАО КМЗ играют общественные организации. 

Закрепление и развитие молодых работников в 

ПАО КМЗ - это еще одна стратегическая линия мо-

лодежной политики. Молодежи предоставляется 

немало возможностей для карьерного и профессио-

нального роста, которым может воспользоваться 

каждый – было бы только желание. 

В ПАО КМЗ достаточное количество молодых 

руководителей, каждый участник молодежной по-

литики сможет получить дополнительное профес-

сиональное образование за счет средств завода и 

бюджетных источников. На заводе проводятся кон-

курсы профмастерства среди молодых специали-

стов и рабочих. В меру возможностей решается жи-

лищная проблема: молодым работникам выделя-

ются жилые помещения в заводских общежитиях, в 

жилищно-гостиничном комплексе с отдельными 3-

местными номерами. Успешно работает корпора-

тивная программа ипотечного кредитования, в рам-

ках которой (за 2 года работы) уже около 100 моло-

дых работников смогли пробрести собственное жи-

лье. В ПАО КМЗ формируется кадровый резерв, в 

состав которого включаются молодые перспектив-

ные работники, отлично проявившие себя в произ-

водственной, научной, конструктивно-технологи-

ческой и управленческой деятельности.  

Содружество ПАО «Красногорский завод 

им. С.А. Зверева» и ГБПОУ МО «Красногор-

ский колледж» по созданию базового центра по 

подготовке рабочих кадров 

История Красногорского колледжа нераз-

рывно связана с ПАО КМЗ, для которого за 64 года 

своего существования это легендарное образова-
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тельное учреждение подготовило более 20 тыс. ква-

лифицированных техников в области оптико-элек-

тронного приборостроения. 

На сегодняшний день в подразделениях завода 

трудятся более 600 выпускников различных лет 

КОМТ – КОЭК-КГК «Красногорский колледж». 

Среди них есть работники предприятия, которыми 

колледж может по праву гордиться. 

Реализуя основные образовательные про-

граммы подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих по специальности 

«Оптические и оптико-электронные приборы и си-

стемы», а с 2015 года по специальности «Техноло-

гия механообработки» программы подготовки ква-

лифицированных рабочих и служащих, колледж 

вносит свой достойный и знаковый вклад в разви-

тие кадрового потенциала ПАО КМЗ и всего се-

веро-запада Подмосковья. 

Ежегодно выпускники колледжа трудоустраи-

ваются в основные производственные и научно-

технические подразделения предприятия, ПАО 

КМЗ оказывает активную образовательную под-

держку студентам колледжа путем реализации всех 

видов практик и заключения договоров о целевом 

контрактном обучении с выплатой «заводской сти-

пендии». 

Стало доброй традицией, что ведущие специа-

листы ПАО КМЗ принимают ежегодное участие в 

работе Государственной аттестационной комиссии 

в ГБПОУ МО «Красногорский колледж», являются 

наставниками преддипломной практики и науч-

ными руководителями при подготовке выпускной 

квалификационной работы ВКР. Следует отметить, 

что уровень студенческих ВКР год от года растет, 

значит, курс подготовки правильный, т.к. 5-7 вы-

пускных работ выполняются, как правило, на 

уровне практического внедрения. 

Правда, пока они не умеют говорить, забывают 

свою речь, но желание победить имеют все. 

В настоящее время отношения между ПАО 

КМЗ и Красногорским колледжем регулируются 

заключенными в декабре 2015 документами: 

- договором о Государственно-частном парт-

нерстве, в сфере совместной подготовки квалифи-

цированных рабочих и специалистов среднего 

звена в области машиностроения, металлообра-

ботки, оптического приборостроения на основе эле-

ментов дуального обучения и целевого контракт-

ного обучения специалистов со средним професси-

ональным образованием; 

- договором о безвозмездном пользовании не-

движимым имуществом в виде отдельного помеще-

ния площадью 270 кв.м. на площадке учебно-про-

изводственного цеха для создания учебно-произ-

водственного полигона «Технология 

машиностроения», на котором размещено приобре-

тенное ГБПОУ МО «Красногорский колледж» 

учебное технологическое оборудование с ПУ: то-

карно-револьверный центр с ЧПУ с приводным ин-

струментом и осью «Y», токарный станок с ЧПУ, 

вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ, 

устройство для установки и измерения инстру-

мента вне станка с монтажным приспособлением 

для инструментов, компрессор винтовой. 

Перспективы развития сотрудничества 

ГБПОУ МО «Красногорский колледж» и ПАО 

«Красногорский завод им.С.А. Зверева» 

В соответствии с договорными обязатель-

ствами на 2019 год запланировано трудоустройство 

выпускников колледжа по следующим специально-

стям: 

- оптическое производство, технология метал-

лообрабатывающих производств, IT-технологи. 

Намечены: 

- расширение программы дополнительного 

профессионального образования по повышению 

квалификации как работников ПАО КМЗ, так и ра-

ботников колледжа. 

- актуализация учебных программ Красногор-

ского колледжа под требования завода; 

- внедрение дуальной и модульной системы 

обучения, когда студенты колледжа 50% времен бу-

дут заниматься на оборудовании с ПУ на площадке 

полигона на УПК и других подразделениях завода; 

- стажировка преподавателей и учебных масте-

ров Красногорского колледжа на ПАО КМЗ. 

В целях обеспечения современного качества 

подготовки специалистов предприятие планирует 

продолжать работу учебно-производственного кла-

стера; совершенствовать техническое состояние 

станочного парка, издать методическую литера-

туру, образцово содержать учебно-производствен-

ные полигоны; в подготовке рабочих кадров шире 

использовать сетевое программное обучение, элек-

тронные программы обучения на базе информаци-

онного центра колледжа, сформировать и отрабо-

тать систему центра по проведению «сквозной сер-

тификации», т.е. мониторинга за каждым 

студентом, выпускником, сотрудником завода; от-

работать систему менеджмента качества; создать 

систему независимой оценки качества подготовки 

кадров по всем стадиям профессионального образо-

вания; довести обучение студентов до 100% по про-

филю предприятия на базе контрактно-целевой 

подготовки с дуальной составляющей. 

Одним из главных приоритетов развития ПАО 

КМЗ является проведение эффективной молодеж-

ной политики. 

На протяжении многих лет ПАО КМЗ осу-

ществляет проведение реальной молодежной поли-

тики, направленной на создание благоприятных 

привлекательных условий и возможностей для 

успешной самореализации молодежи на предприя-

тии. 

На сегодняшний день ключевыми составляю-

щими молодежной политики ПАО КМЗ являются: 

- наставничество, когда за каждым молодым 

специалистом на срок от полугода до полутора лет 

закрепляется наставник из числа наиболее опытных 

и высококвалифицированных инженерно-техниче-

ских работников завода; 
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- формирование кадрового резерва из числа 

молодых специалистов, благодаря чему многие мо-

лодые сотрудники уже стали руководителями раз-

личных структурных подразделений; 

- предоставление возможности получения по-

слевузовского и дополнительного профессиональ-

ного образования за счет средств работодателя в со-

ответствии с организацией дуального образования. 

- решения социально-бытовых проблем моло-

дежи; 

-дополнительные льготы для молодых сотруд-

ников, (ежеквартальные премии, премии по резуль-

татам аттестационной комиссии, премии по итогам 

работы за каждый год в течение 3-х лет, право на 

дополнительный отпуск с сохранением содержания 

заработной платы по семейным обстоятельствам). 

Особое внимание на предприятии уделяется 

общему и индивидуальному образованию. За мно-

голетнюю историю предприятия налажены крепкие 

связи с ведущими техническими университетами 

Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Чебок-

сар, Уфы, Ярославля, Минска, Владивостока, Ка-

зани, Челябинска, Феодосии. 

Разработаны собственные программы повы-

шения квалификации. 

ПАО КМЗ активно реализует программу целе-

вого приема и обучения, которая подразумевает 

направление выпускников общеобразовательных 

средних школ в профильные ВУЗы и колледжи. 

Данная программа реализуется в рамках государ-

ственного плана подготовки научных кадров спе-

циалистов для организаций оборонно-промышлен-

ного комплекса на 2015-2020 гг. 

В августе 2014 года ПАО КМЗ и ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж» приступили к совмест-

ной работе по созданию базового центра по подго-

товке рабочих кадров, где учащиеся будут осваи-

вать образовательные программы подготовки ква-

лифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена в области машиностроения, металлообра-

ботки, оптического приборостроения на основе эле-

ментов дуального целевого обучения специалистов 

со средним профессиональным образованием с по-

следующим закреплением их на предприятии. 

Программа развития Красногорского кол-

леджа 

В 2016/2017 учебном году были приняты 

«План мероприятий (дорожная карта) обеспечения 

качества подготовки кадров ПОО Московской об-

ласти» и «Программа развития Красногорского 

колледжа на период до 2020 года». 

Цель программы – обеспечение высокого каче-

ства и практико-ориентированности подготовки ра-

бочих кадров и специалистов среднего звена в со-

ответствии с меняющимися текущими и перспек-

тивными задачами специалистов на рынке труда и 

современными потребностями общества и жителей 

Подмосковья как региона – лидера.  

Приоритетные задачи Программы и мероприя-

тия, позволяющие привести к системным измене-

ниям работы колледжа его филиалов в соответ-

ствии с социально-экономическими преобразова-

ниями по Московской области, как региона-лидера 

представлены ниже (из 23 позиций приведены 10 

позиций, но очень важных): 

1) - повышение инвестиционной привлека-

тельности колледжа и развитие механизмов соци-

ального партнерства по подготовке квалифициро-

ванных кадров и специалистов среднего звена (со-

здание учебно-производственных кластеров, 

расширение контрактно – целевой подготовки, си-

стемы независимого контроля качества). 

2) - развитие системы практико-ориентирован-

ного обучения с элементами дуальности «на рабо-

чем месте». 

Участие студентов в научно-исследователь-

ских работах на предприятии, участие студентов в 

научно-практических конференциях по монито-

рингу временной занятости студентов «Трудо-

устройство выпускников». Формирование тема-

тики и выполнение курсовых и дипломных проек-

тов с практическим внедрением в производство. 

Переход на демонстрационный экзамен. 

3) - дальнейшее развитие многофункциональ-

ного центра прикладных квалификаций. Расшире-

ние спектра коротких программ профессиональ-

ного обучения – машиностроения, металлообра-

ботки, оптики, сварочное производство, ЖКХ, 

строительство и архитектура. 

4) - проведение региональных чемпионатов 

WorldSkills по компетенциям «Основы админи-

стрирования IТ-сетей», «Web-Design» (расширение 

состава участников, обучение экспертов, развитие 

учебно-материальной базы). 

5) - обеспечение гибкого мониторинга выпуск-

ников на основе освоения высоких квалификацион-

ных разрядов, получения второй и третьей профес-

сии, сертификация квалификаций. 

6) - внедрение новых эффективных механиз-

мов независимой оценки качества профессиональ-

ного образования. Аккредитация образовательных 

программ. Создание системы постоянного монито-

ринга оценки качества. Профессионального образо-

вания в колледже и его филиалах. 

7) - повышение квалификации и переподго-

товка управленческого персонала, преподавателей 

и мастеров производственного обучения. Введение 

профессиональных стандартов в сфере образова-

ния. 

8) - модернизация содержания технологий про-

фессионального образования на основе внедрения 

новых ФГОС СПО по ТОП-50 с учетом стандартов 

и требований чемпионатов WorldSkills. 

9) - расширение доступности и форм получе-

ния образования для инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

10) - внедрение новых эффективных форм тех-

нологий воспитания, нравственного, гражданско-

патриотического, кружкового, секционного с твор-

ческими склонностями к проектированию и созда-

нию механических, биотехнических, оптических 

систем и технологий. Возможно создание СКБ ави-

иамоделирования «Расправляя крылья». 

Выводы, рекомендации, пожелания 

Наиболее разработанной в педагогической 

науке в настоящее время является проблема отбора 
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содержания образования, а наименее изученной - 

управление педагогической системой, в особенно-

сти, управления качеством обучения. 

В учебных заведениях появляется необходи-

мость в постоянном мониторинге обученности каж-

дой учебной группы и каждого студента с целью 

внесения необходимых корректив. Как админи-

страция, так и преподаватели заинтересованы в 

адекватной оценке учебных достижений студентов, 

оценке учебной деятельности преподавателей, кол-

леджа в целом. 

Предмет исследования – мониторинг как сред-

ство повышения качества знаний и управления об-

разованием. 

Объект исследования – результаты учебно-

воспитательного процесса. 

Цель исследования – разработать модель мо-

ниторинга для коррекции хода усвоения учебного 

материала. 

Задачи мониторинга: определить объективные 

методы и критерии оценки результатов; подгото-

вить документацию для методического сопровож-

дения; разработать механизм информации работни-

ков; создать базу данных; получить данные об 

определенном уровне качества образования; изу-

чить причины неуспеваемости; изучить профессио-

нальную готовность педсостава; наметить страте-

гию процесса. 

Новые образовательные условия системы 

управления характеризуются децентрализацией, 

распадом иерархической управленческой системы. 

В условиях рынка каждое учебное заведение 

вынуждено обратиться к поиску «своего лица» и 

соответствующей структуры управления, которая 

перестала быть универсальной. Традиционные 

компоненты управления - планирование, организа-

ция, руководство и контроль, дополняются новым 

функциональным составом, обеспечивающим орга-

низованность совместной деятельности студентов 

и преподавателей и направленном на достижения 

образовательных целей развития колледжа. Управ-

ление, таким образом, должно своевременно реаги-

ровать на изменения в управляемых объектах, 

должно иметь о них информацию. Должна быть об-

ратная связь, реализуемая в форме контроля. 

Управление должно адаптироваться к изменениям 

образовательной ситуации, к ее новым требова-

ниям. Мониторинг обусловлен необходимостью 

постоянного отслеживания состояния учебно-вос-

питательного процесса, отдельных его звеньев, с 

целью диагностики, анализа, коррекции, прогнози-

рования управленческих действий по достижению 

планируемого результата. 

Определить функции мониторинга – значит 

определить его роль и значение в учебном про-

цессе. В современной литературе имеются способы 

и технологии мониторинга, методы и его формы, но 

без четкого понимания его функций. 

Способы и технологии осуществления монито-

ринга сводятся к следующим группам: 

- Наблюдения за изменениями: эффективность 

зависит от психологической компетенции педагога, 

его опыта, профессиональной позиции; исследова-

ние субъективно, и это сказывается на качестве мо-

ниторинга; 

- Метод тестовых ситуаций – педагогом осу-

ществляются прерывание учебных занятий, задава-

ние им вопросов по теме, стимулирование познава-

тельных действий, дозирование помощи для зада-

ния специальных условий. 

- Экспликация – (развертывание содержания 

учебной деятельности) позволяет диагностировать 

изменения в развитии студента и оперативно вно-

сить коррективы в процесс образования. 

Определили следующие методы мониторинга: 

- опросные методы – получить информацию о 

субъектах образовательного процесса на основании 

письменных и устных ответов на стандартные во-

просы. 

- анализ результатов – по заранее намеченной 

схеме изучаются письменные ответы, графические 

материалы, творческие работы студентов. 

- тестирование – один из объективных методов 

сбора уровня развития педагогического процессов 

и степени выраженности психического развития 

субъектов образования. 

Три формы мониторинга: 

- стартовая диагностика обучаемости и воспи-

туемости; 

- экспресс-диагностика осуществляется все 

время обучения, по ее результатам вносятся кор-

рективы в учебно-познавательную деятельность; 

- финишная диагностика профессиональной 

подготовленности выпускника – его социально-

профессиональные знания, навыки, умения, вклю-

чаю-щие диагностику степени развития качеств, 

необходимых будущему спецалисту. 

Критерием качества может служить отноше-

ние поставленной цели и полученного результата. 

Если при оценке качества образования исходить из 

построения определенных технологий (директив-

ная технология сборки) способов проверки резуль-

тативности образования, то задача управления об-

разованием по фактическим результатам является 

правильной и очевидной [12]. 

Качество имеет два понятия – соответствие 

стандартам и соответствие запросам потребителей. 

Итоговым результатом качества учебно-педа-

гогической системы колледжа становится успевае-

мость студентов по дисциплинам учебного плана и 

выпускной квалификационной работы. 

Система менеджмента качества, сформули-

рованная в Красногорском колледже. 

В колледже сформирована система менедж-

мента качества как система управления и оценки 

образовательной, воспитательной, научно-методи-

ческой деятельности по подготовке специалистов 

среднего звена квалифицированных рабочих кад-

ров. 

В основе системы менеджмента качества ле-

жит независимая оценка качества профессиональ-

ного образования, прежде всего, со стороны рабо-

тодателей на соответствие выпускника требова-

ниям, стандартам, запросам потребителей кадров, 
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оценки профессиональной и социальной адаптив-

ности и успешности выпускника на рынке труда. 

На всех этапах теоретического и практического 

обучения работодатели оценивают профессиональ-

ные компетенции выпускников и показатели разви-

тия личностного потенциала студентов. 

Основными инструментами управления каче-

ством в колледже являются: 

- экспертная оценка компетенций выпускни-

ков в ходе аттестации студентов с участием внеш-

них экспертов; 

- мониторинг удовлетворенности рынка труда 

квалификацией выпускников; 

- анализ и самоанализ участников образова-

тельного процесса;  

- государственная и профессионально-обще-

ственная аккредитация. 

Впервые в 2016/2017 учебном году была внед-

рена новая форма аттестации выпускника – демон-

страционный экзамен. Выпускники колледжа сда-

вали демонстрационный экзамен по стандартам 

чемпионатов WorldSkills, по компетенциям «Web-

Design» и «Сетевое и системное администрирова-

ние».  

Контроль качества обучения нуждается в объ-

ективных методах педагогических измерений. Пе-

дагогический мониторинг как средство управления 

контроля учебно-воспитательным процессом обес-

печивает преподавателю обратную связь об уровне 

усвоения учебного материала с помощью регуляр-

ного системного отслеживания степени или уровня 

обученности. В условиях инновационной деятель-

ности педагогический мониторинг может стать ме-

ханизмом в системе учебно-воспитательного про-

цесса, который будет способствовать стимулирова-

нию, активизации, развитию студентов, будет 

связан с предоставлением им большей свободы и 

ответственности  

Педагогический мониторинг должен быть си-

стемно организованным, прежде всего по этапам 

обучения и инструментарию. 

Для его организации в колледже необходим 

ряд условий: 

- реализация системы контроля в его видах: - 

текущий, - тематический, - промежуточный, - ру-

бежный, - итоговый; 

- организация контрольно - проверочных 

средств (демонстрационный экзамен), обеспечива-

ющих систематичность и периодичность; 

- наличие пакета измерителей на всех этапах 

контроля; 

- апробация измерителей, коррекция пробелов 

в знаниях. 

Исходя из этого, в колледже разработана си-

стема мониторинга, включающая: 

1. входной контроль (начало изучения дисци-

плины); 

2. текущие контрольные работы; 

3. рубежный контроль по итогам первого и 

второго полусеместров; 

4. промежуточный контроль в форме диффе-

ренцированного зачета или экзамена; 

5. контроль на выходе. 

Объектами контроля являются умения и 

навыки по дисциплинам согласно рабочим про-

граммам. 

P.S. 

Запоздалый подарок к юбилею. 

Два года назад, в год юбилея ПАО «Красногор-

ский завод им. С.А. Зверева» в колледжах Подмос-

ковья проводился I открытый юбилейный конкурс 

презентаций «Я горжусь своей будущей профес-

сией». Несколько студентов, тогда еще 3-го курса, 

отделения «Оптические дисциплины» ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж» приготовили подарок 

заводу. Они являлись бюджетниками, целевыми 

контрактниками с дуальной составляющей и вы-

брали для себя редкую профессию оптика. В этом 

выборе, конечно, сказали свое слово и завод, и кол-

ледж. Об оптиках, как правило, в открытой печати 

говорят и пишут не много. Но так произошло, что 

подарок даже на конкурс не попал, у нас это бывает, 

а конкурсные экземпляры обратно не выдают. Об 

этом стало известно недавно, так что дорогие това-

рищи оптики ПАО «Красногорский завод им. С.А. 

Зверева», заберите свой подарок. 

«Я и моя профессия» – презентация студента 

Красногорского колледжа Умеренкова Д.Д. на I от-

крытом областном конкурсе презентаций «Я гор-

жусь своей будущей профессией». 

Глаза – проводник знаний в науке и технике. 

Сколько бесконечных фантастических миров 

скрывает от нас природа: космические тела, жизнь 

микроорганизмов, морские глубины, куда никогда 

не проникает солнечный свет. Но человечеству не 

удается довольствоваться возможным – нам всегда 

хочется дотянуться до звезд и дотронуться до ато-

мов. Хотя зрение не всегда позволяет разглядеть 

даже то, что рядом, оптики дают каждому из нас 

возможность увидеть Вселенную во всей ее красе. 

Глаза – один из важнейших для изучения окру-

жающего мира органов человека. Они дают нам 

примерно 90% всей информации. Да, память у мно-

гих зрительная. Прежде, чем прикоснуться к чему-

либо, мы изучаем это зрительно, последовательно, 

издалека. 

Сначала человек увидел звезды, затем изобрел 

оптические устройства, чтобы разглядеть их по-

ближе, а потом – полетел в космос. 

Так что оптику можно смело называть «гла-

зами» науки и техники человечества. 

Человек моргает 10 раз в минуту, одно морга-

ние занимает 3 секунды, в день на моргание уходит 

около 25 минут. 

Когда происходит моргание, мгновенно от-

ключается часть мозга, отвечающая за обработку 

информации, поступающей от органов зрения, что 

позволяет видеть человеку непрерывно гладкое 

изображение. Основы современной оптики были 

заложены еще в далеком прошлом. Греческий фи-

лософ Платон еще до нашей эры создал одну из 

первых теорий света, а его ученик, Аристотель, 

объяснил сущность зрения. Первые приспособле-

ния, выполняющие функцию современных очков, 

появились еще в 13 столетии. Эти приспособления 
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предназначались в основном для увеличения изоб-

ражения и представляли собой выпуклую с двух 

сторон линзу. Старейшие оптические приборы но-

сили, скорее, медицинский характер. Это были 

лупа и очки. А вот развитие оптики, как одного из 

разделов физики, было вызвано уже практическими 

потребностями астрономии. 

В России оптика, как наука, во многом сдвину-

лась с мертвой точки благодаря трудам Михаила 

Ломоносова, который не только написал теорию о 

прохождении света, но и создал целый ряд оптиче-

ских инструментов и приборов, которыми пользу-

ются оптики и поныне. 

После открытия в 1918 году в Петрограде Гос-

ударственно оптического Института, оптика, как 

наука, стала развиваться довольно быстро, уже се-

годня без оптических приборов немыслима ни во-

енная техника, ни авиация, ни флот, ни стрелковые 

орудия, ни вообще повседневная жизнь обычного 

современного человека. 

Профессия оптика. 

Профессия оптика – одна из самых престиж-

ных в приборостроении. А в России в 2015 году она 

вошла в список топ-50 наиболее востребованных 

перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования, оказавшись по 

значимости на 12-м месте из 50-ти специальностей. 

Учиться на оптика можно по 2-м главным 

направлениям – медицинская оптика (связана со 

здоровьем человека, с устройством его зрения – 

очки, контактные линзы), и оптическое приборо-

строение (связано с механикой, производством оп-

тического оборудования и его эксплуатацией и со-

зданием технологий оптического производства).  

Медицинский оптик. 

Медицинская оптика находится на стыке тех-

ники и медицины, ведь очки сегодня – это не только 

необходимость, но и стильный аксессуар. Профес-

сии этой сферы хоть и технические, во многом под-

ходят женщинам: они лишены тяжелых физических 

нагрузок, зато требуют внимательности к мелочам, 

врожденного чувства эргономики и дизайна, терпе-

ливости, четкости действий и глазомера. 

Наши глаза постоянно в напряжении – план-

шеты, компьютеры на работе и дома, отсутствие 

времени на полноценный отдых, особенно в мега-

полисе, сильно влияют на зрение. Поэтому количе-

ство салонов оптики стабильно растет, а профессии 

этой сферы входят в список 86-ти самых востребо-

ванных профессий в Москве, Московской обл. за 

последние годы. 

Оптик – механик занимается изготовлением и 

сборкой оптических приборов и их деталей. 

Специалистов – оптиков можно разделить на 

оптиков – техников, занимающихся изготовлением 

и сборкой сложных оптических приборов, напри-

мер, биноклей, фотоаппаратов, военной оптики, 

правильной установкой линз в аппарате, и мастеров 

– оптиков, занимающихся непосредственно изго-

товлением линз. 

Оптические приборы. 

Вам известно, как работают простейшее опти-

ческие приборы? 

Как одна небольшая линза увеличивает изоб-

ражения в 2 ли 3 раза, а сложный телескоп – в 10 

раз? 

А каким именно образом объективы для фото-

видеотехники, сочетая внутри себя линзы разных 

форм и размеров, дают изображения с разной сте-

пенью искажения, с разной резкостью, по-разному 

размывая фон и создавая эффект «Бокэ»? 

Оптик-механик - это профессионал, в руках ко-

торого простой кусочек стекла превращается в го-

товую линзу или призму, а затем становится частью 

оптического устройства. Таких устройств великое 

множество: фотообъективы, телевизоры и лазеры, 

системы ночного видения, голографические си-

стемы, мощнейшие телескопы, медицинские при-

боры – от Рентгена до бионического глаза. 

Например, сегодня лазер получает все боль-

шую популярность, как в военной технике, так и 

как эффективное средство в косметологии меди-

цине, как средство передачи информации. 

Все вышеперечисленные системы основыва-

ются на одних и тех же параметрах: форма поверх-

ностей деталей, их толщины, расположения между 

собой, оптических свойств стекла, (которые тоже 

могут быть разными). 

Работа оптика состоит в том, чтобы управляя 

всеми этими параметрами, решать конструктивно-

технические задачи. 

При этом работа не лишена творческой состав-

ляющей и эстетической, особенно, если речь идет о 

разработке фотообъективов широкого специаль-

ного назначения (для панорамного и прицельного 

типа, для сверхскоростной съемки, для амуниции 

боевых дельфинов, для геоэкологических исследо-

ваний т.д.). 

Получая заготовки из кристаллов и оптиче-

ского стекла, механик их распиливает, шлифует, 

полирует, красит; склеивает, если это нужно. 

Затем из готовых линз, зеркал и призм он, ос-

новываясь на законах геометрической оптики, ком-

бинирует оптические узлы, вальцует (монтирует) 

линзы в устройства настраивает (производит юсти-

ровку) приборов. 

Профессионалы отмечают, что хорошие оп-

тики чувствуют заготовку детали и душой, и кончи-

ками пальцев, и способны изготовить как точней-

шую линзу для микроскопа, диаметром около 1 мм, 

и массой в несколько сотых грамм, так и уникаль-

ное зеркало мощного телескопа диаметром 6 мет-

ров и массой свыше 40 тонн. 

Для приборов, которые изготавливаются в не-

сколько этапов с участием \разных специалистов и 

автоматических систем , оптик-механик создает 

технологические карты с чертежами и подробным 

описанием всего процесса. 

Так что работа требует внимательности, хоро-

шего зрения, точности движений, четкого про-

странственного воображения и большой ответ-

ственности. 

Если все это имеется, остальные необходимые 

навыки и знания можно получить в профессиональ-

ных учебных заведениях, как высших, так и сред-

них. 
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Например, в Красногорском колледже за 3 

года и 10 месяцев в аудиториях с преподавателем, 

не только по учебникам, но и на практике в учеб-

ных цехах ПАО «КМЗ им. С.А. Зверева» научат за-

конам оптики и механики, технологии изготовле-

ния оптических деталей и систем, обработке метал-

лов, работе с чертежами, с использованием IT- 

технологий, слесарных инструментов и металлоре-

жущих станков, покажут устройство всевозможных 

оптико-механических устройств. 

Производственная практика и обучение прово-

дятся в оптическом цехе. Оптическое стекло очень 

хрупкое, ломкое и чувствительное к резким измене-

ниям температуры. Поначалу студенты чувствуют 

себя буквально в посудной лавке. Здесь учат бе-

режно относиться к оборудованию, инструментам, 

материалам, грамотно организовывать рабочее ме-

сто. Казалось бы, какая разница, что творится за 

твоим столом? От этого зависит и качество, и про-

изводительность. 

После такой профессиональной подготовки 

Красногорского колледжа выпускники могут пре-

тендовать не только на получение высшего образо-

вания по своему профилю в будущем, но и на 

успешное трудоустройство на предприятиях со-

гласно целевого договора с достойной заработной 

платой, как и гарантирует работодатель. ПАО 

«КМЗ им. Зверева». На это действительно можно 

рассчитывать: сейчас на российских оптических за-

водах создаются астрономические зеркала для об-

серваторий всего мира, метеорологические при-

боры для аэропортов и военных аэродромов, опти-

ческие приборы дневного, ночного и 

комбинированного действия для всей российской 

бронетанковой и авиационной техники. А одна из 

основных профессий на этих заводах – именно оп-

тик-механик. Он задействован во всех процессах 

производства. Причем в перспективе хороший оп-

тик, настроенный на постоянное самосовершен-

ствование и профессиональное развитие, может 

рассчитывать на руководящие позиции и на науч-

ные открытия, в зависимости от своих стремлений. 

Главное – выбрать свой путь, наметить цели и 

следовать им. Тогда, может быть, очень скоро чело-

вечество увидит то, о чем пока только снимают 

фильмы. 
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АННОТАЦИЯ  

В работе, на основе системного анализа развития цивилизации, показано следующее: 1. В развитии 

цивилизации произошел качественный скачок, т.е. люди из пространства жизнедеятельности с двумя сте-

пенями свободы (составляющие: когнитивная сфера, реальное пространство) по мере развития цивилиза-

ции перешли в пространство жизнедеятельности с тремя степенями свободы (составляющие: когнитивная 

сфера, виртуальное, реальное пространство). 2. Пространство жизнедеятельности с тремя степенями сво-

боды обладает огромным потенциалом для роста производительности труда, что формирует качественно 

новое общество с «цифровой экономикой». 3. Для того, чтобы решить основную проблему педагогики 

«Требуется разработать эффективную образовательную систему» для эпохи цифровизации, необходимо 

разработать эффективные образовательные SMART системы. 4. Обоснована закономерность зарождения 

«Дидактической инженерии» как науки об организации образовательной деятельности в обществе с «циф-

ровой экономикой», способной разрешить основную проблему педагогики на основе инженерного под-

хода. 5. Доказано, что «Дидактическая инженерия является продолжением «Дидактики» как науки об ор-

ганизации обучения в эпоху цифровизации.  

ABSTRACT 

In the work, based on a system analysis of the development of civilization, the following is shown. 1. In the 

development of civilization, a quantum leap has taken place, i.e. people from the space of life with two degrees of 

freedom (components: the cognitive sphere, real space) as civilization developed, moved to the space of life with 

three degrees of freedom (components: the cognitive sphere, virtual, real space). 2. The living space with three 

degrees of freedom has enormous potential for the growth of labor productivity, which forms a qualitatively new 

society with a "digital economy". 3. In order to solve the main problem of pedagogy “It is required to develop an 

effective educational system” for the digital age, it is necessary to develop effective educational SMART systems. 

4. The regularity of the origin of "didactic engineering" as a science about the organization of educational activity 

in a society with a "digital economy", capable of solving the main problem of pedagogy based on an engineering 

approach, is substantiated. 5. It is proved that "didactic engineering is a continuation of" didactics "as a science 

about the organization of education in the digital age. 

Ключевые слова: дидактика, обучение, дидактическая инженерия, искусственный интеллект, 

SMART система, пространство жизнедеятельности, три степени свободы. 

Keywords: didactics, training, didactic engineering, artificial Intelligence, SMART system, life space, three 

degrees of freedom. 

 

С исторической точки зрения, каждая эпоха в 

зависимости от уровня развития экономики опреде-

ленного формата имела свою образовательную си-

стему, которая обеспечивала кадрами этот формат 

экономики и строила фундамент для перехода на 

следующий формат организации экономики с более 

высокими показателями значений производитель-

ности труда. Таким образом, можно утверждать, 

что эффективные образовательные системы, обес-

печивающие быстрое развитие науки, техники, 

культуры труда, являются одним из главных эле-

ментов механизма «толкающего вперед» развитие 

общества в целом. Отличительной особенностью 

нашей эпохи является то, что в пространстве жиз-

недеятельности человека с двумя степенями сво-

боды (когнитивная сфера, реальное пространство), 

в котором создавался любой продукт за счет инте-

грации «мысли» и «материи», сформировалось но-

вое – виртуальное пространство. В свою очередь, 

это привело к тому, что пространство жизнедея-

тельности человека стало с тремя степенями сво-

боды и стали создаваться новые системы – про-

дукты жизнедеятельности за счет сущностной ин-

теграции «мысли», «искусственного интеллекта», 

«материи» и их «Web коммуникации». Как резуль-
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тат, появились системы – продукты с новыми свой-

ствами, основанными на технических средствах с 

программным обеспечением и с «искусственным 

интеллектом», тесно связанные между собой на ос-

нове этих Web коммуникаций в «автоматизирован-

ный коллективный интеллект». Эти системы как 

«интернет вещей» из техносферы стали интенсивно 

внедряться через образовательные системы в быт и 

в экономику и в результате изменился формат орга-

низации всей экономики, т.е. общество перешло в 

эпоху с «цифровой экономикой» с огромным по-

тенциалом по возможностям производительности. 

Очевидно, что в этой ситуации, дидактическая ин-

женерия [1 - 6] как методология организации авто-

матизированной учебной жизнедеятельности в про-

странстве с тремя степенями свободы, появилась в 

силу исторической необходимости и призвана спо-

собствовать решению проблемы обеспечения ква-

лифицированными кадрами «цифровую эконо-

мику». На сегодняшний день, это один из главных 

методологических инструментов, который на базе 

инженерного подхода, т.е. системного анализа и по-

этапного моделирования занимается разработкой 

теоретических основ образовательных систем но-

вого поколения, включающих элементы «искус-

ственного интеллекта» для принятий решений. 

Стоит подчеркнуть, что большинство педаго-

гических проблем современности, разумеется, на 

базе прошлых достигнутых в педагогике результа-

тов, решаются только методами, основанными на 

инженерном подходе. Это означает, что решения 

находятся на основе системного анализа методом 

поэтапного моделирования. В свою очередь, эти 

этапы поиска решения любой проблемы, в основ-

ном, состоят из вербального; графического; таблич-

ного; параметрического; математического; имита-

ционного моделирования. На рис. 1 (с историче-

ской точки зрения) приводится методологическая 

модель поиска пути решения для одной из извеч-

ных основных педагогических проблем, которая 

возникает на каждом новом формате (эпохе) разви-

тия экономики. Эта проблема формулируется так: 

«Требуется разработать эффективную образова-

тельную систему».  

Проектирование программного обеспечения автоматизированной 

системы поиска решения в проблемной ситуации

Результат: информационная система 

решающа проблему с участием или без участия человека

Имитационное моделирование

Результат: вербальная, графическая, математическая, табличная, 

параметрическая, компьютерная модель, решение проблемы 

в динамике изменений проблемной ситуации

Проблема: требуется разработать эффективную информационную 

систему: техническую, экономическую, ..., образовательную, ...

Математическое моделирование

Результат: вербальная, графическая, 

 математическая модель решения проблемы 

математическая, 

табличная,

Графическое, табличное моделирование

Результат: вербальная, графическая, табличная 

 модель решения проблемы 

Системный анализ 

проблемной ситуации

Вербальное моделирование

Результат: вербальная модель 

решения проблемы 
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Рис. 1. Схема решения проблемы методом поэтапного моделирования 
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Как следует из истории, поиск решения основ-

ной педагогической проблемы в разные истори-

ческие периоды развития пространства жизнедея-

тельности общества всегда ограничивался на опре-

деленном этапе моделирования, т.е. заканчивался 

на том этапе, когда найденная модель образова-

тельной системы полностью удовлетворяла потреб-

ности экономики на этом этапе развития. Таким об-

разом, когда наступила эпоха быстрого развития 

технического прогресса с «умными машинами», 

появилась потребность в решении основной педа-

гогической проблемы в пространстве жизнедея-

тельности общества с тремя степенями свободы, 

т.е. появилась потребность решения этой проблемы 

через создание «умных» автоматизированных обра-

зовательных систем. На практике это означает, что 

для достижения цели по решению проблемы в пе-

дагогике в целом и в дидактике в частности, как 

науке об организации учебной деятельности, для 

построения дидактических «умных» систем, стало 

необходимо кроме этапов вербального, графиче-

ского, табличного, пройти еще этапы параметриче-

ского, математического и имитационного модели-

рования. Как уже отмечалось, что моделирование 

на этих этапах делается не на пустом месте, т.к. в 

ходе истории, для решения основной педагогиче-

ской проблемы, усилиями педагогов, психологов и 

других ученых прошлого и настоящего, созданы 

тысячи моделей на этапах вербального, графиче-

ского, табличного моделирования. При всем этом, 

в отличие от других предметных областей, в педа-

гогике появилась определенная «запоздалость» при 

решении основной педагогической проблемы. 

Это можно объяснить несколькими причинами:  

1. На прошлых этапах развития экономики не 

было такой острой необходимости в автоматизиро-

ванных системах в пространстве жизнедеятельно-

сти с двумя степенями свободы. Острая потреб-

ность в автоматизированных обучающих системах 

появилась с процессом формирования «цифровой 

экономики», при которой устанавливается высокий 

темп развития производства через автоматизацию, 

в результате которого можно достигнуть высоких 

значений в показателях производительности труда.  

2. Трудностью, валидной формализации про-

цессов обучения человека на этапах параметриче-

ского, математического, имитационного моделиро-

вания из-за сложности поиска решения проблем в 

этой предметной области. 

3. В отсутствии единого взгляда у специали-

стов разных отраслей науки (педагогов, психоло-

гов, математиков и т. д.) на необходимость дальней-

шей автоматизации процессов: организации обуче-

ния, самого обучения, диагностики качества 

обучения. Это происходит потому, что, в основном, 

специалисты в области педагогики и психологии 

сомневаются (без человеческого фактора) в эффек-

тивности решения основной проблемы педагогики 

через ее почти полную автоматизацию.  

В целом, с исторической точки зрения, процесс 

поиска решения основной педагогической про-

блемы в разных эпохах развития цивилизации про-

исходил следующим образом. На первом этапе раз-

вития образовательных систем для решения про-

блемы эффективного обучения (в системе «учи-

тель-ученик»), оказалось достаточным использо-

вать метод вербального моделирования, т.е. 

решение основной проблемы педагогики удавалось 

за счет «мыслительных умений» человека найти на 

первом этапе в цикле: проблема, системный анализ 

проблемной ситуации, вербальное моделирование, 

решение. На втором этапе развития образователь-

ных систем, появилась промышленность, т.е. объ-

екты изучения и обучения сильно усложнились. 

Для решения проблемы эффективного обучения, 

появилась потребность значительного увеличения 

информативной составляющей метода моделирова-

ния. Поэтому, на этом этапе развития для решения 

основной педагогической проблемы, потребова-

лось использовать методы графического, таблич-

ного моделирования в интеграции с вербальным 

моделированием, т.е. поиск решения проблемы 

велся в цикле: проблема, системный анализ про-

блемной ситуации, вербальное, графическое, таб-

личное моделирование. На третьем этапе историче-

ского развития образовательных систем, в эконо-

мике появились искусственные технические 

объекты, функционирующие под интеллектуаль-

ным управлением человека (автомобили, станки, 

самолеты, вычислительная техника), для создания 

этих сложных объектов, необходимо было проекти-

ровать их в метрическом (математическом) про-

странстве, т.к. необходимо было указать размеры и 

количественные соотношения. Поэтому, для реше-

ния проблемы построения эффективных техниче-

ских, образовательных систем, наряду с вербаль-

ным, графическим, табличным методом моделиро-

вания, появилась необходимость использовать 

метрический метод, т.е. метод математического мо-

делирования. На четвертом этапе развития эконо-

мики, появилась вычислительная техника с про-

граммным обеспечением, которая уже в принципе 

(в зависимости от уровня развития «искусствен-

ного интеллекта») может имитировать и заменить 

управляющие функции человека. Следует подчерк-

нуть, что при автоматизации любых сложных про-

цессов, имитационная модель играет особую роль, 

т.к. представляет собой алгоритм программного 

обеспечения для автоматизированных систем, ко-

торые имитируют «мыслительные умения» чело-

века и системы сами «умеют» найти решение про-

блемы. Например, в рассматриваемом случае ди-

дактическая система будет имитировать 

«мыслительные умения» человека, который орга-

низует и проводит обучение с диагностикой его ка-

чества. При этом, поиск решения большинства про-

блем, где это возможно, ведётся в метрическом 

формате. Разумеется, результаты, также представ-

ляются в цифровом формате. Таким образом, в об-

разовании это позволяет формализовать организа-

цию и процесс ведения учебной деятельности, где 

управление этим процессом ведется через форма-

лизованные механизмы педагогического и обучаю-

щего воздействия, а также формализовать процесс 

оценки качества результатов обучения с требуемой 
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точностью и надежностью. Особо стоить подчерк-

нуть, что в пространстве жизнедеятельности с 

тремя степенями свободы это позволяет автомати-

зировать весь комплекс процесса обучения, диагно-

стики качества результатов, документооборота и 

делопроизводства в виртуальном пространстве, т.е. 

человек может учиться в этом пространстве, обща-

ясь интерактивно с «умной» средой, сгенерирован-

ной дидактической системой в on-line режиме. В 

свою очередь, высокий уровень автоматизации ди-

дактических систем с использованием «искусствен-

ного интеллекта», т.е. с участием преподавателя 

как проектировщика – организатора и менеджера, 

опосредованно управляющим процессом обучения, 

позволит в перспективе отнести эти системы к 

классу дидактических SMART систем. При этом 

отметим, что процесс «потери» управляющих 

функций человека происходит постепенно по сле-

дующему сценарию. При проектировании автома-

тизированных сложных систем, эффективно функ-

ционирующих по какому-то критерию оптимально-

сти в среде с тремя степенями свободы, на каждом 

иерархическом уровне их организации возникают, 

как правило, проблемы автоматизации управления 

без человеческого участия (рис. 2). 

Функционирующая сложная

автоматизированная система

ВХОД ВЫХОД

МЕХАНИЗМ (М(1)) УПРАВЛЕНИЕ (У(1))

М(2,1) М(2,2) М(2,3) У(2)

М(3,1) М(3,2) У(3)

УПРАВЛЕНИЕ

 
Рис. 2. Модель сложной системы с многоуровневым автоматизированным управлением 

 

Из литературы [7], известно, что любая слож-

ная открытая система функционирует так: ВХОД 

преобразуется в ВЫХОД путем целенаправленного 

УПРАВЛЕНИЯ, реализующего этот ВЫХОД с по-

мощью какого-то МЕХАНИЗМА. Рассмотрим две 

основные разделяющие ситуации, которые возни-

кают при классификации «умных» автоматизиро-

ванных систем. Допустим, что у системы, приве-

денной на рис. 2, автоматизировано все, вплоть до 

принятия решения и реализации этих решений че-

рез Web коммуникации, только второй и третий 

уровень управления, т.е. блоки У(2), У(3). В этом 

случае, рассматриваемую систему можно отнести 

только к классу киберфизических [9] систем, т.к. 

управление (блок У(1)) на более высоком иерархии 

организации, т.е. первом уровне иерархической си-

стемы организации реализуется человеком. Рас-

смотрим вторую ситуацию, когда автоматизиро-

ваны все блоки управления с принятием решений и 

с реализацией этих решений на практике в про-

странстве жизнедеятельности с тремя степенями 

свободы, т.е. блоки У(1), У(2), У(3). Только в этом 

случае, рассматриваемую систему можно отнести к 

классу SMART систем. 

 В целом, внедрения SMART систем в про-

странство жизнедеятельности человека происходит 

постепенно в порядке возрастания сложности авто-

матизированного управления этими системами и 

при условии их эффективного функционирования. 

С эволюционной точки зрения, этот порядок внед-

рения во времени, формируется следующим обра-

зом. Вначале внедряются объекты из тех предмет-

ных областей, для которых на основе системного 

анализа и поэтапного моделирования можно по-

строить последовательность адекватных моделей: 

вербальных, графических, табличных, параметри-

ческих, математических, имитационных. Это озна-

чает, что должны быть построены имитационные 

модели принятия решений и управления процес-

сами создания и массового эффективного изготов-

ления готовых предметов в пространстве жизнеде-

ятельности с тремя степенями свободы. Далее, на 

основе этих моделей проектируется автоматизиро-

ванные (до SMART) системы. Эту последователь-

ность внедрения SMART систем в практику разных 

предметных областей, можно проследить по ри-

сунку 1. Как показывает практика, эта последова-

тельность внедрения SMART систем в разные пред-

метные области следующая: техническая, экономи-

ческая, и т.д. Следует подчеркнуть, что 

образовательная предметная область, т.е. образова-

тельные системы, относятся к открытым супер-
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сложным системам, с опосредованным управле-

нием, т.к. в этих системах педагогическое и обуча-

ющее воздействие на человека, передается опосре-

дованно через образовательную среду. Из этого 

следует, что до достижения самого высокого 

уровня развития автоматизации, автоматизирован-

ные образовательные системы еще долго будут 

оставаться в классе киберфизических систем. Это, 

несмотря на то, что произошел качественный ска-

чок в пространстве жизнедеятельности человека, 

который многократно увеличил возможности его в 

организации автоматизации своей деятельности, 

результаты которой отразились бы в скорости раз-

вития экономики, и во всем его пространстве жиз-

недеятельности с тремя степенями свободы. Из 

всего сказанного следует, что в стратегическом 

смысле, для быстрого развития общества в сфере 

образования, глобальный научный интерес пред-

ставляет собой решение проблемы проектирования 

эффективных SMART систем. Это, очевидно, т.к. 

организация эффективного обучения в on – line 

среде, которое по многим основным критериям оп-

тимальности могло бы конкурировать с эффектив-

ными системами обучения с квалифицированным 

преподавателем, даст сильный толчок для развития 

цивилизации в целом. Таким образом, анализ ситу-

ации с исторической точки зрения показывает что, 

решение основной проблем педагогики носит 

стратегический характер и может быть найдено 

только в перспективе, согласованными усилиями 

ученых, работающих на стыке многих наук: педа-

гогики, психологии, кибернетики, информатики, 

программной инженерии и т.д. На актуальный мо-

мент времени, многие локальные проблемы педаго-

гики, необходимые для решения основной про-

блемы педагогики, решены на основе инженерного 

подхода на практическом уровне с использованием 

метода поэтапного моделирования [8 – 12].  

В принципе, сложная проблема приставляет 

собой задачу, для решения которой исследователю 

(решателю) не хватает информации и в этом случае 

используется Системный анализ как наука (методо-

логия) организации исследований с целью решения 

сложной проблемы. По этому поводу, в книге Дж. 

фон Неймана и О. Моргенштерна «Теория игр и 

экономическое поведение» [13], «красной нитью» 

проводится мысль: если у «решателя» не хватает 

информации для решения проблемы, то надо ее ку-

пить, но если это невозможно, то можно решить 

как-то эту проблему на основе этой книги.  

На рис. 3 приводится методологическая мо-

дель организации деятельности по разработке «ум-

ных» систем, в котором эта SMART система полу-

чается в результате проведенных работ в простран-

стве жизнедеятельности с тремя степенями 

свободы. Эта деятельность по решению проблемы 

проводится по логике «сверху вниз» и «снизу 

вверх». Работа «сверху вниз» проводится в следую-

щей последовательности: системный анализ и по-

этапное моделирование. Системный анализ необхо-

дим для декомпозиции сложной проблемной ситу-

ации на локальные проблемные ситуации 

(проблемы), например см. рис. 3, в которой изна-

чальная сложная проблема детализируется иссле-

дователем на локальные проблемы ЛП(1),…, 

ЛП(*), где * означает, что число «деталей» про-

блемы определяется исследователем по ситуации. 

В результате декомпозиции формируется иерархи-

ческий граф из локальных проблем конкретизиро-

ванных до задач, которые на рисунке 3 отделены 

штриховой линией. Далее, исследователь начинает 

решать задачи методом поэтапного моделирования, 

который состоит в общем случае, из 6 этапов моде-

лирования: 1. В(*) – вербальная модель, результат 

– текст. 2. Г(*) – графическая модель, результат – 

рисунок, диаграмма, график, граф и т.д. . 3. Т(*) – 

табличная модель, результат – таблица, базы дан-

ных и т.д. 4. П(*) – параметрическая модель, ре-

зультат – часть определенных параметров системы. 

5. М(*) – математическая, результат – в определен-

ном метрическом пространстве установлены связи 

(детерминированные, стохастические) между зна-

чениями интегративных показателей (перемен-

ных), через которые, в свою очередь, можно уста-

новит: оптимальные (по формализованному крите-

рию) значения параметров, оптимальные режимы 

управления динамическими системами и т.д.. 6. 

И(*) – имитационная, результат – алгоритм про-

граммы, построенная на базе математической мо-

дели для части эскизного проекта SMART системы. 

Следует отметить, что при проектировании слож-

ных автоматизированных систем, используется, как 

правило, все этапы моделировании. Затем, начина-

ется исследовательская работа «снизу вверх». 

Например, допустим, исследователь решил задачу 

И (3. 3. 5) аналитически или с помощью компью-

тера способом, в этом случае он получает часть 

недостающей информации (формирует у себя зна-

ния) для преобразования (превращения) локальной 

проблемы в задачу.  
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Рис. 3. Методологическая модель организации работ по созданию SMART систем 

 

При этом, аналогично, если исследователем 

будет решен весь комплекс задач, т.е. ЗД (3. 3. 1), 

… , ЗД (3. 3. *), то он сформирует у себя знания, 

требуемого качество, которых будет достаточно 

для преобразования локальной проблемы ЛП(3. 3) 

полностью в задачу. В целом, таким образом, при 

организации деятельности исследователя «снизу 

вверх» происходит преобразование всех проблем в 

задачи. 

Что касается проектирования SMART систем 

для нужд образования, следует отметить, что, в ко-

нечном счете, решение основной проблемы педаго-

гики, должно быть найдено образовательной систе-

мой любого государства с «цифровой экономикой». 

Так же, очевидно и то, что решение этой проблемы 

позволяет обществу перейти в следующую эпоху 

развития нашей цивилизации, т.к. увеличит степень 

свободы деятельностного пространства и сделает 

это пространство уже с четырьмя степенями сво-

боды со всеми исходящими из этого факта выво-

дами. 

В целом, в результате анализа было уже ска-

зано, что Дидактическая инженерия как наука зани-

мается решением педагогических проблем, т.е. ре-

шением проблем организации обучения автомати-

зированным способом, востребованных в обществе 

с «цифровой экономикой». В тоже время, как пока-

зывает анализ, поиском решения тех же проблем, 

занимается Дидактика, но эти две науки по цели по-

иска решения основной педагогической проблемы 

различимы. Цель решения основной педагогиче-

ской проблемы в рамках Дидактической инжене-

рии может быть формулирована так: «Требуется 

разработать автоматизированную эффективную 



28 Sciences of Europe # 44, (2019) 

образовательную систему». В то же время, как 

было указано ранее, цель решения основной педа-

гогической проблемы в рамках Дидактики, т.е. в 

классической формулировке может быть формули-

рована так: «Требуется разработать эффектив-

ную образовательную систему». Таким образом, в 

Дидактике, т.е. в классической формулировке цели 

не учитывается (и не могло учитываться), фактор 

«скачка» в развитии цивилизации. Как уже говори-

лось, этот скачок произошел в результате перехода 

общества с пространства жизнедеятельности с 

двумя степенями свободы (когнитивная сфера, ре-

альное пространство) в пространство жизнедея-

тельности с «искусственным интеллектом» с тремя 

степенями свободы (когнитивная сфера, виртуаль-

ное, реальное пространство). Также, еще подчерк-

нем, эти две близкие науки отличаются по способу 

поиска решений и реализации этих решений в об-

ществе. Несмотря на все эти различия, очевидно, 

что главным объединяющим фактором этих двух 

наук является их единая предметная область – Пе-

дагогика. Поэтому, Дидактическая инженерия как 

методология Педагогики есть продолжение Дидак-

тики как методологии Педагогики, но только мето-

дологии следующей эпохи развития образования. 

Итак, резюме: из системного анализа истории 

развития образовательных систем следует, что ди-

дактическая инженерия появилась в силу историче-

ской необходимости как продолжение дидактики, 

которая с древних времен («Великая дидактика» 

Яна Коменского) занималась решением извечной 

проблемы педагогики: «Требуется разработать 

эффективную образовательную систему» для 

каждой эпохи развития цивилизации. Это происхо-

дило до той поры, пока не изменилось размерность 

пространства жизнедеятельности людей. Таким об-

разом, доказано, что Дидактическая инженерия, 

хотя и различается от Дидактики по цели и по спо-

собам решения педагогических проблем, все ровно 

их объединяет единая предметная область исследо-

вания – Педагогика. Поэтому, можно сделать вы-

вод, что Дидактическая инженерия есть дидактика 

эпохи цифровизации экономики, которая на основе 

инженерного подхода, способна решить основную 

педагогическую проблему: «Требуется разрабо-

тать автоматизированную эффективную образо-

вательную систему», опираясь на результаты до-

стижений в педагогике, психологии, кибернетике, 

программной инженерии и других наук. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті проаналізовано лінгводидактичні особливості формування граматично нормативного мов-

лення учнів ліцею на засадах особистісно орієнтованого підходу. Здійснено огляд мовних концепцій укра-

їнської національної школи кінця ХХ початку ХХІ століття та визначено, що в контексті ключових підхо-

дів сучасної освіти провідними є компетентнісний, особистісно орієнтований та діяльнісний підходи. На 

основі праць психологів, педагогів і лінгводидактів з’ясовано, що ефективним є комбінування традиційних 

й інноваційних методів (метод моделювання, метод проектів, метод створення ситуації успіху, комп’юте-

рні методи); прийомів (моделювання (виконання ситуативних вправ), аналіз чужих і власних висловлю-

вань (взаємооцінка й самооцінка), творче конструювання, алгоритмізація); засобів (візуальні (переважно 

технічні з використанням QR-кодів), аудіовізуальні (навчальні відео, сайти, мобільні додатки)); форм ор-

ганізації навчальної діяльності (парна, групова, індивідуальна проектна діяльність).  

Зроблено висновок про те, що лінгводидактичний інструментарій у процесі формування граматично 

нормативного мовлення учнів ліцею на засадах особистісно орієнтованого підходу має реалізовуватися з 

урахуванням особистих вподобань, потреб, інтересів, мотивів і цінностей сучасних старшокласників, їх-

нього суб’єктивного досвіду та рівня сформованості мовно-комунікативної компетентності. Подано зразки 

різнорівневих вправ і завдань із використанням особистісно орієнтованої технології навчання на прикладі 

теми «Неповні й односкладні речення». 

ABSTRACT 

The article analyzes the linguistic and didactic features of the formation of grammatically normative speech 

of the Lyceum students on the basis of a personally oriented approach. The analysis of linguistic concepts for the 

formation of the Ukrainian national school at the end of XX beginning of XXI century and determined that in the 

context of the key approaches of modern education are competent, person-oriented and active approaches. On the 

basis of the works of psychologists, educators and linguists, it is found out that it is effective to combine traditional 

and innovative methods (modeling method, project method, method of creating a success situation, computer 

methods); techniques (modeling (performing situational exercises), analysis of others' and self-expression (self-

esteem), creative design, algorithmization); means (visual (mainly technical using QR codes), audio-visual (edu-

cational videos, sites, mobile applications)); forms of organization of educational activity lyne (paired, group, 

individual project activity).  

It is concluded that the linguistic-educational toolkit in the process of forming grammatically normative 

speech of students of lyceum on the basis of a personally oriented approach should be implemented taking into 

account in accordance with personal preferences of students, needs, interests, motives and values of the modern 

upperclass teacher-communicative competence. Samples of multilevel exercises and tasks using a person-centered 

teaching technology on the topic of «Incomplete and one-composite sentences» are presented. 

Ключові слова: діяльнісний підхід; засоби навчання; індивідуалізація й диференціація навчання; 

компетентнісний підхід; концепція навчання; мовно-мовленнєва компетентність; методи навчання; особи-

стісно орієнтований підхід; форми організації навчальної діяльності. 

Keywords: active approach; learning tools; individualization and differentiation of learning; competence ap-

proach; speech culture of students; teaching methods; personality-oriented approach; forms of organization of 

educational activity. 

 

Постановка проблеми. Зміни освітньої траєк-

торії на користь компетентнісної парадигми в нав-

чанні зумовлюють пошуки ефективних шляхів 

здійснення навчально-виховного процесу з акцен-

том на розвиток індивідуальної мовної особистості, 

активного мовця з високим рівнем сформованості 

мовно-комунікативної компетентності. Для забез-

печення належної підготовки компетентного мо-

вця, національно свідомої, духовно багатої мовної 

особистості майбутнього випускника ліцею сучас-

ний освітній процес потребує висококваліфікова-

ного вчителя, який володіє професійними компете-

нтностями, вміє працювати на уроці відповідно до 
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змін умов педагогічної діяльності, готовий перед-

бачати труднощі й прогнозувати результати нав-

чальної діяльності учня. Особистісно орієнтований 

підхід передбачає суб`єкт-суб`єктну взаємодію 

вчителя й учня (принцип співробітництва). Враху-

вання індивідуальних особливостей учнів є 

обов’язковим, адже вони є активними учасниками 

освітнього процесу. Тому виникає необхідність у 

розробленні ефективного методичного інструмен-

тарію для формування граматично нормативного 

мовлення учнів на завершальному етапі навчання, 

розвитку і соціалізації учнів, становлення їх як осо-

бистостей і громадян. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос-

нови особистісно орієнтованого навчання було за-

кладено в педагогіці, психології, лінгводидактиці 

науковими працями Б. Ананьєва, Г. Балла, І. Беха, 

Н. Бібік, О. Біляєва, А. Богуш, Л. Варзацької, М. 

Вашуленка, Л. Виготського, Н. Голуб, О. Горошкі-

ної, Т. Донченко, І. Зимньої, О. Леонтьєва, С. Кара-

мана, О. Караман, А. Маслоу, Н. Остапенко, М. Пе-

нтилюк, С. Подмазіна, К. Роджерса, О. Савченко, О. 

Семеног, А. Хуторського, Г. Шелехової, І. Якиман-

ської та ін. 

Лінгводидактичні засади сучасної методики 

навчання української мови в закладах загальної се-

редньої освіти змістовно репрезентовані в дисерта-

ціях З. Бакум, О. Біляєва, Н. Голуб, О. Горошкіної, 

Т. Грубої, Н. Дикої, С. Карамана, О. Копусь, О. Ку-

черук, І. Кучеренко, Л. Мамчур, В. Новосьолової, 

С. Омельчука, М. Пентилюк, К. Плиско, Н. Подлев-

ської, Н. Солодюк, Н. Черниш, Г. Шиліної, Т. Ясак 

та ін.. 

Метою статті є висвітлення лінгводидактич-

них особливостей формування граматично норма-

тивного мовлення учнів ліцею на засадах особисті-

сно орієнтованого підходу. 

Досягнення мети потребувало вирішення та-

ких завдань: 

1) охарактеризувати ключові підходи та 

принципи сучасної освіти; 

2) спираючись на розвідки українських лінг-

водидактів та практику навчання української мови 

в старших класах, з’ясувати найбільш ефективні 

методи, прийоми, засоби та форми організації нав-

чальної діяльності задля формування граматичного 

нормативного мовлення на засадах особистісно орі-

єнтованого підходу; 

3) спроектувати фрагмент уроку із викорис-

танням особистісно орієнтованої технології нав-

чання на прикладі теми «Неповні й односкладні ре-

чення». 

Виклад основного матеріалу. У кінці XX сто-

ліття було розроблено вагомі концепції задля ста-

новлення української національної школи. «Конце-

пція мовної освіти в Україні» (Біляєв, Вашуленко, 

Плахотник, 1994) акцентує увагу на тому, що роль 

предмета «Українська мова» є провідною у процесі 

формування моральних якостей особистості, її на-

ціональної свідомості. Наскрізною ідеєю «На-

вчально-виховної концепції вивчення української 

(державної мови)» (Єрмоленко, Мацько, 1994) є фі-

лософське осмислення проблем становлення світо-

гляду особистості у процесі навчання і виховання. 

«Концепція навчання державної мовою в школах 

України» [1] (Біляєв, Скуратівський, Симоненкова, 

Шелехова, 1996) провідним вважає етнокультуроз-

навчий компонент, розвиток потреби в естетич-

ному вдосконаленні власного мовлення. Концепція 

мовної освіти 12-річної школи [5] (2002) першоче-

ргово виділяє особистісну орієнтацію освітнього 

процесу, що знаходить свій вияв у меті, змісті, під-

ходах, способах, організаційних формах, передба-

чає забезпечення оптимальних умов для різнобіч-

ного розвитку кожного учня, пізнавальних потреб, 

інтересів.  

Комунікативна методика [9] (Пентилюк, Горо-

шкіна, Нікітіна, 2006) зорієнтована на посилення 

практичної спрямованості змісту навчання мови, 

надання пріоритету удосконалення в учнів умінь і 

навичок спілкуватися в різних сферах соціального 

життя. Провідними лишаються комунікативно-дія-

льнісний, функційно-стилістичний, соціокультур-

ний та етнолінгвістичний підходи. Концепція ког-

нітивного навчання передбачає посилення практи-

чної спрямованості змісту предмета «Українська 

мова»; зміну акцентів у навчальній діяльності, 

спрямованих на інтелектуальний розвиток учнів за 

рахунок зменшення репродуктивної діяльності; мо-

делювання навчальних ситуацій, що спонукають до 

різних видів мовленнєвої діяльності; збільшення 

питомої ваги завдань, що стосуються пояснення по-

дій, явищ, вчинків людей тощо та способів і засобів 

їх вербального відтворення [11, c. 58]. Для її реалі-

зації провідними стають соціокультурний, комуні-

кативно-діяльнісний, функціонально-стилістичний 

підходи.  

Концепція навчання української мови в сис-

темі профільної освіти методика [10] (Пентилюк, 

Горошкіна, Нікітіна, 2006) спрямована на узагаль-

нення й поглиблення знань учнів про мову як сус-

пільне явище, вироблення комунікативних умінь і 

навичок ефективного спілкування в різних сферах 

життя. Профільне навчання учнів філологічного 

профілю здійснюється на основі когнітивно-кому-

нікативного підходу, нефілологічного – комуніка-

тивно-діяльнісного.  

Державний стандарт базової і повної загальної 

середньої освіти та Концепція нової української 

школи (2016) проголошують провідними компете-

нтнісний та особистісно орієнтований підходи. 

Компетентнісний підхід (Н. Бібік, І. Ґудзик, І. Зи-

мня, О. Пометун, А. Хуторський та ін.) зумовлює 

«спрямованість навчально-виховного процесу на 

досягнення результатів, якими є ієрархічно підпо-

рядковані ключова, загальнопредметна і предметна 

(галузева) компетентності [3, c. 20]». Особистісно 

орієнтований підхід (Г. Балл, О. Бех, В. Кремень, В. 

Рибалка, К. Роджерс, О. Савченко, В. Сєриков, І. 

Якиманська та ін.) передбачає «спрямованість на-

вчально-виховного процесу на взаємодію і плідний 

розвиток особистості педагога та його учнів на ос-

нові рівності у спілкуванні та партнерства у нав-

чанні [3, c. 21]». Щодо діяльнісного підходу (Л. Ви-

готський, П. Гальперін, В. Давидов, О. Леонтьєв та 
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ін.), то він «спрямований на розвиток умінь і нави-

чок учня, застосування здобутих знань у практич-

них ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціоку-

льтурного та природного середовища [3, c. 20]». 

На думку Н. Голуб, «методика навчання укра-

їнської мови в загальноосвітній школі має враху-

вати й охопити такі аспекти зазначених підходів: 1) 

мотивованість знань і навчальної діяльності учнів; 

2) забезпечення функціональності знань; 3) зміна 

психологічного клімату (зниження психологічного 

напруження всіх учасників освітнього процесу, по-

долання невпевненості, страху, сором’язливості, 

байдужості); 4) стирання межі між змістовим і про-

цесуальним аспектами; 5) діалогізація навчального 

процесу; 6) вибір предметом проектної навчальної 

діяльності подію в житті особистості, а не фрагме-

нта навчального матеріалу; 7) упровадження групо-

вої форми організації навчальної діяльності; 8) ак-

тивізація сучасних засобів навчання; 9) розвиток 

самоорганізації учня та ін. [2, c. 110]». 

Формування граматично нормативного мов-

лення учнів на завершальному етапів навчання ук-

раїнської мови передбачає розуміння старшоклас-

никами суті поняття «синтаксична норма», «синта-

ксичне керування», «синтаксична помилка», 

усвідомлення важливості синтаксичних умінь для 

розвитку мислення й мовлення та знання правил 

побудови односкладних, двоскладних неповних і 

складних речень. 

О. Кучерук слушно зауважує, що особистісно 

орієнтована методична система навчання українсь-

кої мови передбачає формування мовної особис-

тості за допомогою «збагаченої» системи методів, 

варіативних технологій навчання, обов’язково з 

урахуванням особливостей індивідуального дос-

віду учня (пізнавального, соціокультурного, кому-

нікативного), різних рівнів персональних когнітив-

них стилів (див.рис.1) [7, c. 212].  

Рис.1. Рівні навчально-пізнавальної діяльності учнів [7, c. 236]. 

 

Процес формування граматично нормативного 

мовлення учнів ліцею на засадах особистісно оріє-

нтованого підходу спирається на принципи нав-

чання (див. рис.2), що передбачають взаємодію 

вчителя й учня, сприяють грамотній побудові змі-

сту уроку, добору ефективних методів, прийомів і 

засобів навчання. 
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Рис. 2. Принципи навчання української мови на засадах особистісно орієнтованого підходу [7, c. 214] 

 

Доречно також згадати принципи, що «увираз-

нюють суть особистісно орієнтованого навчання, 

компетентнісного й діяльнісного підходів і спрямо-

вують на реалізацію завдань методики: мотивацій-

ного забезпечення навчального процесу; текстоце-

нтричний; ціннісного орієнтування; життєвої доці-

льності й дієвості знань; активізації пізнавальної 

діяльності учнів; спрямування навчання на всебіч-

ний та гармонійний розвиток; співробітництва й 

взаємної підтримки; активності особистості; інди-

відуалізації; органічної єдності людини, мовлення і 

процесу навчання [2, c. 113]». 

На нашу думку, ефективним є комбінування 

традиційних й інноваційних методів (метод моде-

лювання, метод проектів, метод створення ситуації 

успіху, комп’ютерні методи); прийомів (моделю-

вання (виконання ситуативних вправ), аналіз чужих 

і власних висловлювань (взаємооцінка й самооці-

нка), творче конструювання, алгоритмізація); засо-

бів (візуальні (переважно технічні з використанням 

QR-кодів), аудіовізуальні (навчальні відео, сайти, 

мобільні додатки)); форм організації навчальної ді-

яльності (парна, групова, індивідуальна проектна 

діяльність).  

Пропонуємо зразки різнорівневих вправ за-

вдань для учнів ліцею у процесі навчання грама-

тики української мови із використанням особисті-

сно орієнтованої технології навчання на прикладі 

теми «Неповні й односкладні речення».  

Актуалізація опорних знань 

Лінгвістична гра «Так чи ні». Підтвердіть 

або спростуйте запропоноване твердження. 

 
Ситуація зацікавленості. Скористайтеся сайтом (https://zno.osvita.ua/ukrainian/) та знайдіть ти-

пові завдання ЗНО з теми «Неповні й односкладні речення» за останні 5 років. Виконайте тести та про-

демонструйте зразки завдань у класі для опитування однокласників (див.рис.3). 
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Рис.3. Зразок тестового завдання ЗНО з теми «Неповні й односкладні речення»  

 

Поміркуйте, на скільки у відсотковому співвідношенні ця тема буде впливати на підсумковий тесто-

вий бал ЗНО. 

Проектна діяльність 

На основі поданого теоретичного матеріалу в підручнику розробіть пам`ятку у вигляді схеми, таб-

лиці, аудіо- чи відеоматеріалу на такі теми: група №1: «Неповне двоскладне речення»; група №2: «Типи 

односкладних речень». 

Проблемно-пошукова робота 

Підкресліть граматичні основи в реченнях. Порівняйте односкладні та двоскладні неповні речення за 

складом граматичної основи. Визначте й надпишіть тип речення. 

 
Робота в міні групах 

Група №1. Виберіть із запропонованих відео ті, які вам ближчі за профілем (одне на вибір). Перегля-

ньте та запишіть односкладні речення. Проаналізуйте, які типи речень найчастіше вживали мовці. 

 
Група №2. Знайдіть і запишіть текст своєї улюбленої пісні у виконанні українського вокаліста. Ви-

значте тип односкладних речень. 

Група №3. Виконайте тест, скориставшись QR-кодом. 
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Ситуація успіху. Проаналізуйте, чи вдалося повторити, узагальнити вже відому для вас інформа-

цію. Впоралися ви з цілями навчання? Свою думку аргументуйте, використовуючи односкладні речення. 

Які типи односкладних речень переважали у вашому мовленні, чому? 

 

Висновки і пропозиції. Отже, лінгводидакти-

чний інструментарій у процесі формування грама-

тично нормативного мовлення учнів ліцею на заса-

дах особистісно орієнтованого підходу має реалізо-

вуватися з урахуванням потреб, інтересів, мотивів і 

цінностей сучасного старшокласника. Важливо, 

щоб на завершальному етапі вивчення української 

мови учень був мотивованим на результат, мав кон-

кретні цілі, розумів свій рівень знань, активно здій-

снював навчальні дії, оцінював свої успіхи та осо-

бистий прогрес. Узагальнення і систематизація 

знань має сприяти розвитку мовної особистості ко-

жного учня. Ефективність методичної системи зу-

мовлена врахуванням індивідуальних стилів пізна-

вальної діяльності, відповідає особистісно орієнто-

ваним принципам, зосереджується на комбінуванні 

традиційних й інноваційних методів, прийомів, за-

собів і форм організації навчальної діяльності від-

повідно до суб’єктивного досвіду та рівня сформо-

ваності мовно-мовленнєвої компетентності. Перс-

пективу подальших досліджень вбачаємо в 

комплексному розробленні різнорівневих вправ і 

завдань у процесі навчання граматики української 

мови учнів ліцею.  
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АНОТАЦІЯ 

Статтю присвячено актуальним питання розвитку мовлення учнів, основу якого становлять психоло-

гічні закономірності мовленнєвої діяльності, спрямовані на розкриття внутрішніх ресурсів особистості 

учня, виявлення закладених у ньому потенційних можливостей, забезпечення пріоритетного розвитку ди-

тини.  

ABSTRACT 

The article is dedicated to actual issues of pupils’ speech in the basis of which are psychological regularities 

of speech activity aimed at discovering inner resources of personality of a pupil and his existing potential 

possibilities, supplying development of a child as priority. 

Ключові слова: психологічні особливості, комунікативні вміння, особистість учня, мовленнєва дія-

льність, мовленнєва компетенція, мова, мовлення, мислення, психічний розвиток підлітків. 

Keywords: psychological peculiarities, communicative skills, personality of a pupil, speech activity, speech 

competence, language, speech, psychic development of teenagers.  

 

Однією з актуальних проблем навчання учнів 

української мови в сучасних загальноосвітніх нав-

чальних закладах є формування мовної і мовленнє-

вої компетентностей.  

В. Сухомлинський слушно зауважував, що 

мова формує людську духовність, відчуття краси 

слова й образу є знаряддям спілкування кожної лю-

дини.  

Мовлення – це своєрідна форма пізнання лю-

диною предметів, явищ дійсності та засіб спілку-

вання людей між собою. Розвиток мовлення в ди-

тини – це процес оволодіння рідною мовою, умін-

ням користуватися нею як засобом пізнання 

навколишнього світу, засвоєння досвіду, набутого 

людством. 

Проблеми розвитку мовлення, необхідність 

удосконалення його школярами усвідомлюється 

науковцями давно. Формування мовленнєвої ком-

петентності учнів розглядається науковцями в та-

ких аспектах: основні закономірності розвитку мо-

влення (І. Зимня, Т. Ладиженська, О. Леонтьєв, М. 

Львов, М. Пентилюк, М. Стельмахович, Л. Федоре-

нко та ін.); розроблення мовного компонента зага-

льноосвітньої підготовки учнів (О. Біляєв, М. 

Вашуленко, Є. Голобородько, І. Ґудзик, С. Караман, 

В. Мельничайко, Г. Михайловська, Л.Скуратівсь-

кий, О. Хорошковська, Г. Шелехова та ін.); збага-

чення словника учнів (Н. Голуб, Т. Коршун, Л. Ку-

тенко, Т. Левченко, В. Мельничайко та ін.). Прак-

тика вивчення української мови в сучасній школі 

засвідчила, що розвиткові мовлення учнів необхі-

дно надати належне місце, щоб перетворити заучу-

вання невідомих мовних одиниць і категорій у ціка-

вий для дитини процес. 

Сьогодні дедалі ширше в діяльності учителів-

словесників утверджується ідея практичного спря-

мування у вивченні курсу української мови. А це 

вимагає активної мовленнєвої діяльності школярів 

на уроці, оскільки виховання соціально активної, 

духовно багатої особистості неможливо здійсню-

вати без опанування нею рідною мовою й мовлен-

ням в усіх її функціях і без урахування психологіч-

них особливостей розвитку мовлення дитини. Тому 

темою нашої статті ми обрали психологічні засади 

розвитку мовленнєво-комунікативних умінь учнів 

на уроках мови, а завданням: проаналізувати під-

ходи, завдяки яким учень мав би змогу створювати 

власні висловлювання, спрямовані на підвищення 

пізнавальної активності, формування комунікатив-

ної компетентності. 
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Для удосконалення комунікативних умінь і на-

вичок школярів на уроках української мови необхі-

дно враховувати психологічні закономірності мов-

леннєвої діяльності, оскільки формування освіче-

ної, творчої особистості, становлення її фізичного 

та морального здоров’я, забезпечення пріоритет-

ного розвитку людини – це основні завдання, що 

стоять перед загальноосвітньою школою. У зв’язку 

з цим основна мета вчителів-словесників полягає у 

сприянні мовленнєвому розвиткові школярів, які б 

уміли змістовно, зв’язно й стилістично грамотно 

висловлювати свої думки. Ця мета реалізується у 

процесі формування особистості, яка володіє вмін-

нями й навичками вільно, комунікативно виправ-

дано користуватися мовними засобами в різних фо-

рмах, сферах і жанрах мовлення, тобто в забезпе-

ченні належного рівня мовленнєвої компетенції 

учнів, що є однією з найважливіших умов їхньої со-

ціалізації [8]. 

Навчання як потужний освітньо-культурний 

чинник має бути спрямоване на розкриття внутріш-

ніх ресурсів особистості учня, виявлення вже закла-

дених у ньому потенційних можливостей. Від того, 

як організоване навчання в школі, як учителі навча-

ють школярів мислити, залежить творчий чи нетво-

рчий їхній шлях в подальшому житті, оскільки, як 

зауважує Н. Маслова: «Не знання як такі, а творче 

ставлення до них формують культуру учня» [6, 

с.242].  

Ефективність навчання в сучасній школі зале-

жить від уміння вчителя правильно обрати метод чи 

прийом навчання в конкретних умовах для кожного 

уроку, застосовувати оптимальні педагогічні техно-

логії, які б сприяли реалізації важливих якостей 

особистості учня, зокрема, когнітивних (пізнаваль-

них) – вміння відчувати навколишній світ, ставити 

запитання, обґрунтовувати своє розуміння питання, 

вступати в змістовний діалог чи дискусію, робити 

висновки; креативні (творчі) – виявляти гнучкість 

розуму, фантазію, натхнення, мати свої погляди, 

виявляти ініціативу, нестандартність, неординар-

ність; організаційно діяльнісних – уміння ставити 

мету й забезпечувати досягнення її, програмувати 

дій, здійснювати самоаналіз і самооцінку; комуні-

кативних – здатність взаємодіяти з іншими 

суб’єктами і з навколишнім світом, ураховуючи всі 

види мовленнєвої діяльності [12, с.51]. 

Психологи Л.Виготський, О.Гойхман, М.Жин-

кін, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн, О.Шахнарович та 

інші, досліджуючи питанням теорії мовленнєвої ді-

яльності, звертали увагу, що мовленнєва діяльність 

– складний психічний процес, що зумовлений ко-

лом характеристик: 1) структурною організацією; 

2) предметним змістом; 3) психологічними механі-

змами (сприймання, розуміння, пам'ять); 4) єдністю 

внутрішньої і зовнішньої сторони; 5) єдністю змі-

сту і форм її реалізації [4]. Така динамічна система 

становить операційний механізм діяльності, визна-

чає швидкість, автоматизм її здійснення, сприяє ро-

звитку усіх видів діяльності й мовленнєвої зокрема. 

Під час вивчення української мови на комуні-

кативній основі, мовленнєву діяльність, з погляду 

психології, слід розглядати не як глобальну неодно-

рідну, а як діяльність індивіда; а мову й мовлення – 

як структурні елементи цієї діяльності. У форму-

ванні мовленнєвої компетентності учнів мова як за-

сіб і мовлення як спосіб формування й формулю-

вання думки поряд із самою мовленнєвою діяльні-

стю в цілому виступають як самостійні об’єкти 

навчання. Учні навчаються не певної мовленнєвої 

діяльності як мовному явищу, а формують власну 

мовленнєву діяльність українською мовою. Для 

цього їм необхідно оволодіти засобами й способами 

реалізації кожного з її видів, загальними і частко-

вими механізмами її ще у початковій школі, а вдос-

коналювати під час навчання в основній та старшій 

школі. 

К. Ушинський звертав увагу, що розвиток мо-

влення учнів має велике значення для всього про-

цесу навчання, засвоєння ними знань, умінь і нави-

чок з усіх навчальних дисциплін. Стан дитини, яка 

намагається передати зміст вивченого, не володі-

ючи мовленням, К. Ушинський назвав болісним 

станом боротьби з «незвичкою до рідного слова». 

Учений стверджував, що дитина «не може замінити 

жодного слова іншим, не може вільно скласти два 

слова, і мова її наче в путах тих рядків, які вона за-

учила, їй залишається тільки визубрити слово в 

слово, але і тут язик її плутається і помиляється на 

кожному важкому звуці» [11, с.291]. 

Таким чином, однією з психологічних особли-

востей засвоєння рідної мови є те, що діти практи-

чно володіють нею. Вчителю необхідно зробити це 

володіння свідомим і на кожному етапі навчання 

вдосконалювати мовленнєві вміння й навички уч-

нів. М. Рождественський стверджував, що: «...роз-

вивати мовлення учнів – це значить працювати над 

вимовою, значенням морфем, слів та фразеологіз-

мів, над морфологічною формою слів, словосполу-

ченнями, реченнями, зв’язним мовленням» [9, 

с.31]. 

Розвинене мовлення вимагає володіння доста-

тньо великим словниковим запасом, уміння вико-

ристовувати весь арсенал фонологічних, словотвір-

них, морфологічних і синтаксичних засобів мови 

згідно з нормами літературного мовлення, а також 

вміння користуватися цими засобами в різних ситу-

аціях з урахуванням завдань спілкування, бути зро-

зумілим співрозмовником і впливати на нього. 

Тому, досліджуючи психологічні передумови роз-

витку мовлення учнів, не можна оминути питання 

взаємозв’язку мовлення і мови, яку, як правило, ро-

зглядають лінгвісти. Уперше взаємозв’язок і взає-

модію обох явищ проаналізував Ф. де Соссюр. Уче-

ний стверджував, що мова і мовлення тісно 

пов’язані між собою і взаємно передбачають одне 

одного: мова необхідна, щоб мовлення було зрозу-

мілим і виконувало свою дію; мовлення, в свою 

чергу, необхідне для того, щоб усталилася мова; іс-

торично мовлення передує мові [2]. 

На думку психологів (Л.Виготський, М.Жин-

кін та ін.) мовлення розглядається як активна діяль-

ність людини, що спрямована на комунікацію, 

тобто передавання, приймання й оброблення інфо-

рмації під час спілкування. Під час такої діяльності 
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співрозмовник отримує як інформацію про певний 

предмет спілкування, так і відомості про мову, 

якою створюється повідомлення. Отже, мова потра-

пляє в мозок природним шляхом завдяки мов-

ленню. 

Для того, щоб учні мали змогу засвоїти мову, 

її правила і норми, необхідно розвивати їхнє мов-

лення: учні повинні оволодіти нормами літератур-

ної мови, мовними засобами, засвоїти семантику, 

особливості структури й функціонування їх. З 

цього впливає, що мову необхідно вивчати у сис-

темі, основною ланкою якої є розвиток мовлення. 

У процесі розвитку мовлення учнів психологи 

великого значення надають мотиваційній сфері мо-

вленнєвої діяльності та мотивам, що складають ос-

нову цієї діяльності. Усвідомлений мотив допома-

гає учням активніше й швидше оволодівати знан-

нями, набувати інтелектуальних і мовленнєвих 

умінь та навичок. Щоб допомогти учням усвідо-

мити роль і важливість нормативного мовлення, 

вчителю, на нашу думку, слід створювати мотиви, 

нерозривно пов’язані з життям і досвідом учнів, по-

казати шляхи реалізації мовленнєвої діяльності. 

О. Леонтьєв відзначає, що «мовлення – це не 

замкнений акт діяльності, а лише сукупність мов-

леннєвих дій. Мовленнєва дія передбачає постано-

вку мети (хоча і підпорядкована загальній меті дія-

льності), планування і здійснення плану (внутріш-

ньої програми), зіставлення мети і результату» [4, 

с.29]. Тому, навчаючи будь-якому мовленнєвому 

висловлюванню, необхідно спиратися на модель 

створення висловлювань, що включають такі 

етапи: а) етап мотивації висловлювання; б) етап за-

думу; в) етап здійснення задуму; г) зіставлення за-

думу з його реалізацією.  

У процесі створення мовленнєвих висловлю-

вань відбувається між мовцями обмін думками з 

метою досягнення взаєморозуміння. Завданням 

психології є вивчення психологічної природи і за-

кономірностей процесу мовлення. Таким чином, 

психологія предметом свого вивчення має мов-

лення як мову в дії.  

Особливого значення набувають думки психо-

логів про взаємозв’язок мовлення і мисленням. Цей 

зв’язок виявляється у сприйнятті дітьми предметів 

і явищ навколишнього світу. Описуючи те, що вони 

бачать і чують, добираючи найбільш точні вирази 

для позначення того, що сприймають, формуючи 

висновки своїх спостережень, учні не тільки затри-

муються на окремих частинах або якостях предме-

тів, але й свідомо ставляться до того, що необхідно 

описати, що є об'єктом власних спостережень. 

Мовлення, як стверджують психологи, зазви-

чай виражає не окремі, непов’язані одна з одною 

думки, а сам хід або процес мислення, який харак-

теризується внутрішнім логічним зв’язком. Мис-

лення людини завжди спрямоване на розв’язання 

теоретичних і практичних завдань, подолання тру-

днощів, осмислення нового і невідомого. Тому, ро-

звиваючи мовлення учнів, необхідно формувати в 

них уміння точного вибору слів, вираження думок 

– тільки таке мовлення може справити враження на 

слухачів. 

Л. Виготський, І. Синиця, М. Жинкін та інші 

визначили якісні зміни психічного розвитку дітей-

підлітків: вибіркове, цілеспрямоване сприйняття, 

збільшення об’єму пам’яті завдяки осмисленню ма-

теріалу; розвиток абстрактного мислення; умінь ви-

словлювати свої думки тощо. У школярів удоскона-

люється робота аналізаторів, підвищується чутли-

вість, простежується потяг до самостійності. Разом 

із тим розвивається логічне мислення, пам’ять, 

уміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, 

що важливо для засвоєння мовних понять і катего-

рій. 

На цьому етапі розвитку, як зауважує О. Мар-

кова, «<…> у першу чергу удосконалюється узага-

льнююча функція. Учень опановує систему мовних 

значень, засвоює їх не тільки зі свого практичного 

досвіду і безпосереднього спілкування з дорос-

лими, але й на основі закріпленого в навчальних 

предметах суспільно-історичного досвіду. У курсі 

шкільного навчання дитина проходить шлях від за-

своєння значень до самостійної обробки їх» [7, 

с.18]. 

Н. Жинкін наголошує, що завдання навчання 

мови полягає в тому, щоб «навчитись користува-

тись мовою найкращим чином» [2, с.8]. Для цього 

необхідно створити умови, в яких виникла б пот-

реба в комунікації, внаслідок чого суб’єкту необхі-

дно розв’язувати мовленнєві завдання, що вимага-

ють самостійного мислення. Тільки так забезпечу-

ється свідомість і самокритичність у підготовці й 

побудові висловлювання. О. Маркова вважає, що 

опанування мови здійснюється успішніше, якщо 

«тісно пов’язати засвоєння граматики мови із за-

вданнями спілкування» [7, с.33].  

Відповідно до теорії поетапного формування 

розумових дій П. Гальперіна мовленнєвий матеріал 

засвоюється частинами, які відповідають етапам 

оволодіння ним [1]. Ми виділили 3 взаємопов’язані 

етапи засвоєння української мови – ознайомлення, 

осмислення, вживання. 

Так, наприклад, під час вивчення морфології 

перший етап (ознайомлення) пов’язаний із створен-

ням загальної уяви про частини мови (узагальнене 

значення, морфологічні властивості, синтаксична 

роль). 

На другому етапі – осмислення – відбувається 

подальше закріплення й осмислення сутності слів, 

що належать до різних частин мови: розкривається 

синонімічне багатство їх, досліджується вживання 

слів у прямому й переносному значенні тощо. 

Третій етап – уживання – передбачає з’ясу-

вання ролі частин мови у процесі спілкування й 

особливостей їх реалізації у мовленні; викорис-

тання знань учнів з граматики не тільки для розу-

міння й нормативного оформлення частин мови, 

але й розвитку вмінь доцільно використовувати їх. 

Варто відзначити, що виокремлення цих етапів 

умовне (на практиці вони переплітаються між со-

бою, взаємодоповнюють один одного на новому рі-

вні). 

Отже, всебічне вивчення мови, розуміння її 

одиниць і системи, на думку М. Львова, можливе 
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тільки за умови глибокого проникнення у семан-

тику мовних одиниць і засвоєння особливостей фу-

нкціювання їх в усному і писемному мовленні [5].  

Усна й писемна форми мовлення перебувають 

у тісній взаємодії, доповнюють одна одну. Створю-

ючись неоднаковою матерією, по-різному сприйма-

ючись, вони становлять дві найбільші підсистеми 

мови й мовлення, які об’єднує взаємодія і можли-

вість взаємозаміни. Усне мовлення слугує основою 

для писемного, а писемне – відображенням усного. 

В. фон Гумбольдт вважав, що «передусім пот-

рібно вивчати живі мови в їх усній формі», бо 

«живе мовлення – це перший і справжній стан 

мови», що «…мова живе в мовленні, а не в словни-

ках і граматиках». Звісно, в них мова певним чином 

тільки фіксується і зберігається. На його думку, 

«писемність робить живу мову непорушною <…> 

», «писемне мовлення передбачає відтворення його 

живим словом».  

І. Синиця, досліджуючи усне і писемне мов-

лення підлітків, підкреслює, що недосконалість ус-

ного мовлення учнів пояснюється відсутністю на-

ступної думки, невмінням покращити її формулю-

вання, емоційною напругою, пов’язаними із 

труднощами ситуації спілкування, поведінкою 

співрозмовника тощо. Темп мовлення підлітків, як 

правило, нерівномірно прискорений; пропуска-

ються необхідні синтаксичні та несинтаксичні па-

узи (психологічні та фізіологічні). Усному мов-

ленню властива нерозчленованість: речення напли-

вають одне на одне, створюючи нерозчленоване, 

несформоване ціле. Основна структурна одиниця 

синтаксису усного мовлення підлітків – просте по-

ширене речення з кількома паузами, додатками. 

Монологічне мовлення менш сформоване ніж діа-

логічне [10]. 

Писемне мовлення учнів, за І. Синицею, хара-

ктеризується бідністю словника і нерівномірністю 

використання уже набутого лексичного запасу, не-

достатнім контролем у виборі слів, нерівномірні-

стю використання займенників. Основні труднощі 

пов’язані з побудовою фраз, які часто настільки 

стереотипні, що навіть починаються одними й тими 

ж словами [10].  

Сучасні підходи до навчання української мови 

вимагають від учнів нового ставлення до мови. 

Вони повинні навчитися усвідомлювати власне мо-

влення як спосіб формування і точного вираження 

своїх думок. Тільки за такої умови мислення шко-

ляра може стати дійсно свідомо спрямованою і ре-

гулюючою діяльністю. Перейти від не зовсім свідо-

мого використання мови як способу узагальнення 

до свідомого оформлення своїх думок, яке спира-

ється на знання правил, законів побудови мов-

лення, дитині допомагає граматика, завдяки якій 

має можливість ретельно відбирати лексичні та гра-

матичні засоби мови для точного вираження думок. 

Отже, функціонуванні обох форм мови – усної 

і писемної – знаходить свій вияв у розвитку мови і 

мовлення – основи будь-якого розумового розвитку 

учнів, скарбниці їхніх знань. Тому розвиток мов-

лення – одне з важливих завдань школи, що нероз-

ривно пов’язане з формуванням мовленнєвої ком-

петентності учнів. 

 

Література 

1. Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Эльконин 

Д.Б. Проблемы формирования знаний, учений у 

школьников и новые методы обучения // Вопросы 

психологи. – 1963. - № 5. – С.66 – 70. 

2. Жинкин Н.И. Психологические основы ра-

звития речи // В защиту живого слова. – М.: Про-

свещение, 1968. – 104 с. 

3. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. 

– М.: Смисл, 1999. – 287 с. 

4. Леонтьев А.А. Речевая деятельность// Хре-

стоматия по психологи. – М., 1977. – 367 с. 

5. Львов Р.М. Словарь-справочник по мето-

дике русского языка. – М.: Знание, 1988. – 293 с. 

6. Маслова Н. Ноосферное образование: Нау-

чные основы. Концепция. Методология, техноло-

гия. – М., 2002. – 338 с. 

7. Маркова А.К. Психология усвоения языка 

как средства общения. – М.: Знание, 1974. – 239 с. 

8. Програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Рідна мова. 5 – 12 класи. / Г. Шелехова, В. 

Тихоша, А. Корольчук, В. Новосьолова, Я. Остаф / 

За ред.. Л. Скуратівського. – К.: Перун, 2005. – 29 с. 

9. Рождественський М.С. Свойство правопи-

сания как основа методики его преподавания. – М., 

1960. 133 с. 

10. Синиця І.Є. Психологія усного мовлення 

учнів 4–8 класів. – К., 1974. – 283 с. 

11. Ушинский К.Д. Избранные педагогические 

произведения. – М., 1969. – 558 с. 

12. Хуторский А. Современная дидактика. – 

Санкт-Петербург – Москва. – Харьков. – Минск, 

2001. – 568 с. 

  



Sciences of Europe # 44, (2019)  39 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
 

ДУД ЯК ФОРМА ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ У ФОРМАТІ ЕКСПРЕСІЇ ХУДОЖНЬОГО 

ТЕКСТОПРОСТОРУ РОМАНІВ МАРГАРЕТ ДРЕББЛ 

 

Кауза І.Б. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Львів 

 

THOUGHT IN THOUGHT AS THE FORM OF INNER SPEECH IN THE CREATION OF 

EXPRESSIVITY IN MARGARETTE DRABBLE’S NOVELS 

 

Kauza I. 

Lviv Polytechnic National University, post-graduate student 

Lviv 

 

АНОТАЦІЯ 

Мисленнєво-мовленнєва діяльність персонажа утверджує принцип суб’єктно-експресивної багатоп-

лановості нарації, відтворюючи дійсність у багатоманітних суб’єктних відображеннях, а не лише з точки 

зору автора-наратора, його оцінки описуваних подій. Переміщення сфер свідомості веде до драматизації 

нарації, до її зближення з персонаж ним дискурсом. Відтворення подій з точки зору їх сприйняття та пере-

живання персонажем веде до інтенсивного включення елементів внутрішнього мовлення у нарацію. 

ABSTRACT 

The character's speech and thought activity affirms the principle of subjective-expressive multifaceted narra-

tive, reproducing reality in a multitude of subjective reflections, and not only from the perspective of the author-

narrator, his assessment of the events described. Moving the spheres of consciousness leads to the dramatization 

of the narrative, to its approximation to the character's discourse. Reproduction of events from the point of view 

of their perception and experience of the character leads to intensive inclusion of elements of internal speech in 

the narration. 

Ключові слова: Думка у Думці (ДуД), експресивність, на рація, методи створення експресії. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх до-

сліджень. Експресія, що лінгвістами (Чабаненко 

В., Кохан І., Турчак М., Кожевникова Н., Телия В., 

Колесник Г., Ахманова М., Арнольд І., Харченко 

В., Голікова Н., Вавринюк Т., Шмельов Д., Винокур 

Т., Баллі Ш., Скребньов Ю.) визначається як “суку-

пність семантико-стилістичних ознак одиниці 

мови, які забезпечують її здатність виступати в ко-

мунікативному акті засобом суб’єктивного вира-

ження ставлення мовця до змісту чи адресата мов-

лення” [2, c. 34] є не тим, що надає мовленню емо-

ційності, образності, характерності, а тим, що саме 

породжується емоційністю, образністю, характер-

ністю мовлення. Більше того, експресія – це не ви-

разність, а інтенсифікація виразності, це збіль-

шення вражаючої сили сказаного, надання йому 

особливої психологічно мотивованої піднесеності. 

Категорії емоційності та експресивності перебува-

ють у взаємозалежності. Емоційне служить для ви-

раження певних почуттів, експресивне — для поси-

лення впливової сили слова. Експресивність пород-

жується емоційністю, проте поняття 

експресивності ширше, оскільки воно охоплює 

естетичний, нормативний та оцінний план. 

Емоційність інгерентна — внутрішньо властива 

певному слову, експресивність — адгерентна, і 

набувається словом у контексті [5, c. 29-30]. 

Мета статті. Виокремити засіби створення 

експресії прозового тексту романів М. Дреббл з до-

помогою Думки у Думці. 

Виклад основного матеріалу. Способи ство-

рення експресивного забарвлення у романах М. 

Дреббл різноманітні — починаючи від орієнтова-

ності мовленнєво-мисленнєвих актів на цілісну ка-

ртину світу, включаючи образно-асоціативні 

прийоми збудження емоційного ставлення пись-

менниці та того, хто читає, і закінчуючи виражен-

ням усієї палітри почуттів-ставлень у діапазоні 

схвалення/несхвалення того, про що говориться або 

того, що осмислюється. Головна риса експресивно-

сті — це ті когнітивні стани психіки людини, які 

спонукають «декорувати» мовлення[8, c. 12], пере-

живаючи певні емоційні стани, а мовлення як засіб 

спілкування є не тільки проявом думки, але й по-

чуття, емоції, експресії. Тобто, експресія — це ви-

разність мовлення, така її якість, завдяки якій набу-

вається стилістична маркованість (емоційність) і 

мовлення стає спроможним передати певний нетри-

віальний зміст [10, c 42]. 

Експресивність ДуД у романмах М. Дреббл мі-

стить виражально-зображальні якості мисленнєво-

мовленнєвих актів, що вирізняють його від звичай-

ного (або стилістично нейтрального) і надають 

йому образності та емоційного забарвлення. 

ДуД як засіб створення експресії прозоваго те-

ксту романів М. Дреббл володіє такими характери-

стиками: 

Насамперед, експресія у ДуД — це те, що саме 

породжується емоційністю, образністю мисленя, а 
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не лише те, що надає мисленню емоційності, обра-

зності, характерності. По-друге, експресія у ДуД — 

це інтенсифікація, підкреслення виразності, це збі-

льшення виняткової разючої сили вербалізованої 

думки, надання їй особливої психологічно мотиво-

ваної піднесеності. Більше того, експресія 

пов’язана не лише з емоційним та образним, а й з 

іншими планами мислення — вольовим, естетич-

ним, соціально-оцінним, ситуативним, семантич-

ним, характерологічним та іншими. Експресія вира-

жена у ДуД в тексті романів М. Дреббл передає ду-

мки та ідеї автора зі збільшеною інтенсивністю, 

виражає його внутрішній стан і, як наслідок, істо-

тно підсилюється емоційне навантаження вислов-

лювання (вербалізованої думки). 

Неабиякою експресивністю відзначаються різ-

номанітні експресивно-забарвлені лексичні оди-

ниці, які стильово увиразнюють ДуД і надають їй 

додаткового психологічного навантаження (мода-

льні дієслова (may, might, must, must + have + Past 

Participle can, can + have + Past Participle, should, 

ought to, could + have +Past Participle) модальні при-

слівники (certainly, probably, surely, perhaps, obvi-

ously), оцінні прикметники та прислівники (luckily, 

fortunately, regrettably, merrily, irrelevantly, ironi-

cally), специфічні дієслова знань, передбачень, пе-

реконань (forsee, wonder, believe, guess, approve, as-

sume), фразеологізми, іншомовні слова, метафори. 

Наприклад: 

But Danhams seemed gaily unaware of the dread-

ful risk that they were running, and Clara, looking with 

Cleila at the strange pages of strange photographs, 

could see that they thought they had little to lose. Clara 

supposed that carelessness might have been forgiven, 

but not intention. And yet, at the same time, Annuciata 

might forgive her mother, had she needed to, because 

the intention was, Clara thought, so innocent, so lack-

ing in harm. And yet, there again, she did not need to, 

because she would not have minded, however eccentri-

cally christened; she could have worn such a name, as 

she could have worn Clara’s green dress at that dance 

so many years ago. Clara often found herself wonder-

ing what her mother would think.[14] 

Досить часто джерелом породження емоцій у 

романах М. Дреббл слугують іншомовні слова. Ін-

коли іншомовні слова не транслітеруються, що ма-

ркує їх у тексті, робить виразними. Наприклад: 

But she could see that his heart was not in it. And 

truly, she could not blame him. She could hardly bear 

to think the thought, but it did seem to her that anyone 

who had lived for so many years with her mother could 

be excused for a certain lach of joire de vivre.[13] 

До синтаксичних засобів вираження експресії 

у дискурсі романів М. Дреббл відносимо такі син-

таксичні конструкції, за допомогою яких письмен-

ниця привертає увагу читача, спонукає до сприй-

няття і роздумів, висловлює емоційну оцінку подій, 

характерів персонажів, їхніх слів та роздумів. Пев-

ного стилістичного ефекту, експресивності або 

емоціонального значення М. Дреббл досягає за-

вдяки використанню тих чи інших синтаксичних 

структур, а саме різних типів речень (використання 

різних синтаксичних структур (типів речення): за-

перечні речення, риторичні питання, наказові ре-

чення, окличні речення, вигуки; інверсія, викорис-

тання коротких речень при відповідях на питання 

(найчастіше риторичні), різновиди повторення, елі-

псису, паралельні конструкції, вставні конструкції). 

Широку гаму емоційно-оцінних значень із ви-

соким ступенем експресії реалізують питальні ре-

чення, кількісний показник яких у досліджуваних 

текстах досить високий. Питальні конструкції роз-

кривають емоційно-оцінне значення за допомогою 

персонажно-оцінних запитань, не тільки служать 

міркуванням, питанням, а й підкреслюють потрібну 

думку, виражають припущення, обурення, осуд, не-

задоволення, здивування, заперечення. Наприклад: 

And Clara’s first thought, upon seeing him, was 

that he had known she was there, for he did not seemed 

surprised to see her: he could well have known it, for 

the evening had been arranged some days ago, and she 

knew that all the family were in daily contact; they 

would ring each other constantly, all over the country, 

at vast expense. It seemed dangerous to assume that he 

might have wished to see her; it seemed to be a notion 

that verged on madness, as so many of her notions in 

the past have done, or if not upon madness, then upon 

some colossal, crazy, optimistic hope. And yet other 

hopes just as crazy had in the past been fulfilled, so why 

not this one?[14] 

Окличні речення присутні в контекстуальних 

фрагментах ДуД реалізують емотивно-експресивну 

функцію мислення, передають емоційне ставлення 

автора або персонажа до осмисленої ним події чи 

іншого персонажа, відтворюють оцінку (презирс-

тво, іронію, віру, замилування), спонукання до дії. 

Для прикладу: 

Clara, staring, in the instant before her mother 

stirred and woke, wondered how she could not have 

known, how she could have missed the warnings of this 

imminent decay. And she felt that she was standing 

empty-handed, bringing nothing, unless; in a jug by the 

bedside a few roses withered, and she thought, at least 

I could have brought her flowers. And she was the more 

ashamed because she had thought of bringing flower, 

she had passed, on the way there, a dozen flowershops, 

and had not stopped, because she had been afraid, 

afraid of rejection, afraid of that sour smile with which 

so many years ago her mother had received her small 

offerings of needle cases and cross-stitch pin cushions 

and laboriously gummed and assembled calendars. She 

had been afraid of the gesture; she had learned noth-

ing, she could not give, and yet she knew that without 

gestures there was no hope that love might fill the 

empty frames, the extended arms, the social kisses, the 

proffered flowers. She had brought nothing, and her 

meanness dismayed her. She had not wished to be 

mean![14] 

Риторичне питання, яке виконує функцію ем-

фатичного твердження у ДуД є більш емоційною та 

експресивною конструкцією, ніж звичайні питальні 

речення. Будь-яке риторичне запитання характери-

зується контрастом між можливим та дійсним, що 

й сприяє експресивному та оцінювальному ефекту.  
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Еліпсис (використання односкладних і непов-

них речень, номінативні односкладні речення, емо-

ційне обривання мислення). Такий синтаксичний 

спосіб компресії – це зазвичай пропущення логічно 

необхідних елементів речення. Цей спосіб у рома-

нах М. Дреббл в конструкціях ДуД приймає різні 

форми та має різні функції, основною з яких є емо-

ційне забарвлення вербалізованої думки. 

Повторення присутнє у ДуД в текстах романів 

письменниці застосоване у емоційно-піднесеному 

мисленні персонажів передає зазвичай їхній емо-

ційний стан, і не розраховане на створення якогось 

ефекту, проте, повторення слів в мисленнєво-мов-

леннєвій діяльності наратора не є наслідком психі-

чного стану того, а має за мету певний стилістич-

ний ефект – емоціональний вплив на читача. По-

втор завжди доповнює висловлювання у ДуД 

експресивним відтінком, акцентуючи або інтенси-

фікуючи його певний смисл. Цей прийом можемо 

спостерігати, коли автор хоче особливо підкрес-

лити важливість продуманого для персонажа. На-

приклад: 

Clara had always supposed that such people as 

Cleila, so strange, so lovely, so clever,so undismaying, 

must somewhere exist, but she had never yet seen quite 

such a promising, hopeful example: and she had begun 

to think, to think that she had created herself, through 

her own imagination, the whole genre. She had wanted 

such people to exist, so dressed, so independent, so in-

volved; she had needed them, so she had presupposed 

them.[13] 

Висновки і пропозиції. Отже, ми розглянули 

експресивні засоби, які найчастіше вживаються у 

контекстуалізованих фрагментах ДуД у текстах ро-

манів М. Дреббл і допомагають краще розкрити ін-

тенції автора та передати емоційний стан його пер-

сонажів. Вони можуть показувати позицію автора 

щодо ситуації, осмислену персонажем, пережи-

вання та внутрішній стан персонажів, а читач пере-

живає подію разом з автором-наратором або персо-

нажем, погоджується з їхньою думкою, оцінює її, 

хвилюється та захоплюється разом із ними. 

Експресія в романах письменниці аргументує зміст 

основної частини мисленнєво-мовленнєвої діяль-

ності, виражає емоції автора-наратора та персо-

нажа, індивідуальне сприйняття дійсності, сприяє 

естетичному впливу тексту на реципієнта. 

М. Дреббл відчуває і передає найнеприступ-

ніші смислові грані, найрозмаїтіші інтонаційні 

вібрації, найтонші та найскладніші асоціативні 

функції слова та мислення. Огляд мовних засобів 

експресії і характеру експресивності в аналізованих 

текстах романів письменниці засвідчує, що, з од-

ного боку, експресивність є характерною рисою ху-

дожньої літератури взагалі, однак характер експре-

сивності зумовлюється особливостями світоба-

чення письменника, особливостями мислення та 

стильової домінанти. Експресивність М. Дреббл – 

це експресивність письменниці-інтелектуала, лю-

дини енциклопедичної ерудиції, письменниці, яка 

надзвичайно тонко відчуває семантичні й 

стилістичні відтінки використовуваних нею мов-

них одиниць і вміє донести їх до читача. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті шляхом виділення й аналізу лексичних засобів прямої номінації розглянуто особливості вер-

балізації бінарної опозиції людина – техніка у творчості Рея Бредбері на основі роману «451 градус за 

Фаренгейтом» та оповідання «Убивця». Відповідно до складових концептуального простору бінарної опо-

зиції ЛЮДИНА – ТЕХНІКА виділено основні характеристики концептів ЛЮДИНА та ТЕХНІКА, виражених засо-

бами прямої номінації, що дозволяє виявити особливості сприйняття спільного існування людини та тех-

ніки у суспільстві та наслідки надмірного захоплення людства сучасними технологіями. 

ABSTRACT 
The article determines the features of verbalization of the binary opposition of HUMAN BEING – TECHNOLOGY 

in the works by Ray Bradbury through the selection and analysis of lexical means of direct nomination based on 

the novel “Fahrenheit 451” and the short story “The Murderer”. The main characteristics of the concepts HUMAN 

BEING and TECHNOLOGY expressed by the means of direct nomination are revealed according to the components 

of the conceptual space of the binary opposition HUMAN BEING – TECHNOLOGY. This allows to characterize the 

way the author perceives the coexistence of the humanity and technology in society and the consequences of the 

over-enthusiasm connected with modern technologies. 

Ключові слова: бінарна опозиція, наукова фантастика, опозиція ЛЮДИНА – ТЕХНІКА, Рей Бредбері, 

вербалізація. 
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Постановка проблеми. Протест проти безду-

ховності «цивілізації споживання», її гіпертрофо-

вано розвиненою технікою і деградуючою масовою 

культурою, які пригнічують людську індивідуаль-

ність, був виражений в 1950-і в творчості прозаїка-

фантаста Рея Дугласа Бредбері. Наукова фантас-

тика Бредбері своєрідна. Вона не концентрується на 

перевагах досягнень науки і техніки як таких. Сам 

науково-технічний прогрес виступає у Бредбері 

складовою частиною «цивілізації споживання», і 

для автора головне – його морально-психологічні 

наслідки. З огляду на це, проза Бредбері – це психо-

логічна проза на фантастичній основі. Вона скла-

дна, насичена глибокою символікою і філософсь-

кими роздумами про сенс існування людини, про 

його долю, про долю людства взагалі. І саме проти-

ставлення, бінарна опозиція ЛЮДИНА – ТЕХНІКА зай-

має одну із ключових ролей у науково-фантастич-

ній прозі автора, що зумовлює необхідність аналізу 

особливостей вербальної репрезентації цього про-

тиставлення.  

Вибір лексичних засобів номінації бінарної 

опозиції ЛЮДИНА – ТЕХНІКА зумовлено тим, що си-

стемний характер лексики проявляється, у першу 

чергу, в зовнішньому аспекті, що відбиває зв’язки 

між словами мови. «Системність лексики в зовніш-

ньому аспекті системи реалізується в різного роду 

лексичних об’єднаннях на основі парадигматичних 

відносин [9, с. 16] – синонімічних, антонімічних, 

лексико-семантичних груп слів і лексико-тематич-

них полів [1, с. 7], що і визначають високий потен-

ціал лексичної системи мови до вербалізації бінар-

ної опозиції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-

орія бінарних опозицій бере свій початок із робіт Н. 

С. Трубецького [12], який побудував фонологічну 

методологію, після чого система бінарних дифере-

нційних ознак стала використовуватися практично 

у всіх сферах структурних гуманітарних дослі-

джень [8, с. 48]. Бінарна опозиція як особливість 

людського світосприйняття вивчалася чисельними 

сучасними науковцями, серед яких – Р. Г. Баранцев 

[2], Н. П. Довбня [4], П. Елбоу [15], Г. Н. Склярев-

ська [9], Ю. А. Сухомлінова [10], В. Г. Таранець 

[11]. Особливостям вербалізації бінарних опозицій 

на лексичному рівні присвячені праці, зокрема, та-

ких вітчизняних та зарубіжних науковців, як Н. Ф. 

Алефіренко [1], Ю. Н. Денисов [3], О. В. Крипивник 

[5], Е. В. Кузнецова [6], В. Н. Ярцева [7]. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Незважаючи на пильну увагу на-

уковців до явища бінарної опозиції та лексичних за-

собів її репрезентації, досі спостерігається брак на-

укових праць, що стосуються проблеми 

вербалізації бінарної опозиції ЛЮДИНА – ТЕХНІКА у 

творах наукової фантастики, зокрема, у творчості 

Рея Бредбері, вивченню якої присвячена стаття. 



Sciences of Europe # 44, (2019)  43 

Мета статті – здійснити аналіз лексичних засо-

бів прямої номінації бінарної опозиції ЛЮДИНА – 

ТЕХНІКА у текстах наукової фантастики Рея Бред-

бері на основі зіставлення номінацій кожного із 

концептів та виділення відмінних рис. 

Виклад основного матеріалу. Подвійне 

сприйняття, або формулювання питань із точки 

зору протилежностей, має давню традицію, почина-

ючи з розуміння таких бінарних опозицій, як СОНЦЕ 

– МІСЯЦЬ [15, с. 22]. Бінарна модель світу є спіль-

ною для людства психологічною основою сприй-

няття дійсності, і саме опозиція стає найважливі-

шою моделлю її інтерпретації [4, с. 3]. 

Бінарні опозиції виходять із природних струк-

тур симетрії та асиметрії й генетично закріпились 

на найбільш ранніх стадіях антропогенезу. Дуаліс-

тичне світосприйняття є характерним для людини 

споконвіку [11, с. 22], а століття науково-техніч-

ного прогресу сформували у свідомості людства 

схильність до аналізу, що починається з розріз-

нення, зіставлення, протиставлення, і число елеме-

нтів в окремому акті може бути різним. Найпрості-

ший варіант такого розрізнення – дихотомія, роз-

щеплення на дві частини, що стає причиною появи 

бінарних опозицій. Такий спосіб сприймання на-

вколишнього світу став домінуючим [2, с. 6]. 

Літературознавці досить активно використову-

ють поняття «бінарна опозиція» при описі внутріш-

ньо суперечливих художніх явищ. Разом з тим ви-

знається, що можливості дихотомічного методу до-

слідження далеко не вичерпані, особливо в тих 

випадках, коли доводиться аналізувати художній 

текст, принципово організований як система вкла-

дених одна в одну семантично містких бінарних 

опозицій [10, с. 10]. 

Лексика є «відкритою та динамічною систе-

мою, що складається із зон різного ступеня впоряд-

кованості» [9, с. 148], тобто, з певної кількості еле-

ментів, поєднаних між собою певними відносинами 

в єдине цілісне утворення [5, с. 67].  

Провідним видом системного зв’язку, що ви-

значає організацію мовних елементів в єдину й ці-

лісну множину і задає структурні зміни цієї мно-

жини, лінгвісти ([1; 3; 5]) визнають відносини опо-

зиції – протиставлення мовних одиниць на підставі 

їхньої спільності. У зв’язку з цим лексична система 

мови може розглядатися як безліч взаємопов’яза-

них лексичних одиниць, які в той чи інший спосіб 

протиставлені одна одній на підставі певної спіль-

ноти їх значень [5, с. 67].  

У лексикології «словесна опозиція – це пара 

слів, схожих одне з одним тими чи іншими компо-

нентами і в той же час таких, що чимось відрізня-

ються. В рамках опозицій компоненти слів можуть 

бути кваліфіковані як ідентифікуючі, подібні або 

спільні для обох слів, і диференційні, за якими 

слова розрізняються» [6, с.43]. Опозиція є специфі-

чним видом парадигматичних відношень. Сукуп-

ність опозицій, у які вступає певна одиниця, відіг-

рає вирішальну роль для ідентифікації (парадигма-

тичного визначення) цієї одиниці. Ідентифікація 

одиниці полягає у виявленні тих ознак семантичної 

субстанції, якими ці одиниці відрізняються одна від 

одної [7, с. 348]. 

Концепти ЛЮДИНА та ТЕХНІКА як члени бінар-

ної опозиції у творчості Рея Бредбері вивчалися на 

матеріалі роману «451 градус по Фаренгейту» 

(“Fahrenheit 451”) [13] та оповідання «Убивця» 

(“The Murderer”) [14]. У першому романі опису-

ється життя людини у високотехнологічному суспі-

льстві та її боротьба з системою, покликаною вико-

рінювати із людини усе людське; у другому – пря-

мий конфлікт людини із технікою, коли техніка 

заполонила світ людського, і людина намагається із 

нею боротися. 

Засоби прямої номінації концепту ЛЮДИНА у 

творах Рея Бредбері включають засоби на позна-

чення основних рис людини як живої істоти, до 

яких належить, у першу чергу, наявність особис-

тості, що репрезентується концептом ОСОБИСТІСТЬ 

‘PERSONALITY’: Seemed to me a phone was an imper-

sonal instrument. If it felt like it, it let your personality 

go through its wires [14, c. 2]. 

Характерними рисами людини, втілених у кон-

цепті ЛЮДИНА у творчості Рея Бредбері, є також 

ЦІКАВІСТЬ ‘CURIOSITY’, що втілюється засобами пря-

мої номінації із застосуванням іменників: Her face 

was slender and milk-white, and in it was a kind of gen-

tle hunger that touched over everything with tireless cu-

riosity [13, с. 2]; та ТЕПЛО ‘WARMNESS’, що втілю-

ється із використанням прикметника: The psychia-

trist was shocked by that smile. A very sunny, pleasant 

warm thing, a thing that shed bright light upon the 

room. Dawn among the dark hills [14, c. 1]; 

Людина та її природа у творах письменника 

розуміється як чудова істота, тому у творах також 

репрезентовано концепт ЧУДОВИЙ ‘WONDERFUL’, 

виражений прикметником: The girl stopped and 

looked as if she might pull back in surprise, but instead 

stood regarding Montag with eyes so dark and shining 

and alive, that he felt he had said something quite won-

derful [13, с. 2]. 

Засоби прямої номінації також включають 

контекстуальну репрезентацію через суміжні по-

няття на основі асоціативних зв’язків. Зокрема, 

ПОСМІШКА ‘SMILE’, утілена в наступному контексті, 

репрезентує доброзичливість та свободу людини: 

Ignoring these, feeling that smile upon him like a heat 

lamp, the psychiatrist sat across from his patient in the 

unusual silence which was like the gathering of a storm 

[14, c. 1]. 

Виражений дієсловом to sparkle концепт 

ІСКРИТИСЯ ‘SPARKLE’ вказує на живу, дієву природу 

людини: High noon at midnight, that smile. The blue 

eyes sparkled serenely above that display of self-as-

sured dentistry [14, c. 1]. 

На відміну від способів прямої номінацій кон-

цепту ЛЮДИНА, пряма номінація концепту ТЕХНІКА 

у творах Рея Бредбері викликає зазвичай неприємні 

асоціації. На противагу людині, яка є особистістю, 

техніка характеризується як щось безлике, що зне-

особлює навіть людину, яка з нею працює. Таке 

знеособлення втілюється у концепті БЕЗЛИКИЙ 

‘IMPERSONAL’, вербалізованому прикметником: The 

impersonal operator of the machine could, by wearing 
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a special optical helmet, gaze into the soul of the person 

whom he was pumping out [13, с. 6]; Seemed to me a 

phone was an impersonal instrument. If it felt like it, it 

let your personality go through its wires [14, c. 2]. 

Замість цікавості і теплоти, техніці характерна 

ПОРОЖНЕЧА ‘EMPTINESS’. Наведений концепт є на-

скрізним у творчості письменника та вербалізу-

ється як напряму іменником emptiness: Go on, any-

way, shove the bore down, slush up the emptiness, if 

such a thing could be brought out in the throb of the 

suction snake [13, с. 6], так і засобами контекстуаль-

ної репрезентації з використанням іменнику ghost 

та словосполучення voices without bodies: It fright-

ened me as a child. Uncle of mine called it the Ghost 

Machine. Voices without bodies [14, c. 2]. 

Теплу, що йде від людини, протиставляється 

холод машини, втілений концептом ХОЛОД ‘COLD’: 

If it didn't want to, it just drained your personality away 

until what slipped through at the other end was some 

cold fish of a voice, all steel, copper, plastic, no 

warmth, no reality [14, c. 2]. Концепт ХОЛОД ‘COLD’ 

вербалізовано одночасно як через заперечення no 

warmth, так і через іменування металів та пластику 

як складових машини steel, copper, plastic, що ство-

рює асоціації з холодом. 

Замість доброзичливості людини техніці хара-

ктерна здатність викликати дискомфорт, що вті-

лено концептом ДИСКОМФОРТ ‘DISCOMFORT’, верба-

лізованим через заперечення was never comfortable: 

Scared the living hell out of me. Later in life I was never 

comfortable [14, c. 2]. Із концептом ДИСКОМФОРТ 

‘DISCOMFORT’ пов'язаний також концепт ШУМ 

‘NOISE’, що вербалізується через ономатопію, або 

звуконаслідування, yak-yak-yak: The prisoner read 

this thought, smiled, put out a gentle hand. “No, only 

to machines that yak-yak-yak” [14, c. 1]. 

Жива, дієва природа людини розбивається об 

страх, що викликає в неї технологія. Концепт СТРАХ 

‘FEAR’ у творчості Рея Бредбері репрезентовано че-

рез пряму номінацію із застосуванням дієслів to 

frighten: It frightened me as a child. Uncle of mine 

called it the Ghost Machine. Voices without bodies 

[14, c. 2]; та to scare: Scared the living hell out of me. 

Later in life I was never comfortable [14, c. 2]. 

Проведений аналіз дозволяє виділити основні 

характеристики концептів ЛЮДИНА та ТЕХНІКА, ви-

ражених засобами прямої номінації, як показано на 

рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1. Графічна репрезентація бінарної опозиції ЛЮДИНА – ТЕХНІКА у творах Рея Бредбері 

 

Висновки та пропозиції. Як демонструє про-

ведений аналіз, у творах Рея Бредбері бінарна опо-

зиція ЛЮДИНА – ТЕХНІКА створюється засобами 

прямої номінації на основі сприйняття письменни-

ком людини і техніки, тобто, сприйнятті людиною 

людини та людиною – техніки, а отже, основа цієї 

бінарної опозиції – це асоціації, пов’язані в людини 

з концептами ЛЮДИНА та ТЕХНІКА. Ключовими кон-

цептами, що протиставляються у творчості пись-

менника, є ОСОБИСТІСТЬ ‘PERSONALITY’ – БЕЗЛИКИЙ 

‘IMPERSONAL’, ЦІКАВІСТЬ ‘CURIOSITY’ – ПОРОЖНЕЧА 

‘EMPTINESS’, ТЕПЛО ‘WARMNESS’ – ХОЛОД ‘COLD’, 

ІСКРИТИСЯ ‘SPARKLE’ – ДИСКОМФОРТ ‘DISCOMFORT’, 

ЧУДОВИЙ ‘WONDERFUL’ – ШУМ ‘NOISE’ та ПОСМІШКА 

‘SMILE’ – СТРАХ ‘FEAR’. Проведене дослідження де-

монструє широкі перспективи для подальших роз-

відок, зокрема, моделювання концептуальної біна-

рної опозиції ЛЮДИНА – ТЕХНІКА, вербалізованої у 

науково-фантастичних текстах Рея Бредбері. 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена аналізу особливостей актуалізації одного з базових концептів англійсько-ірланд-

ської лінгвокультури ІРЛАНДЕЦЬ. Англійсько-ірландська картина світу сформувалася в результаті взає-

модії автохтонної кельтської та привнесеної англо-саксонської культур. В такій картині світу наявний осо-

бливий тип гібридних концептів, в яких інтегровані стереотиповані уявлення обох культур. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the actualization of one of the key concepts of the Anglo-Irish linguoculture. The 

Anglo-Irish world view was formed as a result of the interaction of autochthonous Celtic and introduced Anglo-

Saxon cultures. Such world view is characterized by a special type of hybrid concepts that integrate stereotyped 

representations of both cultures.  

Ключові слова: лінгвокультурна взаємодія, базовий концепт, лінгвокультура, англійська мова Ірла-

ндії 

Keywords: linguocultural interaction, key concept, linguoculture, the English language in Ireland. 

 

Постановка проблеми. У сучасному мовоз-

навстві набувають актуальності проблеми взає-

мозв’язку мови, культури й етнічної свідомості, фо-

рмування національних картин світу та особливос-

тей їх об’єктивації засобами різних мов. Механізми 

формування та засоби вербалізації картини світу 

визначаються низкою чинників, серед яких важ-

ливе місце посідають процеси етнічної взаємодії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Іс-

торія розвитку будь-якого суспільства не може 

бути ізольованою і супроводжується контактуван-

ням мов та культур. Формування національних ка-

ртин світу – результат взаємовпливу колективної 

свідомості етносів, що контaктують. Про релевант-

ність такого погляду свідчать дослідження з конта-

ктної лінгвістики (Ж. Багана, У. Вайнрайх, Ю. О. 

Жлуктенко, Ю. А. Зацний, Т. О. Козлова, Л. П. Кри-

сін, С. В. Семчинський, В. І. Скибіна, Е. Хауген, Р. 

Хікі), а також міждисциплінарні праці, у яких розг-

лянуто проблеми формування національних англій-

ськомовних картин світу Австралії, Нової Зеландії, 

Канади, Карибського регіону, що розвивалися в 

умовах мультилінгвального та мультикультурного 

середовища (Л. В. Беспала, Т. О. Козлова). Відкри-

тим лишається питання впливу лінгвокультурних 

контактів на формування картин світу суспільств, 

які еволюціонували на споконвічній для англійсь-

кої мови території – Британських островах. Поза 

увагою науковців залишилася англійськомовна ка-

ртина Ірландії. Незважаючи на різноаспектне ви-

вчення структури та функціонування англійської 

мови в Ірландії (О. І. Абрамова, О. В. Власова, П. 

Долан, Дж. Каллен, О. О. Куреня, Н. Стенсон, М. 

Фільппула, Р. Форнейро, Р. Хікі), лише поодинокі 

розвідки торкаються англійсько-ірландської взає-

модії (І. В. Крюкова) та формування концептів ір-

ландської культури (О. М. Абишева, Н. Г. Горбу-

нова). 

Формулювання мети статті і завдань. Ме-

тою статті є аналіз особливостей актуалізації од-

ного з базових концептів ІРЛАНДЕЦЬ в англійсь-

кій мові Ірландії. Реалізація мети передбачає вико-

нання таких завдань: розмежування понять 

ключового та базового концепту; охарактеризу-

вання концепту ІРЛАНДЕЦЬ як базового концепту 

з ключовою номінацією Irishman. 
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Виклад основного матеріалу статті. Визна-

чення поняття концепту в сучасній лінгвістиці сти-

мулює дискусії, що пояснюються складністю цього 

явища. Науковці солідарні щодо положення про 

концепт як основну одиницю концептосфери ет-

носу, етнічної картини світу. Відмінними є дисцип-

лінарні тлумачення (психолінгвістичне [6], лінгво-

культурне [4; 7-9; 14; 16], когнітивне [11; 15], які 

формулюються відповідно до конкретного завдан-

ням та площини дослідження. Як слушно зауважує 

В. І. Карасик [8, c. 17], “лінгвокогнітивний і лінгво-

культурний підходи до розуміння концепту не є 

взаємовиключними: концепт як ментальне утво-

рення в свідомості індивіда є виходом на концепто-

сферу соціуму, тобто <…> на культуру, а концепт 

як одиниця культури – фіксацією колективного 

досвіду, який стає надбанням індивіда. Іншими сло-

вами, ці підходи розрізняються векторами по відно-

шенню до індивіда: лінгвокогнітивний концепт 

спрямований від індивідуальної свідомості до куль-

тури, а лінгвокультурний концепт – це напрямок від 

культури до індивідуальної свідомості”. 

В. Н. Телія визначає концепт як “знання, стру-

ктуроване у фрейм, а це значить, що він відображає 

не просто суттєві ознаки об’єкту, а всі ті, які в да-

ному мовному колективі заповнюються знанням 

про сутність” [17, c. 96]. Результатом такого визна-

чення є думка, що концепти повинні бути закріп-

лені за певною культурою. За С. Г. Воркачовим [4, 

c. 113], “основний лінгвокультурологічний сенс по-

яви терміну “концепт” – його здатність відобра-

жати в своїй семантиці національний менталітет як 

сукупність світоглядних й поведінкових особливо-

стей етносу і національний характер як стабільний 

та цілісний склад душевного життя мовної особис-

тості, що визначає її якісну своєрідність – її етнос”. 

Соціальну значущість концепту підкреслює також 

А. П. Бабушкін [1, c. 53], розуміючи його, “як дис-

кретну одиницю колективної свідомості, що збері-

гається в національній пам’яті носіїв мови у верба-

льному вигляді”. Таку саму позицію підтримує 

Ю. С. Степанов, за визначенням якого концепт – це 

“згусток культури у свідомості людини; те, у ви-

гляді чого культура входить в ментальний світ лю-

дини. І, з іншого боку, те, за допомогою чого лю-

дина <…> сама входить у культуру, а в деяких ви-

падках і впливає на неї” [16, c. 43]. Отже, 

дослідники одностайні стосовно ментальної при-

роди та культурної значущості концептів. 

Динамізм та кумулятивність культури умож-

ливлює як формування нових складників системи, 

так і збереження інформації про набутий досвід. 

Співвідношення потенційно присутніх в кожній ку-

льтурі образів її минулого й майбутнього, “ступінь 

їх впливу один на одного становлять істотну типо-

логічну характеристику” культурної системи [12, с. 

245]. Культурні концепти фіксують своєрідність 

конкретної культури [7, с. 29] і світобачення її но-

сіїв. Тому в кожній мові існує сукупність семанти-

чно навантажених слів, які позначають значимі для 

конкретної культури складники картини світу і ви-

являються впливовішими порівняно з іншими номі-

націями. 

Одні вчені акцентують на тому, що ці слова ви-

ражають ключові ідеї лінгвокультури: “ключові 

концепти культури” (В. А. Маслова [13]), “ключові 

слова мови” (А. Вежбицька [3]). Інші наковці наго-

лошують на ціннісній домінантності слів і позначу-

ваних ними понять, які у своїй сукупності утворю-

ють й утримують певний тип культури (“культурні 

домінанти” (В. І. Карасик [8]). Ю. С. Степанов об-

межує кількість цих позначень концептів і звертає 

увагу на їхню історичну стійкість (“константи ку-

льтури” [16, с. 6]). На нашу думку, різні підходи 

взаємодоповнюють один одного. Поділяємо думку 

В. А. Маслової і пропонуємо інтегративну інтерп-

ретацію ключових концептів культури як “го-

ловн[их] одиниц[ь] картини світу, констант куль-

тури, які є значущими як для окремої мовної особи-

стості, так і для лінгвокультурної спільноти в 

цілому” [13, с. 5]. 

Важливо зазначити, що будь-яка культура міс-

тить універсальні й етнічно детерміновані склад-

ники, які актуалізуються в традиціях, звичках, ети-

кеті, мовленнєвій практиці й акумулюються у сві-

домості носіїв культури. Отже, концептосфера 

утворюється концептуальними універсаліями та 

унікальними рисами, а значущими й історично кон-

стантними виявляються дві категорії концептуаль-

них утворень. Пропонуємо розрізняти ключові та 

базові концепти. 

Ключові слова культури, за А. Вежбицькою [3, 

с. 35-36], це позначення особливо важливих і пока-

зових для конкретної культури понять. Для росій-

ськомовної культури такими найменуваннями до-

слідниця вважає слова рос. судьба, душа, тоска. 

Вони створюють уявлення про унікальність росій-

ськомовної ментальності та культури (рос. судьба, 

ничего не поделаешь, авось тощо). Разом з цим, ці 

слова і концепти пов’язані з універсальними понят-

тями, наприклад, життя, смерть тощо. Такі 

зв’язки утворюють унікальні конфігурації. Напри-

клад, уявлення про душу, внутрішній чуттєвий світ 

людини або соціальні відносини, зокрема дружбу 

чи братерство, нескладно виявити у багатьох куль-

турах. Проте такі одиниці як душа в російськомов-

ній культурі, libertas в латинській мові та mateship 

в англійськомовній австралійській картині світу 

увійшли до складу загальновживаної, а не перифе-

рійної лексики й втілюють культуроспецифічні 

концепти, утворюють особливі семантичні та кон-

цептуальні конфігурації: рос. на душе, в душе, душа 

нараспашку, отвести душу, разговор по душам 

тощо; лат. libertas “свобода, воля”, libertatem dare 

“дати волю”, libertatem promittere “обіцяти волю”, 

favor libertatis “дар свободи” тощo; австр.англ. mate 

“друг, товариш”, mateship “дружба, братертво”, to 

go mates “працювати разом; бути партнерами”, 

mates in the bush “друзі, партнери у складній ситуа-

ції”, old mates “давні друзі” тощо [3, с. 34, 36, 169-

209, 212-216]. 

Базові концепти та їх найменування не нале-

жать до унікалій культури. Це – загальнолюдські 

поняття, які інтегрують стереотипізовані уявлення 

про час, простір, природу, людину, її місце у Всес-

віті та людські стосунки. М. В. Піменова [14, с. 129] 
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вважає, що базові концепти становлять фундамент 

мови і всієї картини світу. До таких концептів до-

слідниця пропонує віднести: 

- космічні концепти (метереологічні – НЕБО, 

ЗЕМЛЯ, СОНЦЕ, МІСЯЦЬ, ХМАРА тощо, біологі-

чні – ЛЮДИНА, ПТАХ, ЗВІР, РИБА, РОСЛИНА 

тощо, ландшафтні – ПОЛЕ, ГОРА, ВОДОЙМА, 

ШЛЯХ тощо, соматичні – СЕРЦЕ, ГОЛОВА, 

ПЕЧІНКА тощо, перцепційні – ЗІР, СЛУХ тощо, 

предметні – ЇЖА, ПОСУД, ВОГНИЩЕ, ОДЕЖА, 

ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ, ЗБРОЯ тощо); 

- соціальні концепти (КРАЇНА, ДЕРЖАВА; 

ПРАВИТЕЛЬ, ВОЖДЬ; ВОЛЯ; СВІЙ-ЧУЖИЙ, 

СПОРІДНЕНІСТЬ, ПРЕДОК; ВІЙНА – МИР; мора-

льно-етичні концепти – СОРОМ, ЧЕСНІСТЬ; релі-

гійні концепти – СВЯЩЕННИЙ, ТОТЕМ, БОГ); 

- психічні концепти (внутрішній світ – ДУША; 

характер – ПИХАТІСТЬ, ГОРДІСТЬ; емоції – 

ЗЛІСТЬ, СТРАХ, РАДІСТЬ; ментальні концепти – 

РОЗУМ, ПАМ'ЯТЬ тощо). 

Базові концепти ґрунтуються на опозиційних, 

але не обов’язково антагоністичних поняттях: 

‘живе’ – ‘неживе’, ‘мертве’; ‘свій’ – ‘чужий’, ‘їсті-

вне’ – ‘неїстівне’, ‘отруйне’; ‘природне’ – ‘рукотво-

рне’, ‘розум’ – ‘дурість’ тощо. 

У ситуаціях етнічних контактів базові конце-

пти набувають ще більшої важливості, оскільки за-

знають змістових змін, які не завжди експліковані в 

мові. Вони містяться у свідомості носіїв культури і 

часто мають латентний характер.  

Ідентифікація базових концептів культури 

здійснюється за низкою критеріїв, які було розроб-

лено та апробовано різними дослідниками (А. Веж-

бицька [3, с. 13-38], Ю. С. Степанов [16, с. 84], В. І. 

Карасик [9], І. О. Голубовська [5], Т. О. Козлова [10, 

c. 62-69]). Для виявлення концептів обов’язково за-

лучається комплекс показників їх актуальності з 

метою верифікації та зниження ступеня суб’єктив-

ності інтерпретації даних, отриманих стосовно кон-

цептів зовнішньої для дослідника культури. 

Важливі критерії ідентифікації будь-якого 

концепту охоплюють наявність імені [9, с. 56]; пос-

тійний характер концепту [16, с. 84]; культурну ро-

зробленість [3, с.13-38]; частоту апеляції до конце-

пту; соціокультурну цінність концепту [9, с. 56]. 

Екстраполяцією зазначених критеріїв встановлено 

базовий концепт англійськомовної культури Ірлан-

дії –ІРЛАНДЕЦЬ. 

Наявність у концепту імені, сформованість та 

стабільність ядра свідчать про завершеність про-

цесу концептуалізації поняття [9, с. 56]. Іменами ба-

зового концепту ІРЛАНДЕЦЬ слугують одиниці 

Irishman, Eireannach, Irelаnder, Irisher, Irish. 

Вербалізаторами концепту ІРЛАНДЕЦЬ є лек-

семи англосаксонського (Irish) та кельтського 

(Eireannach, Gaedheal, Gaelach, Laigin) похо-

дження. До прямих вербалізаторів концепту нале-

жить одиниця Irishman, її деривати (Irelander, 

Irisher, Irishwoman), синоніми (Gael, Celt). Непрямі 

номінації охоплюють вільні словосполучення (the 

Irish person, the Irish citizen), вирази з аллюзивними 

(paddy, mick, mickey, rapparre, fenians, Сatholic) та 

метафоричною (son of Ireland, read-head, croppies, 

wildgeese, Sinn Fein, Sons of Kings, children of Erin, 

daughters of Erin, sons of Erin, Ireland’s son, men of 

Ireland, children of Ireland, people of Ireland) компо-

нентами.  

Постійний характер концепту означає, що цей 

концепт – “константа в культурі <…> [він] існує по-

стійно чи впродовж тривалого часу” [16, с. 84]. 

Тобто, базовий концепт має бути “постійним прин-

ципом культури” [16, с. 84].  

Константність концепту ІРЛАНДЕЦЬ підтвер-

джується архаїчністю його імен, які функціонують 

в англійській мові: номінація Irishman утворено 

композицією етимологічно різних складників у XІІ 

ст.: Ire- < (ірл.) Eire + -man < (дангл.) mann, man 

“human being, person; brave man, hero; servant, 

vassal”). 

Релевантність принципу культурної розробле-

ності того чи того поняття проілюстрована А. Веж-

бицькою [3, с.13-38], яка вказує на відповідність 

між наявністю широкої синонімії позначень та ку-

льтурним значенням реалій, звичаями, характером 

і походженням народу. Така репрезентативність 

назв є показником багатоаспектного аналізу реалії 

та вербалізації набутого досвіду. Наприклад, сино-

німічні вербалізації концепту ІРЛАНДЕЦЬ втілю-

ють відомості про етнічну приналежність (Gael, 

Celt “кельт”), типові імена чоловіків (paddy, mick, 

mickey), релігійну (Сatholic) чи політичну (fenians) 

приналежність тощо. 

Допоміжним показником до принципу культу-

рної розробленості, вважають [3, с. 13-38, 5 с. 91] 

критерій частоти вживання тих чи тих вербалізацій 

концептів. Недоліком цього критерію є те, що час-

тотність лише тоді буде репрезентативним показ-

ником, коли частота вживання еквівалентнів в ін-

ших мовах дуже відрізняється. Зазначається [3, с. 

13-38], що повністю об’єктивного та достовірного 

методу виявлення частотності слів не існує. Резуль-

тати дослідження завжди будуть залежати від об-

сягу корпусу та різноманіття текстів, які залуча-

ються до аналізу. Погоджуємося з А. Вежбицькою 

[3, с. 13-38] стосовно того, що сама по собі частот-

ність є не більше, ніж загальний показник культур-

ної значущості, а дані, отримані з частотних слов-

ників або на підставі аналізу корпусу текстів, слід 

застосовувати разом з іншими джерелами інформа-

ції. Для правильної та достовірної інтерпретації да-

них кількісні показники слід розглядати в контексті 

ретельного семантичного аналізу. 

Соціокультурна цінність концепту виявля-

ється в мовленнєвій поведінці носіїв англійськомо-

вної картини світу Ірландії через висловлювання з 

валюативним компонентом: “We Irish are the best 

people” [38], “the Irishmen are nice and have 

maintained that reputation over the years” [45], “every 

Irishman is, a patriot” [44]. 

Розробленість та актуальність концепту підтве-

рджує наявність в нього ключового імені, у формі та 

змісті якого сконцентровано найважливішу інфор-

мацію про нього: “ім’я концепту є мовним знаком, 

який передає загальний зміст концепту найбільш 

конкретно, концентровано й адекватно” [2, c. 39].  
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Статус ключової номінації концепту надаємо 

його імені за такими критеріями: предметність та 

узагальненість значення, тривала історія функціо-

нування та високий ступінь асиміляції в мовній си-

стемі (багатозначність одиниці, її дериваційність, 

синонімізація, інкорпорація до усталених зворотів, 

варіативність сполучуваності), прецедентність та 

комунікативна релевантність (уживаність у різних 

типах текстів). 

Ключова номінація концепту ІРЛАНДЕЦЬ – 

Irishman. Ця одиниця функціонує в англійській 

мові Ірландії з початку колонізації у ХІІ ст. Інші 

одиниці поповнювали систему англійської мови пі-

зніше, наприклад, Kelt (поч. XVII ст.), Gaul (сер. 

XVI ст.) тощо. Прикладом актуальності концепту 

упродовж історії англійсько-ірландських контактів 

є його активне використання протягом всієї історії 

культури: IRISHMAN (XVII ст. – перша половина 

XIX ст.) “An Irishman, when he goes to take a farm, if 

he wants to prove to his landlord that he is a substantial 

man, offers to become an English tenant” [24], (друга 

половина XIX – перша третина ХХ ст.) “But you are 

not the ordinary Irishman; there is enough vitality in 

you to resist the languor of the climate” [33, c. 241], 

(XX – поч. XXI ст.) “I'm an Irishman and proud of it, 

and I'm proud of the country” [31].  

З огляду на семантичну деривацію, серед номіна-

цій концептів найпродуктивнішою виявилася одиниця 

Irishman “a male native or inhabitant of Ireland” [20; 37], 

“a man who is an Irish citizen” [21], “a man of Irish 

descent” [21; 37]. 

Комунікативна релевантність ключового імені 

концепту підтверджує уживаність назв у різних ти-

пах текстів, різних сферах спілкування:  

- pелігійних текстах (“An Irishman… 

undertakes a journey to Jerusalem for the purpose of 

devotion” [41, c. 153]);  

- легендах (“Hat Irishman, woman, or child has 

not heard of our renowned Hibernian Hercules, the 

great and glorious Fin M’Coul” [47]);  

- піснях (“Who has e’er had the luck to see 

Donnybrook fair, // An Irishman all in his glory is 

there” [42, c. 11]);  

- поетичних творах (“There was a lady lived at 

Leith, // A lady very stylish, man // And yet in spite of all 

her teeth, // She fell in love with an Irishman” [22, c. 

435]);  

- художній прозі (“in the most hard-headed 

Irishman there wanders a vein of superstition” [39]);  

- казках (“Fionn went to seek his fortune, to match 

himself against all that might happen, and to carve a 

name for himself that will live while Time has an ear 

and knows an Irishman” [40, c. 41]);  

- публіцистичних текстах (“when an Irishman 

forgets his country he forgets himself” [43]);  

- наукових текстах (“these 'shards of a lost 

tradition' are common to Planter, Gael and Anglo-

Irishman” [27, c. 472]);  

- усному мовленні (“an Irishman's imagination 

never lets him alone” [29]).  

Ключовий статус імені концепту підтверджує 

його вживання в контекстах з оцінними висловлю-

ваннями носіїв лінгвокультури.  

Патріотичні настрої та самоусвідомлення себе 

як окремої нації актуалізовано в контекстах про го-

товність до самопожертви ірландців заради своєї 

країни: “the Irishman will do anything for Ireland” 

[32, c. 26], “I'm an Irishman all the way and hopefully 

I can win a world title for my country” [19].  

Національна свідомість є важливим чинником 

консолідації суспільства: “We're Irish and proud we 

are to be” [18, c. 38], радість: “It's great to be Irish 

every day” [25], “It is so wonderful to be Irish by 

birth” [34]. Ірландці пишаються своєю країною, по-

ходженням, мовою, релігією та культурою: “I'm an 

Irishman and proud of it, and I'm proud of the 

country” [31], “I'm Irish, and proud of the land of my 

birth” [35], “I am a Gael. Isn't that a noble thing? A 

Gael in my heart, a Gael in my mind, a Gael from 

Gaelic ancestors” [36, с. 40], “I'm an Irishman and I 

love the Irish language” [28], “I am so proud to be 

Irish and carry on our heritage!” [26], “I was raised 

to be proud of my Irish heritage” [46].  

Процеси глобалізації та європейської інтегра-

ції зумовлюють усвідомлення себе не тільки носі-

ями ірландських цінностей, але і європейських 

(“When I wake up in the morning, I'm an Irishman, and 

then I'm a European” [23]).  

Висновки. Концепт ІРЛАНДЕЦЬ є базовими в 

англійськомовній картині світу Ірландії, його вер-

балізатори слід віднести до розряду лексики, через 

яку етнос самоідентифікується. Номінації базового 

концепту відбивають особливості сприйняття, мис-

лення, оцінки реальності носіями англійської мови 

в Ірландії. Подальший аналіз базових концептів ан-

глійськомовної картини світу Ірландії вважаємо пе-

рспективним. 
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Национальная культура любого народа (нации 

в этническом смысле), даже самого малочислен-

ного, представляет собой уникальное богатство 

всего человечества. «Все народы-великие педагоги, 

все великие педагоги- народны, что совершенно 

бесспорно, -утверждает академик Г.Н. Волков.- 

Этот тезис снимает с повестки дня вопрос об «от-

сталых в культурном отношении» народах, ибо ни-

кем не учитываются разные типы культур. Так, 

например, народы Севера создали высочайшую 

экологическую культуру, а равновесие в природе 

нарушили те, кто восхищается своей высокой и бо-

гатой культурой -так что применительно к народам 

культура культуре рознь. Пренебрежение к куль-

туре любого из народов есть бескультурье, ибо ни 

одна национальная культура, пусть и самая богатая, 

не является самодостаточной» [1, с.25].  

Сущность национальной культуры народа от-

ражается, прежде всего, в его родном, националь-

ном языке. Если существует национальный язык, то 

живет и развивается сам носитель этого языка со 

своей национальной культурой. Как считал Чингиз 

Айтматов, «Бессмертье народа - в его языке». С ис-

чезновением языка исчезает и сам народ, как особое 

национальное сообщество со всеми своими харак-

теристиками, историей, культурой, традициями, 

уникальным образом национального мышления и 

возможным будущим на Земле. Из-за подобных 

невозвратных потерь обедняется мировая сокро-

вищница культуры. К слову, в фольклоре многих 

народов (в сказках, преданиях, легендах и т.п.) уни-

чтожение какого-либо рода или племени полно-

стью, не оставляя наследников, оценивается как не-

простительное преступление. Таким образом, пре-

рывание существования того или иного 

человеческого сообщества издавна относилось к 

бесчеловечным деяниям. В общем и целом, совре-

менные тенденции в мире отражают направлен-

ность на дальнейшую гуманизацию сосуществова-

ния и взаимодействия людей. Однако, на практике 

можно указать немало негативных аспектов этого 

процесса. Одним из вопросов, где эти тенденции 

проявляются недостаточно и требуется безотлага-

тельное принятие соответствующих мер, является 

вопрос о национальных языках народов мира.  

В условиях глобализации усиливается угроза 

исчезновения немалого числа национальных язы-

ков. В известном выпуске ЮНЕСКО «Атлас языков 

мира, находящихся под угрозой исчезновения» за 

2002 год указано, что опасность исчезновения угро-

жает половине из почти 6000 существующих язы-

ков; отмечено, что процесс исчезновения языков 

ускорился в последние 30 лет. Поэтому вполне 

обоснованными являются усилия передовой миро-

вой общественности, направленные на сохранение 

национальных языков. ООН и ее учреждения 

(ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЕСКО и т.д.) 

неоднократно принимали необходимые решения, 

считая, что сохранение и защита национальных 

языков является основополагающим правом наро-

дов. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

http://www.unesco.org/new/ru/culture/themes/endangered-languages/atlas-of-languages-in-danger/
http://www.unesco.org/new/ru/culture/themes/endangered-languages/atlas-of-languages-in-danger/
http://www.un.org/ru/ga/undp/
http://www.unicef.ru/
http://www.un.org/ru/ecosoc/unfpa/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/266
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2008 год Международным годом языков. 21 фев-

раля было объявлено как специальный день землян- 

международный день родного языка с целью поощ-

рения языкового и культурного разнообразия и 

многоязычия.  

В 2001 году была принята Всеобщая деклара-

ция ЮНЕСКО о культурном разнообразии. Все 

страны мира были призваны к незамедлительному 

осуществлению мер в целях поощрения языкового 

и культурного разнообразия, особенно за счет со-

хранения языкового наследия, поощрения изучения 

нескольких языков с самого раннего возраста и про-

паганды лингвистического разнообразия в кибер-

пространстве. На основе общепринятых решений 

все государства- члены ООН обязались разрешать 

проблемы, возникающие перед коренными наро-

дами в области сохранения языков и культур. Под-

черкивалось, что национальная политика госу-

дарств должна быть направлена на обеспечение со-

ответствующего и гармоничного использования 

языков в любой языковой группе и стране; на при-

нятие мер, разрешающих пользоваться своим род-

ным языком в частных и общественных сферах язы-

копользования.  

В 1992 году была принята Европейская хартия 

региональных языков и языков меньшинств. Целью 

принятия Хартии являлись поддержка и развитие 

культурных традиций и наследия Европы. Хартия 

направлена на защиту языков, традиционно исполь-

зуемых на территории государства, т.е. автохтон-

ных (коренных) языков. Она призывает добиться 

уважения неотъемлемого и общепризнанного права 

на использование региональных языков и языков 

меньшинств в частной и общественной жизни. 

Страны, присоединившиеся к данной Хартии, обя-

зуются придерживаться применительно ко всем ре-

гиональным языкам и языкам меньшинств, исполь-

зуемых на их территории:  

-уважения географических границ каждого 

языка;  

-необходимости его развития;  

-содействия и/или поощрения использования 

этих языков в письменной и устной речи, в обще-

ственной и частной жизни (при помощи соответ-

ствующих мер обучения и образования, языковых 

обменов с другими государствами, где говорят на 

тех же или похожих языках). 

Существует немало других международных 

договоренностей, решений, рекомендаций, защи-

щающих языковые права народов во всем мире. 

Начиная с Конвенции о предупреждении преступ-

ления геноцида и наказания за него (1948 год), 

Международной конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации (1965 год) и заканчи-

вая не менее основательными международными до-

кументами XXI века, можно насчитать многие де-

сятки пактов, соглашений и т.п. Особо значимое 

место занимает Декларация о правах коренных 

народов, принятая ООН в 2007 году. Статья 3 Де-

кларации устанавливает, что коренные народы 

«сами свободно устанавливают свой политический 

статус». Статья 26 подчеркивает право этих наро-

дов на «земли, территории и ресурсы, которые они 

традиционно занимали, использовали и приобре-

тали».  

Таким образом, налицо озабоченность передо-

вого человечества судьбой национальных языков. 

Однако, в различных странах по - разному решается 

вопрос о том, насколько подобные документы мо-

гут стать действенной базой проводимой государ-

ственной национальной политики; практическая 

реализация этих документов в различных странах 

имеет свои особенности. К примеру, крупнейший 

остров Земли -Гренландия территориально отно-

сится к Дании, т.е. является частью этого государ-

ства. Жители острова являются гражданами Дании, 

подданными ее королевы. Население Дании состав-

ляет 5,8 млн человек, в том числе Гренландии- 

около 0,06 млн человек, т.е. 1% населения всей 

страны. Государственным языком Дании является 

датский, а официальный язык в Гренландии - 

инуитский (гренландский), здесь широко использу-

ются также датский и английский языки. 

Испания разделена на 17 автономных сооб-

ществ, которым предоставлены широкие властные 

полномочия самоуправления, включая защиту 

национальных языков. Случаи нарушения прав (в 

том числе и языковых) местного населения вызы-

вают протестные действия, что вынуждает цен-

тральное правительство искать пути компромисса с 

протестующими. В Шотландии, являющейся адми-

нистративно- политической частью Великобри-

тании, действуют два государственных языка: ан-

глийский и шотландский гэльский, как официаль-

ные языки с равным уважением к ним. Особый 

раздел шотландского Закона об образовании посвя-

щён образованию на гэльском языке. В Австрии 

принят закон об использовании хорватского, вен-

герского и словенского языков в администрации и 

топографических указателях ряда общин. Белорус-

сия пользуется двумя государственными языками: 

белорусским и русским. Швейцария установила че-

тыре государственных языка- немецкий, француз-

ский, итальянский, ретороманский (на последнем 

говорит около 0,1% населения).  

Канадской Конституцией 1980 года установ-

лено равноправие двух языков: английского и 

французского. При этом предусмотрены гарантии 

для англоязычных граждан пользоваться англий-

ским языком в франкоговорящей провинции. В 

Южно-Африканской Республике пользуются та-

кими языками, как африкаанс, английский, зулу, 

коса, свати, ндебеле, сесото, северный сото, тсонга, 

тсвана и венда. В Конституции Австралии не заде-

кларировано ни одного государственного языка. 

Население Австралии составляет 23 млн человек, 

более 15 млн из них говорит на австралийском ан-

глийском языке. Но австралийцы в настоящее 

время не считают необходимым официально поста-

вить какой-либо один язык над всеми другими. 

В Афганистане используют три официальных 

языка - пушту, дари, узбекский. Конституция Ин-

дии устанавливает два государственных языка: 

хинди и английский. Кроме того, утвержден офици-

альный список из 22 языков, которые могут исполь-

зоваться правительствами индийских штатов для 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/decl_diversity.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/decl_diversity.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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различных административных целей. При этом 

каждый штат и отдельная территория имеют право 

в дополнение к общенациональным официальным 

языкам вводить в качестве официальных языков 

штата и территории другие языки, которые наибо-

лее распространены в данном регионе. 

В указанных примерах видна определенная за-

бота властей данных стран о сохранении языков 

разных народов. Оказалось, что экономическому и 

культурному развитию государства абсолютно не 

препятствуют ни наличие нескольких государ-

ственных языков, ни вообще отсутствие официаль-

ного государственного языка, довлеющего над 

всеми и т.п. Фактором ускоренного развития не 

служит также возвышение какого-либо местного 

языка до уровня государственного (с присущими 

ему преференциями). Стало быть, наличие единого 

государственного языка, формирование личности 

будущего поколения лишь на одной (пусть даже 

считающейся великой) культуре не гарантируют ни 

экономическое развитие страны, ни сплоченность и 

патриотизм населения.  

Своеобразно решается вопрос с националь-

ными языками в Российской Федерации (России, 

РФ). В 2001 году РФ присоединилась к Европей-

ской хартии. В 2009 году в России стартовала сов-

местная программа Совета Европы и Европейской 

Комиссии при сотрудничестве с Министерством 

регионального развития РФ «Меньшинства в Рос-

сии: развитие языков, культуры, СМИ и граждан-

ского общества». Одной из ее основных целей было 

определено «предоставление помощи различным 

органам власти, которые будут участвовать…в ра-

тификации и выполнении Европейской Хартии ре-

гиональных языков или языков меньшинств, а 

также повышение информированности о Хартии, в 

том числе в гражданском обществе». Однако, ни 

присоединение к Хартии, ни совместная программа 

не оправдали тех надежд, которые возлагались на 

них. Указанные шаги не привели к улучшению по-

ложения национальных языков в России. Дело в 

том, что «В России практически не учитываются 

рекомендации, разработанные экспертами ОБСЕ в 

рамках деятельности комиссара по правам мень-

шинств, в частности Гаагские рекомендации о пра-

вах национальных меньшинств на образование 

(1996), Ословские рекомендации по языковым пра-

вам национальных меньшинств (1998), Лундские 

рекомендации об эффективном участии националь-

ных меньшинств в общественно-политической 

жизни (1999)» [2, с.13].  

Истоки подобного отношения к нерусским 

языкам в России имеют давнюю историю. Россий-

ское государство не считало себя обязанным под-

держивать образование «инородцев» (людей, не от-

носящихся к славянам) в какой-либо мере. Более 

того, Министр народного просвещения Российской 

империи Д.А. Толстой заявил в 1870 году: «Конеч-

ной целью образования всех инородцев, живущих в 

пределах нашего отечества, бесспорно, должно 

быть обрусение и слияние с русским народом». Это 

было неприкрытым, откровенным признанием того 

обстоятельства, что Российская империя на госу-

дарственном уровне вела планомерную русифика-

торскую политику. 

Положение с образованием на нерусских язы-

ках несколько изменилось в первые годы советской 

власти в России. К примеру, после окончания Граж-

данской войны начали открываться школы на наци-

ональных (нерусских) языках. Правда, двукратный 

и обязательный перевод письменности тюркских 

народов на другие графики не мог способствовать 

ускорению культурно-исторического развития этих 

народов. В то же время немало нерусских детей 

могли получить школьное образование на родном 

языке, пользуясь кириллицей. В 1920-х - первой по-

ловине 1930-х годов школьное обучение осуществ-

лялось на 48 языках коренных национальностей. 

Декрет Правительства (Совета Народных Ко-

миссаров) Советского Союза от 13 марта 1938 г. 

«Об обязательном обучении русскому языку в шко-

лах национальных республик и областей» преду-

сматривал переход к двуязычному образованию. 

Однако, функциональному двуязычию было отве-

дено весьма короткий срок жизни: закон «Об обра-

зовании» 1959 года уже был направлен на посте-

пенный перевод обучения на русский язык. В этом 

законе содержалось положение о добровольном вы-

боре родителями языка обучения для их детей. По-

этому через непродолжительное время массовым 

явлением стал перевод обучения в школах на рус-

ский язык. По-другому говоря, русификаторская 

политика изменила лишь свои внешние очертания. 

К концу советского периода на территории РСФСР 

(России) лишь 9% нерусского населения обучалось 

в национальных школах, т.е. на языках нерусских 

народов России. Даже и такое обучение продолжа-

лось всего лишь от одного до четырех лет; непол-

ное среднее образование можно было получить на 

якутском языке, полное среднее- лишь на татар-

ском и башкирском языках. Стало быть, дети более 

сотни национальностей обучались на русском 

языке, изучали лишь русский язык и русскую лите-

ратуру. 

Ситуация несколько улучшилась в первое де-

сятилетие новой России. Законом РФ «О языках 

народов Российской Федерации» от 25 октября 

1991 года устанавливалось, что:  

- субъекты Российской Федерации вправе при-

нимать законы и иные нормативные правовые акты 

о защите прав граждан на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества; 

- в местности компактного проживания населе-

ния, не имеющего своих национально-государ-

ственных и национально-территориальных образо-

ваний или живущего за их пределами, наряду с рус-

ским языком и государственными языками 

республик в официальных сферах общения может 

использоваться язык населения данной местности; 

- государство признает равные права всех язы-

ков народов Российской Федерации на их сохране-

ние и развитие; все языки народов Российской Фе-

дерации пользуются поддержкой государства. 

Закон об образовании от 10 июля 1992 года 

провозгласил область образования приоритетной в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
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России. В качестве одной из задач системы образо-

вания были указаны защита и развитие «националь-

ных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального гос-

ударства» (статья 2.2). В статье 6.2.2. подчеркнуто 

право граждан России «на получение основного об-

щего образования на родном языке, а также на вы-

бор языка обучения в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования». На про-

тяжении последующих двух десятилетий в этот за-

кон были внесены более сотни исправлений, кор-

ректировок, изменений. Затем он был просто отме-

нен. 

Закон об образовании, принятый 29 декабря 

2012 года, трактует вопрос о языках обучения уже 

по-другому: «Гарантируется получение образова-

ния на государственном языке Российской Федера-

ции, а также выбор языка обучения и воспитания в 

пределах возможностей, предоставляемых систе-

мой образования» (статья 14.1). Стало быть, Рос-

сийские власти гарантируют получение образова-

ния лишь на русском языке, обучение на нерусских 

языках не гарантируется, а ставится в зависимость 

от возможностей организовать такое обучение. Это 

положение еще более ужесточается в дальнейшем: 

указывается «право на получение дошкольного, 

начального общего и основного общего образова-

ния на родном языке из числа языков народов Рос-

сийской Федерации, а также право на изучение род-

ного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в пределах возможностей, предоставля-

емых системой образования, в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании» (статья 

14.4). Таким образом, в данном законе нет и речи о 

праве на получение хотя бы полного среднего обра-

зования, не говоря уже о высшем образовании. Ре-

ализация даже этого права поставлена в зависи-

мость от возможностей и законодательства. 

Кроме того, установлено, что преподавание и 

изучение родного языка из числа языков народов 

России…осуществляются в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными 

стандартами; преподавание и изучение нерусских 

языков не должны осуществляться в ущерб препо-

даванию и изучению государственного языка. Зна-

чение русского языка и литературы по количеству 

выделенного учебного времени на их изучение в 

этих стандартах находится на высоте, недостижи-

мой для родных (нерусских) языков. Таким обра-

зом, создание тех или иных условий для изучения 

нерусского языка всегда может быть оценено как 

ущерб изучению русского языка, и, следовательно, 

как нарушение закона.  

Здесь же раскрыто направление основного об-

щего образования, как становление и формирова-

ние личности обучающегося. В содержание форми-

рования личности включены такие аспекты, как 

нравственный, эстетический, коммуникативный и 

т.п., а также овладение государственным языком 

Российской Федерации (русским языком). Для род-

ных языков нерусских народов подобное положе-

ние законом не предусмотрено.  

В указанных документах речь идет, прежде 

всего, о языках тех народов России, которым по-

счастливилось иметь свои национально-территори-

альные образования.  

В Российской Федерации существует около 20 

таких образований. Язык титульного народа в та-

ком образовании занимает несколько более приви-

легированное положение, чем другие нерусские 

языки. Эти республики созданы на исторических 

землях того ли иного коренного народа, который 

веками проживал на этой земле. До завоевания 

своих земель агрессивным соседом часть этих наро-

дов имела свои, достаточно развитые для того вре-

мени, признанные государства. На планете Земля у 

этих народов нет другой территории, где они могли 

бы сохранить свои национальные языки и разви-

ваться. Это их единственный ареал жизнедеятель-

ности как уникального этнического образования. 

Вытеснение языка такого народа во имя господства 

другого народа равносильно уничтожению этого 

языка - такое деяние заслуживает всестороннего 

осуждения.  

Очевидно, положение национальных языков 

других нерусских народов чрезвычайно плачевно. 

При продолжении сегодняшней политики исчезно-

вение этих языков в исторически ближайшем вре-

мени не вызывает сомнения. Для примера со-

шлемся на примеры двух национальных языков 

народов Сибири. 

 «Если в старшем поколении респонденты 

имели возможность говорить на эвенкийском языке 

в школе во время перемен и после уроков, то уже в 

среднем поколении процент людей, употреблявших 

этот язык, резко снижается и, наконец, оказывается 

равным нулю в младших поколениях опрошенных 

эвенков. Несмотря на то, что система образования 

без дополнительных мер не может способствовать 

языковому возрождению, она может помочь 

«убить» язык» [2, c.84-85].  

 «Если в целом рассматривать ситуацию с чу-

лымско-тюркским языком, то придется признать, 

во-первых, абсолютно катастрофическое его поло-

жение, во-вторых, необходимость срочного приня-

тия мер по его изучению и ревитализации. Закры-

вать на это глаза, твердя, что страна еще не готова 

к имплементации Хартии (ну чем тут чулымско- 

тюркский язык не пример?!), значит обрекать 

языки, подобные чулымскому, на полное исчезно-

вение… Очевидно, что даже на волне активизации 

национально-культурных движений за два десяти-

летия существования постсоветской России людям 

так и не удалось в полной мере решить проблему 

защиты, сохранения и развития родных языков» [2, 

c.74-75]. 

Перепись населения России в 2002 году пока-

зал, что в стране функционирует 150 языков. На 

русском языке «говорит 98,2% населения. Кроме 

того, 23% владеют 38 языками… Таким образом, 

наблюдается, с одной стороны- языковое единство 

в России и языковое доминирование русского 

языка, с другой - большое языковое и культурное 

разнообразие. Это с неизбежностью приводит к не-

http://base.garant.ru/12140387/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_11
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достаточно развитому правовому статусу недоми-

нирующих языков» [3, с.11]. Значит, Россия стала 

одноязычной страной, многие языковые меньшин-

ства ускоренными темпами становятся русскоязыч-

ными.  

При таком положении трудно представить су-

ществование какой-либо угрозы русскому языку. 

Эти процентные соотношения показывают, что 

русский язык поистине занял господствующее по-

ложение в стране, ни один другой язык не может 

даже приблизиться к таким показателям. Стало 

быть, люди, публично проявляющие заботу о за-

щите и сохранении русского языка, абсолютно не-

знакомы с истинным положением дел. Быть может 

быть, эти люди все свои старания сознательно 

направляют на скорейшую русификацию нерус-

ских народов страны, т.е. к фактическому уничто-

жению нерусских народов… 

Ситуация с нерусскими языками народов Рос-

сии ухудшается с каждым годом. В последнее деся-

тилетие трудно указать, пожалуй, хотя бы один год 

спокойного существования этих языков без каких-

либо нападок на них. Это и установка единствен-

ного языка сдачи государственных экзаменов по 

окончании средней школы - именно русского 

языка. Данная установка привела к заметному от-

току учащихся из школ с национальным языком 

обучения в русские школы. Это и сокращение наци-

онально-регионального компонента в школьных 

учебных программах, т.е. материала, связанного с 

родным краем, с его народами и культурой, что от-

рывало нерусских детей от этнических корней, от 

национальной культуры и т.д. 

Положение нерусских языков в России еще 

больше усложнилось в связи с принятием закона об 

образовании от 3 августа 2018 года и дополнениями 

к закону, принятыми в 2019 году. Отдельным пунк-

том здесь выделена приоритетность изучения рус-

ского языка и литературы, что выражается также в 

таких масштабных мероприятиях, как проведение 

Тотального диктанта на русском языке во всех ре-

гионах РФ. Изучение иностранного языка является 

обязательным в соответствии с федеральными гос-

ударственными образовательными стандартами. 

Более того, образование может быть получено на 

иностранном языке в соответствии с образователь-

ной программой.  

В то же время изучение родного нерусского 

языка не может осуществляться в ущерб федераль-

ному компоненту федерального базисного учеб-

ного плана и примерных учебных планов для обще-

образовательных учреждений РФ и препятствовать 

реализации права учащихся на углубленное изуче-

ние иных предметов учебного плана, включая рус-

ский язык, дисциплин по выбору и т.п. Но нигде не 

указывается, что преподавание и изучение русского 

языка не должно наносить ущерб языкам народов 

РФ. Изучение нерусского родного языка может 

быть допущено лишь в том случае, если у системы 

образования появятся такие возможности, такие 

условия, которые в полной мере гарантировали бы 

право на образование, не допускали бы умаления 

других конституционных прав и свобод. При этом 

родители учащихся обязаны обратиться с соответ-

ствующим заявлением в образовательную органи-

зацию. Любой человек может объявить русский 

язык родным вместо своего национального языка и 

изучать именно русский язык углубленно. Если 

государственные экзамены по окончании средней 

школы выпускник обязан сдавать только на рус-

ском языке, высшие учебные заведения осуществ-

ляют обучение на русском языке, то очевиден вы-

бор родителями языка обучения для своих детей. 

Таким образом, наносится невосполнимый ущерб 

нерусским языкам России из-за неравноправного 

статуса языков. Российская система образования 

включается в активное действие по русификации 

нерусского населения страны.  

Необоснованное умаление роли родных язы-

ков в жизни человека проявляется даже в выступле-

ниях представителей выборных органов. К при-

меру, во время обсуждения закона об образовании 

депутатами сената РФ 28 июля 2018 года один из 

сенаторов сказал: «Конечно, должна быть самобыт-

ная культура, свои языки- никто об этом не говорит. 

Но обучение, если это держава, если это империя, 

это можно называть как угодно, ну государство, 

должно быть на одном языке. Основные предметы 

должны преподаваться на одном языке!». А другой 

сенатор сформулировал задачу еще более откро-

венно и однозначно: «…Чтобы не нарушать целост-

ность нашей страны, язык должен быть в стране 

один - это русский язык! Русский язык основным 

должен быть». По мнению этого сенатора, суще-

ствование нерусских языков в России нарушает це-

лостность страны. Стало быть, любой человек, 

стремящийся сохранить целостность России, дол-

жен стремиться к скорейшей русификации других 

народов! Сенаторы сокрушались, что «националь-

ное образование мешает читать Пушкина в подлин-

нике». Наверное, им неизвестно, что не менее 98% 

землян не может читать Пушкина в подлиннике и, 

несмотря на это, способны развиваться на базе 

своих родных языков, своей национальной литера-

туры.  

Лишь один из сенаторов (В.М.Мархаев) высту-

пил с критикой законопроекта: «Россия - это евро-

пейская и азиатская страна одновременно. Именно 

мы - представители регионов - должны не поддер-

живать данный проект, способный нанести ущерб 

этому прекрасному калейдоскопу братства наро-

дов. По данным ЮНЕСКО, языки народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока являются вымираю-

щими. Бурятский, якутский, алтайский и ряд дру-

гих языков находятся в зоне риска. Что касается ко-

ренных малочисленных народов Севера, то по ним 

давно пора бить тревогу. Авторы законопроекта 

утверждают, что добровольность изучения родного 

языка не повлечет ухудшения условий для корен-

ных народов регионов. Я категорически не согла-

сен с таким утверждением» [6]. 

Принятие этого закона вызвало обоснованные 

протесты представителей нерусских народов Рос-

сии. Они усмотрели явную опасность для своих 

национальных языков: даже без этого нового за-
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кона владение этими языками неуклонно снижа-

ется, растет число монолингвов в среде нерусских 

народов России, владеющих только русским язы-

ком и не знающих язык своей национальности. Эти 

протесты проявились в пикетах, митингах, в вы-

ступлениях на страницах печати. В Республике Уд-

муртия протест принял трагическую форму: 

А.А.Разин, удмурт по национальности, 10 сентября 

2019 года произвел акт самосожжения в центре сто-

лицы республики. В руках у погибшего были пла-

каты: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов 

сегодня умереть» (Слова дагестанского поэта Ра-

сула Гамзатова), «Есть ли у меня Отечество?»… 

Представители высшей власти в России не 

устают повторять тезис о многонациональности 

страны, как о ее богатстве. К примеру, Президент 

страны В.В.Путин на своей пресс-конференции в 

г.Йошкар-Ола (14 декабря 2017 года) заявил: 

«Нужно обеспечить людям возможность изучения 

родного языка, не только татарского, марийского 

там, чеченского и какого угодно, якутского. У нас, 

слава Богу, огромное разнообразие таких языков. 

Это наша гордость и это наше богатство - культур-

ное и языковое многообразие. Это, безусловно, 

должно быть поддержано». При этом он проявляет 

«трогательную заботу» о детях нерусской нацио-

нальности. Оказывается, что все изменения в язы-

ковой политике направлены только на то, чтобы вся 

российская детвора получала «равные стартовые 

условия для будущей жизни». По мнению Прези-

дента, «Если люди должны знать свой националь-

ный язык…тогда будут отставать в языке межнаци-

онального общения -в русском языке. Преподава-

ние в ведущих вузах страны ведется на русском 

языке». Вот так и никак по-другому: знание нерус-

ских языков автоматически приводит к отставанию 

в русском языке. Неизвестно, на какие и чьи науч-

ные исследования опирался В.В.Путин, публично 

выражая такое мнение. Как видно из вышеприве-

денных примеров, знание родных языков ни в од-

ной другой стране не приводило к отставанию этих 

детей от своих сверстников.  

Известные и признанные ученые-исследова-

тели всегда считали, что знание двух и более язы-

ков способствует более интенсивному развитию 

личности и создает для человека дополнительные 

возможности в своей жизнедеятельности. Об этом 

же говорит и всемирно известный ученый Р.А.Сю-

няев: «Знание и свободное применение нескольких 

языков, включая и родной язык- нормальное состо-

яние интеллигентного и успешного человека, живу-

щего в современном обществе…Если бы на татар-

ском учили в школе всем предметам, которые изу-

чаются в школах всего мира, то скорее всего быстро 

появились бы переводные и оригинальные учеб-

ники на татарском языке. Если бы в университетах 

и вузах читали лекции на татарском языке, как их 

читают на русском или японском, турецком, вен-

герском или сербском, ничего страшного бы не слу-

чилось». (Более того, татарские и другие нерусские 

дети не стали бы отсталыми, не имели бы низкие 

«стартовые условия для будущей жизни» только 

потому, что учились на своих родных языках). Как 

продолжает далее Р.А.Сюняев, «На свете есть не-

мало народов, сравнимых с нашим народом (с та-

тарским- Г.Х.) или даже меньших по численности, 

которые учат детей в школах и университетах на 

своих языках и тем не менее, остаются вполне кон-

курентоспособными в мировом плане»[4]. 

Другие российские исследователи также под-

черкивают чрезвычайную важность грамотного ре-

гулирования процессов системы «язык - общество - 

государство». «Язык как средство познания окру-

жающего мира, как основа понятийной и мировоз-

зренческой системы человека является мощней-

шим инструментом создания национальной и куль-

турной идентичности, рычагом политического 

влияния, инструментом мягкого управления социу-

мом…». Авторы предостерегают, что в полиэтни-

ческих государствах вопрос ведения грамотной 

национальной политики приобретает особую 

остроту, неграмотная национальная политика мо-

жет стать угрозой государственной безопасности. 

«На протяжении всей истории человечества неуме-

лое ведение языковой политики или же ее полное 

отсутствие приводило к исчезновению целого ряда 

языков национальных меньшинств, к нивелирова-

нию национальной или культурной идентичности, 

к конфликтам между отдельными группами соци-

ума, к неприятию насаждаемого языка и, соответ-

ственно, насаждаемой культуры, что в целом деста-

билизировало обстановку и порой приводило к со-

циальным катаклизмам» [5]. 

Несмотря на такое, широко известное, дока-

занное на необходимой экспериментальной базе 

мнение представителей психолого-педагогической 

науки, Российские власти продолжают всемерно 

выдавливать нерусские языки из жизни. 

Многие исследователи обращают внимание на 

серьезные риски, связанные с ассимиляцией этно-

сов в результате утраты ими своего национального 

языка. Эти риски выражаются в стирании нацио-

нальной идентичности, в повышении уязвимости 

личности к деструктивным факторам воздействия, 

в нарастании этнической маргинальности и т.д. 

Дело в том, что даже полный переход индивида на 

язык- доминант не обеспечивает его окультурива-

ния. По мнению исследователей, фактически про-

исходит деэтнизация личности, утратившей искон-

ные ориентиры без усвоения новых ориентиров. 

Поэтому вместо желаемой интеграции в общество 

личность становится этническим маргиналом. Ча-

стичная языковая ассимиляция зачастую приводит 

к тому, что индивид не владеет полностью ни од-

ним языком.  

Справедливости ради укажем, что существуют 

и другие мнения, в соответствии с которыми в усло-

виях России невозможно проводить языковую по-

литику, которая бы имела в виду бережное отноше-

ние к нерусским языкам. Как считают С.В. Соко-

ловский и В.А. Тишков, «Проблема в России 

состоит в том, что обеспечение всеобщего двуязы-

чия для столь многоязычной страны может быть не-

реализуемой, но дорогостоящей утопией…. Под-

держка языкового разнообразия возможна только в 

стабильном и развивающемся обществе, где есть 
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необходимая гражданская солидарность и матери-

альные ресурсы…» [2, c.7-8]. Стало быть, нерус-

ские народы должны забыть даже мысль о том, что 

их языки могут сохраниться в будущем. По мнению 

указанных авторов, в России для этого нет необхо-

димых материальных ресурсов, а стабильность и 

развитие российского общества вызывают сомне-

ния. 

Таким образом, проблема языков в разных 

странах решается по-разному. В то же время трудно 

указать современную страну, в которой на государ-

ственном уровне проводилась бы политика факти-

ческого уничтожения других языков во имя един-

ственного языка. В указанном смысле примером 

может служить Россия, где с завидной целеустрем-

ленностью проводится подобная политика на про-

тяжении веков. 

Возвышение одного языка путем принижения 

роли других языков, практика их вытеснения из 

сферы использования представляются анахрониз-

мом в современном мире. «Нет насилия более не-

выносимого, чем насилие над национальным язы-

ком. В народной педагогике родное слово стоит на 

недосягаемой высоте... Тотальная дискриминация 

национальных языков привела к духовно-нрав-

ственной деградации многих народов... Мировые, 

региональные, официальные, государственные 

языки ни в коем случае нельзя изучать за счет род-

ных языков... русский язык не вместо родного, а 

вместе с родным [7, с.138].  
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АНОТАЦІЯ 

У статті проаналізовано погляди науковців на феномен емпатії. Визначено основні особливості умов 

формування професійної емпатії. Охарактеризовано особливості професійної діяльності майбутніх ряту-

вальників. Проаналізовано результати експериментального дослідження професійної емпатії майбутніх 

рятувальників. Описано завдання соціально-психологічного тренінгу, спрямованого на формування про-

фесійної емпатії майбутніх рятувальників.  

ABSTRACT 

The article analyzes the views of scientists on the phenomenon of empathy. The main features of the condi-

tions of formation of professional empathy are determined. The features of the professional life of future rescuers 

are described. The results of an experimental study of the professional empathy of future rescuers are analyzed. 

The task of social-psychological training aimed at forming professional empathy of future rescuers is described. 
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Аналізуючи погляди на емпатію можна ствер-

джувати, що здебільшого вона розглядається в двох 

основних контекстах – загальнолюдському та про-

фесійному. В різних психологічних теоріях ем-

патію вважають важливим чинником індивідуаль-

ного та професійного розвитку особистості. Також 

емпатія є необхідною умовою розвитку особи-

стості, її емоційної зрілості та міжособистісного 

взаєморозуміння.  

Зазвичай здатність до емпатії розглядають як 

вміння надати емоційну відповідь на переживання, 

думки та почуття об’єкта емпатії. Проте, М.Гофф-

ман чи не вперше почав розглядати емпатію як 

біологічно обумовлену схильність до альтруїстич-

ної поведінки. У своїх працях він наголошує на 

тому, що щире співчуття (емпатія) породжує аль-

труїстичну мотивацію допомагаючої поведінки [7, 

с.188]. О.К. Тихоміров та О.Я. Чебикін розглядають 

емпатійність, як умову розвитку моральної свідо-

мості та певну форму емоційної поведінки [4, 

с.189]. У роботах В.А. Петровського, В.В. Шпалин-

ського, П.М. Єршова емпатійне переживання 

розглядається, як мотив альтруїстичної поведінки. 

Деякі автори (Н.Н. Обозов, С.А. Тарновський) 

виділяють окрему діяльнісну емпатію, яка характе-

ризується активною спів дією, допомогою іншій 

людині [1, с.98].  

На основі праць М.Гоффмана ми розуміємо 

емпатію як поведінкову здібність, яка проявляється 

в допомагаючій, сприяючій та альтруїстичній по-

ведінці у відповідь на переживання чи проблеми ін-

шої людини.  

На основі теоретичного аналізу наукової літе-

ратури, можна стверджувати, що емпатія це бага-

торівневий, складний феномен який являє собою 

сукупність емоційних, когнітивних та поведінко-

вих здібностей особистості. 

Розглядаючи емпатію в професійній діяльності 

беремо до уваги роботу фахівців, яка полягає у 

наданні допомоги людям, які потрапили у складну 

життєву ситуацію. Це представники таких професій 

як психологи, медики, соціальні працівники, 

працівники аварійно-рятувальних служб (рятуваль-

ники) та інші. Емпатія сприяє розвитку гуманних 

відносин, альтруїстичного стилю поведінки. Ем-

патійне співчуття, співпереживання виступає моти-

вуючим фактором у діяльності допомагаючих про-

фесій. Проблема емпатії як мотива-посередника у 

допомагаючій діяльності виступає у різних формах, 

таких як допомога, просоціальна та альтруїстична 

поведінка. Ряд науковців вважають, що аль-

труїстична поведінка – справжня, яка не вимагає 

соціального заохочення та спрямована на допо-

могу, вмотивована саме емпатією [3, с.189; 5, 

с.261].  

Ч. Батсон своїх працях говорить про такий фе-

номен як емпатійний дистрес. Феномен ем-

патійного дистресу він пояснює як процес виник-

нення негативних відчуттів та емоцій у людини, яка 

спостерігає страждання іншої. Також, він говорить, 

що людина у якої спостерігається високий рівень 

емпатійного дистресу швидше готова прийти на до-

помогу [6, с.520].  
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Формування професійної емпатії відбувається 

в певних умовах. Розглянемо їх детальніше:  

- Професійна емпатія має обов’язковий ха-

рактер. Тому, що не надання необхідної допомоги 

може нести за собою покарання у різних формах. 

Тому формування та прояв професійної емпатії 

впливає не лише внутрішній мотиваційний фактор, 

а й зовнішні, зумовлені особливостями професійної 

діяльності. 

- Регулярне надання допомоги. Часто 

емоційне вигорання представників допомагаючих 

професій зводить емпатію до формального прояву. 

- Надто високий рівень дистресу. Особливі 

умови праці працівників допомагаючих професій 

часто провокують підвищення особистісного дис-

тресу, з яким важко впоратися. В роботі рятуваль-

ників чи медиків надто висока ціна помилки, хоча 

часто в професійній діяльності у них виникають 

негативні почуття та переживання: можливість 

травматизації, страх смерті, суспільний осуд та 

інше [2, с.16 ]. 

Варто наголосити на тому, що рятувальники 

свідомо йдуть на ризик. І успіх у виконанні служ-

бового обов’язку залежить не лише від знань, вмінь 

та навичок отриманих в період навчання, а й від мо-

тиваційного компоненту, моральних та вольових 

якостей особистості рятувальника. Через постійну 

напруженість при виконання аварійно-рятувальних 

робіт та реальну небезпеку у рятувальників часто 

викликає нервове збудження. Саме емпатія, у формі 

допомагаючої поведінки мобілізуватиме та спону-

катиме їх до здійснення аварійно – рятувальних дій, 

спрямованих на порятунок потерпілих. 

На етапі констатувального дослідження з ме-

тою визначення рівня емпатії у майбутніх рятуваль-

ників було проведено дослідження за допомогою 

методики визначення рівня розвитку емпатійних 

здібностей В.В.Бойка та тесту «Рівень емоційного 

відгуку» А.Меграбіана – М.Епштейна. До-

слідження проводилось на базі Львівського держав-

ного університету безпеки життєдіяльності. У до-

слідженні взяли участь 228 курсантів (18-21 рік).  

З метою проведення формувального експери-

менту з усієї вибірки нами було виокремлено 2 

групи контрольну А та експериментальну Б. Для 

формувального експерименту, групи було сформо-

вано за приблизно однаковими показниками рівнів 

емпатії. 

Результати до проведення розвивального 

тренінгу за методикою А. Мехрабіана та 

Н. Епштейна у контрольній та експериментальній 

групах представлено на рисунку 1.  

 

 
Рисунок 1. – Результати за методикою А. Мехрабіана та Н. Епштейна у контрольній та експеримен-

тальній групах до проведення формувального експерименту. 

 

Результати дослідження за методикою діагностики рівня емпатійних здібностей Бойка В.В наведені 

на рисунку 2.  

 

 
Рисунок 2. – Результати за методикою діагностики рівня емпатійних здібностей» Бойко В.В у кон-

трольній та експериментальній групах до проведення формувального експерименту. 
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З метою підвищення рівня емпатійності було 

складено та апробовано тренінгову програму. Для 

розробки Програми ми опиралися на вже існуючі 

програми розвитку емпатійності: соціально-психо-

логічні тренінги розвитку емпатії О. Алпатової, М. 

Барни, Л. Журавльової, В. Савченко, Е. Гури, Я. Су-

хенко, О. Юдіної, кінотренінг актуалізації емпатії 

особистості А. Е. Ахмедзянової, формування ем-

патії у студентів педагогічного вузу засобами пси-

хологічних дисциплін, запропонований А. Штейн-

мецем, програма поетапного розвитку у студентів 

педагогічної емпатії протягом всього терміну їх 

навчання О. Д. Кайріс та ін.  

Програма складалася із 7 тренінгових занять, 

які включають в себе 49 вправ та технік (групова 

дискусія, міні-лекція, ігрові методи (ситуаційно-ро-

льові, рольові ігри та ін.)), психомалюнки, психо-

гімнастика (руханки), вправи-релаксації, медитації 

та візуалізації, вправи для сприяння міжосо-

бистісному спілкуванню, методи аутогенного тре-

нування). Також до тренінгових занять було вклю-

чено відео із стихійних лих, катастроф, пожеж, 

надзвичайних та екстремальних ситуацій. Після пе-

регляду відбувався психологічний аналіз ситуації, 

емоцій та переживань її учасників. Заняття розра-

ховані на 1,5 – 2 години групової роботи.  

Основні завдання програми соціально-психо-

логічного тренінгу:  

1) формування внутрішньої мотивації допо-

магаючої поведінки; 

2) розвиток навичок емпатійної поведінки та 

активного емпатійного слухання; 

3) визначення та розвиток найбільш опти-

мальних (ефективних, адекватних) видів ем-

патійної взаємодії; 

4) формування гуманістичної та альтруїстич-

ної спрямованості по відношенню до іншої людини, 

що лежить в основі емпатії;  

5) актуалізація емпатійної установки, розви-

вати здатність до аналізу та оцінки ситуації; 

6) формування навичок саморегуляції та са-

моконтролю в стресових ситуаціях; 

7) активізація процесів самопізнання та само-

аналізу, а також розвиток навичок рефлексії; 

8) формування позитивної орієнтації без-

умовного прийняття себе та інших; 

Досягнення цієї мети здійснювалось шляхом 

порівняння особливостей формування емпатійних 

здібностей особистості в цілому та окремих її по-

казників на констатуючому та контрольному ета-

пах експерименту. Діагностичне дослідження на 

контрольному етапі експерименту проводилось за 

допомогою такого ж набору експериментальних 

методик, які визначають рівень розвитку емпатій-

них здібностей, що і на констатуючому етапі до-

слідження. 

Оцінюючи ефективність представленої мето-

дики формуючого експерименту, прослідкуємо в 

узагальненому вигляді динаміку зміни емпатійних 

здібностей як в контрольній, так і в експеримен-

тальній групах за методикою «Шкала емоційного 

відгуку» А.Меграбіана – М.Епштейна (рис. 3.) та 

методикою визначення рівня розвитку емпатійних 

здібностей В.В.Бойко (рис. 4.) 

 

 
Рисунок 3. - Порівняльні діаграми динаміки емпатії особистості майбутніх рятівників за методикою 

«Шкала емоційного відгуку» А.Меграбіана – М.Епштейна (%) 
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Рисунок 4. - Порівняльні діаграми динаміки емпатії особистості майбутніх рятівників за методикою 

визначення емпатійних здібностей В.В.Бойко (%) 

 

Досвід роботи в процесі проведення психо-

лого-педагогічного експерименту показав, що всі 

види і засоби формуючого впливу адекватні завдан-

ням формування емпатійних здібностей у кур-

сантів. Про це свідчать зміни, які об`єктивно спо-

стерігаються, а також інтерпретація даних, одержа-

них на констатуючому і контрольному етапах 

дослідження.  

За результатами формуючого експерименту 

доведено, що емпатійні здібності особистості під-

даються цілеспрямованому розвивальному впливу.  

Тренінгова програма формування емпатійних 

здібностей особистості враховує афективно-ко-

гнітивно-поведінкову природу емпатії, які опосе-

редковано допомагають актуалізувати й формувати 

емпатійні якості, емпатійну спрямованість, що 

зумовлюють суб’єктивні дієві та альтруїстичні ем-

патійні ставлення. 
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