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2004 

 

Tkachuk A. 

Candidate of Historical Sciences, Defense Attaché 

Embassies of Ukraine in the Republic of Austria 

 

АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуто таке дискусійне в рамках євроінтеграційних процесів для української політики 

питання як взаємини з НАТО. Розглянуто передвиборчі програми окремих політичних діячів, які балоту-

валися на посаду президента України у 2004 р., та охарактеризовано їхні ключові положення. Особлива 

увага приділена тим політикам, які за даними соціологічних досліджень мали найбільші шанси перемогти 

у виборах. Зроблено висновки про те, що серед претендентів на посаду голови держави не було єдиного 

ставлення до взаємин України з НАТО. У кількісному складі вони приблизно порівну поділилися на тих, 

хто підтримував євроінтеграцію та повноцінну співпрацю з Альянсом, а також тих, хто наполягав на ди-

станціюванні від Європи та встановленні тісних зв’язків з Росією. Існувала також значна кількість 

політиків, які проголошували суто декларативні речі про необхідність ведення політики, що відповідає 

національним інтересам, уникаючи тим самим висловлення своєї конкретної позиції щодо співпраці з 

НАТО. 

ABSTRACT 

In this general article a controversial issue for Ukrainian policy issues in the framework of its Euro integration 

processes, as relations with NATO is discussed. The election programs of some politicians who run for president 

of Ukraine in 2004 are described, and their key aspects are described. Particular attention is paid to those politicians 

who according to sociological research at that time had the greatest chances to win elections. Conclusion are drawn 

that among the candidates for the position of the head of state there was no unified attitude to the relations between 

Ukraine and the Alliance. In quantitative terms, they shared roughly equally among those who supported European 

integration and full cooperation with NATO, as well as those who insisted on distance from Europe and establish-

ing close ties with Russia. There was also a significant number of politicians who proclaimed purely declarative 

things about the need to pursue policies that were in the national interest, thus avoiding the expression of their 

specific position on cooperation with the Alliance. 

Ключові слова: НАТО, вибори, політична програма, євроінтеграція. 

Keywords: NATO, elections, political program, euro integration. 

 

Впродовж усього періоду незалежності 

України питання її взаємин з Організацією Північ-

ноатлантичного договору завжди залишалось у 

полі зору політичних сил різноманітного політич-

ного спектру. Різного роду дискусії, що стали те-

мою політичних дебатів та суперечок між скепти-

ками та прихильниками НАТО, у своїй більшості 

зводились до єдиного питання: «бути чи не бути» 

Україні в Альянсі. Така тематика, що стосувалася 

участі України у військово-політичних блоках не-

одноразово показувала свою важливість під час пе-

редвиборних кампаній, як парламентських так і 

президентських. А вдалі передвиборні маніпуляції 

на темах, які цікавили суспільство, дозволяли 

політикам набирати необхідні політичні дивіденди 

на виборах.  

Проблема взаємин України з НАТО набула но-

вого значення з початком російської агресії проти 

України на Донбасі та в Криму. Заплановане за-

кріплення зовнішньополітичного курсу на Євро-

союз і НАТО в Конституції України [25], без-

сумнівно актуалізує дослідження, що стосуються 

цієї тематики. Крім цього тематика відносин з Аль-

янсом є цікавою і через заплановані на весну 2019 

р. вибори глави держави. В таких умовах до-

слідження програм кандидатів у президенти впро-

довж минулорічних кампаній є особливо актуаль-

ним.  

Президентські вибори 2004 р. продемон-

стрували важливість стратегічної ролі України в 

геополітичному просторі. Особлива активність ве-

ликих світових гравців та міжнародних організацій 

під час президентської компанії та під час Помаран-

чевої революції яскраво засвідчили ключову роль 

України між Заходом і Сходом [26, c. 3]. Самі ж ви-

бори глави держави у 2004 р., на наш погляд, ще 

доволі довго будуть привертати до себе інтерес вче-

них, політиків, широких кіл громадськості та по-

требуватимуть глибокого різностороннього 
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аналізу. Адже до тепер без чіткої відповіді залиша-

ються відкритими питання, що саме могло спрово-

кувати українців для виходу на загальний протест 

та стати учасником Помаранчевої революції. У віт-

чизняній історіографії існує чимало наукових до-

сліджень, що стосуються проблеми взаємин 

України з Організацією Північноатлантичного до-

говору. На особливу увагу заслуговує науковий до-

робок науковців Центру економічних і політичних 

досліджень імені Олександра Разумкова. Серед 

численних робіт варто відзначити наукові студії та-

ких відомих дослідників як Ю. Шайгородський, Т. 

Андрущенко [1, c.75–79], В. Горбулін [2], Г. Пере-

пелиця [5], І. Тодоров [27], П. Демчук [5]. Водно-

час, дані дослідники розглядаючи зовнішнь-

ополітичні орієнтири України та проблеми її дер-

жавної безпеки залишили поза увагою проблему 

висвітлення інтеграції нашої держави до складу 

євроатлантичних структур та рівень її висвітлення 

в передвиборних програмах кандидатів у прези-

денти України у 2004 р. Саме тому метою даної на-

укової статті є аналіз політичних програм канди-

датів у президенти України у 2004 р. на предмет 

їхнього ставлення до співпраці з НАТО. 

Виклад основних результатів та їх обґрунту-

вання. Аналіз передвиборних програм кандидатів 

на посаду голови української держави на виборах 

2004 р. вказує на різноплановий характер позицій 

щодо зовнішньої політики в цілому, та до НАТО та 

європейських інституцій зокрема. Слід пригадати, 

що саме в 2004 р. Україна отримала спільний кор-

дон з чотирма країнами НАТО – Угорщиною, По-

льщею, Румунією, Словаччиною. Більше того, тоді 

ж у штаб-квартирі НАТО Політико-військовий 

керівний комітет в форматі 26 + Україна на своєму 

щорічному засіданні погодив пакет Цілей партнер-

ства на 2004–2005 рр., який серед 54 цілей також 

містив інтегровані Національні цілі воєнної ре-

форми. На рівні вищих посадових осіб глав держав 

та урядів відбулося засідання Комісії «Україна – 

НАТО», на якому було обговорено перспективи ро-

звитку особливого партнерства між Україною та 

НАТО у світлі імплементації Плану дій Україна – 

НАТО [2, c. 14]. 

Вітчизняні політики, вочевидь з’ясувавши 

настрої суспільства, взяли тематику євроатлантич-

ної інтеграції України на озброєння у своїх політич-

них програмах. Не виключенням стали і прези-

дентські вибори 2004 р., де фактично кожний із кан-

дидатів на найвищий державний пост, звертав 

увагу на проблеми національної безпеки України у 

зовнішньополітичному вимірі та її міжнародної 

співпраці з різного роду військово-політичними 

блоками чи союзами. Більшість експертів погод-

жувалися, що вибір політичної стратегії пози-

ціювання України на міжнародній арені повинен 

був супроводжуватися гнучкою тактикою і силь-

ною політичною волею щодо реалізації висунутої 

стратегічної мети [26, c. 3]. 

У передвиборній програмі лідера парламентсь-

кої фракції «Наша Україна» В. Ющенка, якому 

соціологічні опитування, проведені ще в травні 

2004 р. приписували перемогу на виборах, [29, c. 

172] зовнішньополітична тематика була слабо 

представлена. Політик пропонував проводити 

зовнішню політику в інтересах народу України. Се-

ред іншого у програмі йшлося про чесну, прозору, 

послідовну та економічно вигідну зовнішню 

політику. Індикатором успіхів такої політики мали 

б стати обсяги залучених в Україну інвестицій, а та-

кож просування українських товарів на міжнарод-

них ринках [20, c. 5]. Слід звернути увагу, що у про-

грамі В. Ющенка не було деталізовано кроки з ре-

алізації задекларованих цілей. Вочевидь, 

намагаючись зберегти голоси виборців різних елек-

торальних полів кандидат В. Ющенко умисне не 

конкретизував зовнішньополітичних орієнтирів 

своєї передвиборної програми. Цікаво, що набли-

жені до Кремля політологи, зокрема В. Никонов, 

були переконані, що у разі перемоги В. Ющенка 

Україна впродовж двох років вступить до Альянсу, 

що, звісно, йде в розріз з інтересами Росії [28]. 

Екс-губернатор Донецької області В. Януко-

вич, якого сприймали не інакше як «кандидата від 

влади» вказував у своїй програмі на міжнародне 

визнання України, яке, за його словами, є заслугою 

«…кожного з нас». В. Янукович пропонував по-

глиблення рівня зайнятості України у світових та 

регіональних процесах, яке поруч з євроінтеграцій-

ним поступом мало бути підпорядковане націо-

нальним інтересам України [21, c. 5]. У програмі 

«проросійського кандидата» (відкрита підтримка 

якого Москвою дала можливість Заходові вказу-

вати Кремлю на неприпустимість втручання у 

внутрішні справи сусідньої держави) не має поло-

ження про інтеграцію та вступ України до НАТО, 

що особливо було дивним у контексті досвіду 

співпраці з НАТО під час періоду прем’єрства В. 

Януковича.  

У програмі кандидата містився чіткий стра-

тегічний напрямок – Росія. Цікаво, що у своїй 

політичній програмі В. Янукович не цурався від ви-

користання технології, яку московські політтехно-

логи були запропонували ще його попереднику – Л. 

Кучмі. Кандидат у президенти згадував, щоправда 

у негативному світлі, про існування поділу України 

на «схід» і «захід». Цілком зрозуміло, що це вказу-

вало на готовність команди кандидата в президенти 

використовувати таку політичну технологію під час 

виборчої гонки. Зауважимо, що таке припущення 

підтверджується подальшою тактикою оточення В. 

Януковича після початку Помаранчевої революції, 

коли його прихильники активно спекулювали на 

цій темі, звинувачуючи своїх політичних опонентів 

у розколі України. Втім, програма кандидата в пре-

зиденти України була написана у такому ключі, що 

в певні моменти складалося враження, що в нього 

не було чітко сформованого зовнішньополітичного 

курсу держави. Використання теми НАТО та 

співпраці з ним була для В. Януковича не більше 

ніж можливість підвищити свій рейтинг. 

Слід зазначити, що між двома зазначеними 

кандидатами розгорнулася основна боротьба за 

президентське крісло. З ними також були пов’язані 

подальші події, що увійшли в історію під назвою 
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Помаранчева революція. За результатами політич-

ної гонки між В. Ющенком та В. Януковичем 

можна простежувати зовнішній чинник під час пре-

зидентських виборів, що характеризувався напру-

женістю відносин між Росією та ЄС. Відкрита 

підтримка РФ В. Януковича дала усі підстави зви-

нувачувати її у безтактному втручанні у внутрішні 

справи сусідньої держави. Водночас, традиційне 

протиставлення «провладному кандидату» іншого 

політичного лідера з найвищим рейтингом – В. 

Ющенко, дозволило Росії вказувати на застосу-

вання Заходом свого впливу задля просування 

свого кандидата. 

Активно пропагував позаблоковий статус для 

України лідер Соціалістичної партії України (СПУ) 

О. Мороз. Лідер СПУ наполягав на першочерго-

вому встановленні та розвитку взаємовигідних сто-

сунків України із своїми сусідами – Російською Фе-

дерацією та ЄС. Мету, яку декларував спікер ВРУ, 

можна охарактеризувати як державницьку та 

патріотичну, що є наслідком реалізації демократич-

ного соціалізму та європейського вибору України 

[18, c. 4]. 

Лідер українських комуністів із Комуністичної 

партії України П. Симоненко, якому через змен-

шення в 1,5 рази комуністично-ідентифікованого 

електорату робили невтішні прогнози [3, c. 238–

239], в основі зовнішньополітичної діяльності ви-

ходив з точки зору доцільності збереження поза-

блокового статусу, як це було задекларовано у Де-

кларації про Державний суверенітет в 1990 р. Тра-

диційним для програми П. Симоненка стало 

використання кліше неприпустимості вступу до 

НАТО. Натомість проголошувався пріоритет захи-

сту національних інтересів та встановлення взаємо-

вигідних відносин з міжнародними союзами і 

об’єднаннями [14, c. 5]. 

Практичне втілення протидії поширенню 

НАТО на Схід було розміщене в програмі лідерки 

Прогресивної соціалістичної партії України 

(ПСПУ) Н. Вітренко. Активна противниця будь-

яких взаємин з НАТО Н. Вітренко вказувала на 

серйозні геополітичні прорахунки, що були зроб-

лені, на її погляд, під час розпаду СРСР. На думку 

Н. Вітренко Україна тоді мала підписати новий со-

юзний договір та створити союзну державу з 

Росією та Білоруссю. Крім того, зовнішньополітич-

ний курс президентства Л.Кравчука та Л. Кучми, 

що супроводжувався укладенням договорів з МВФ, 

Світовим Банком, НАТО та Євросоюзом канди-

датка в президенти всіляко засуджувала та зазна-

чала, що не допустить вступу України до НАТО 

[10, c. 5]. 

Ще один кандидат на посаду президента А. 

Кінах приділив чимало уваги зовнішньополітичним 

орієнтирам України, зокрема і в євроатлантичному 

напрямку. А. Кінах декларував проукраїнські 

політичні гасла та вказував на взаємозв’язок між 

встановленням міжнародного економічного і 

політичного співробітництва, вільного доступу гро-

мадян до європейського та світового ринків з тим, 

чи зможе Україна налагодити повноцінну 

співпрацю з західними структурами – НАТО та ЄС. 

Втім, програма А. Кінаха нагадує більше прита-

манну для зовнішньополітичної програми України 

стратегію – політику так званої «багатовектор-

ності». На підтвердження цього можна вказати на 

характерне означення в програмі кандидата в пре-

зиденти, де наміри вступу в ЄС не мали б бути 

розцінені, як заперечення добросусідських відно-

син з Росією та іншими державами СНД. Кандидат 

в президенти вказував, що Україна повинна стати 

державою з розвинутою конкурентноздатною еко-

номікою та високими європейськими стандартами 

якості життя» [17, c. 5]. Водночас А. Кінах у пере-

двиборчій програмі уникнув конкретизації свого 

ставлення до гіпотетичного входження України в 

НАТО.  

Представник Комуністичної партії робітників 

та селян (КПРС) О. Яковенко у своїй політичній ри-

ториці дотримувався схожої до притаманної усім 

представників «лівого» політичного табору ідео-

логії. Політик вказував на «приреченість» 

існування України на політичній мапі Європи «в 

єдиному Союзі з нашими братами колишнього 

СРСР». Водночас він порушував питання своєрід-

ного боргу перед предками, оскільки теперішнє по-

коління «живе за їхній рахунок». У програмі лідера 

КПРС також йшлося про необхідність побудови 

взаємин з НАТО та європейськими інституціями 

«на основі рівноправності, взаємоповаги, співробіт-

ництва, взаємної вигоди». Водночас, як і більшість 

його соратників по політичній ідеології він переко-

нував, що жодним чином не допустить «втягнення 

України до будь-якої війни» або в блоку НАТО [21, 

c. 5]. 

Схожу політичну агітацію проводив В. Нечи-

порук, який вказував на доцільність створення ра-

зом із Росією та Білоруссю єдиної системи 

зовнішньої оборони і безпеки, і на підставі цього 

«утвердження могутньої, процвітаючої української 

нації та держави» [12, c. 4]. У той же час будь-яка 

орієнтація на Захід рішуче заперечувалася та відки-

далася.  

Лідер української партії «Братство» Д. Кор-

чинський, який на президентських виборах проти-

ставляв себе усій «бюрократичній верхівці», пере-

конував виборців у тому, що тодішній стан України 

не відповідав її величі, оскільки їй не вдалося ще 

отямитися від понесених втрат у ХХ ст., яких вона 

зазнала внаслідок знищення німецької та радянсь-

кої імперій. Саме тому, політик вказував на те, що 

у Європі на знак вдячності повинні будуть надати 

гроші, почесне місце на ринку та безвізовий режим 

для громадян України. Також політик стверджував, 

що для того, щоб визначитись в міжнародних сто-

сунках, «треба спочатку визначитися в поняттях». 

[11, c. 5] 

У передвиборній програмі старшого сина 

лідера Народного руху України В. Чорновола – А. 

Чорновола було вказано, що «громадяни України 

повинні жити в правовій, упевненій у собі країні, 

яку б поважали у світі». Втім, політик не наводить 

конкретного механізму реалізації такої цілі, зво-

дячи це до того, що українські дипломати повинні 

«ставили конкретні та прямі запитання дипломатам 
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інших країн і вимагати від країн, у першу чергу, 

Росії та США, дотримання зобов’язань, які вони 

взяли перед Україною, а у випадку відмови зверта-

тися до міжнародних інстанцій з вимогою приму-

сити ці країни виконувати свої зобов’язання» [24, c. 

5]. 

Кандидат в президенти, лідер Християнсько-

ліберальної партії України Л. Черновецький у своїй 

передвиборчій програмі взагалі уник теми 

зовнішньополітичних орієнтацій України, зосере-

дившись переважно на морально-етичній стороні 

свого президентства. При цьому політик обме-

жився лише згадкою про те, що Україна є потен-

ційно багатою європейською країною [23, c. 4]. А в 

програмі кандидата в президента та екс-мера сто-

лиці України О. Омельченка йшлося, що Україні до 

снаги відстояти свою державну незалежність та те-

риторіальну цілісність, а тому він пропонував 

міжнародні відносини, що «ґрунтуються на 

політиці миру» [13, c. 4].  

У програмі члена правління партії «Реформи і 

порядок», народного депутата М. Грабара було вка-

зано на розбудову України як сучасної європейсь-

кої держави, партнерські стосунки із країнами 

Західної Європи та США, вступ України до НАТО 

та Євросоюзу [8, c. 4]. Натомість кандидат в прези-

денти України лідер політичної партії «Нова сила» 

Ю. Збітнєв у передвиборній програмі виступив з 

ініціативою проведення загальнонародного рефе-

рендуму, на якому пропонував висловити 

українцям висловити своє ставлення щодо вступу в 

НАТО. Цікаво, що також політик ініціював розгля-

нути можливість відновлення ядерного статусу 

держави [9, c. 4]. 

Зовнішньополітичним орієнтирам України на 

міжнародній арені у своїй програмі присвятив 

особливу увагу С. Комісаренко, який в окремому 

розділі стверджував, що уся вона полягає у необ-

хідності дотримання «розумного маневрування та 

нейтралітету». На думку кандидата, вони цілковито 

відповідали національним інтересам України та 

були спрямовані на підтримання добросусідських 

стосунків з Росією та Європою, а також із США. 

Саме така тактика ведення зовнішньої політики, на 

його думку, мала б бути спрямованою на плідну 

співпрацю із найвпливовішими міжнародними ор-

ганізаціями. Водночас, кандидат вважав, що зміна 

позаблокового статусу мала бути виваженим 

рішенням, що було продиктоване стратегічними 

цілями. Механізм прийняття такого рішення за С. 

Комісаренком, полягав у винесенні будь якого пи-

тання на загальнодержавний референдум. Політик 

пропонував також активну роль України як посе-

редника з врегулювання міжнародних конфліктів 

[16, c. 4]. Вочевидь давалася взнаки так звана 

політика «багатовекторності», яка стала популяр-

ною серед політичної еліти України у 2000-х.  

Голова Всеукраїнського політичного об’єдна-

ння «Єдина Родина» О. Ржавський пропонував 

відмовитись від армії так само як відмовлялися від 

ядерної зброї та набували без’ядерного статусу. 

Натомість Україну було запропоновано перетво-

рити в світовий центр «духовних та екологічних 

ініціатив». Свого виборця О. Ржавський ставив пе-

ред неспівмірним вибором між вступом до НАТО, 

ЄС та ЄЕП з одного боку та здоров’ям і безпекою 

власної родини [19, c. 4]. 

М. Рогожинський, ще один кандидат, закликав 

забезпечити реалізацію активної зовнішньої 

політики держави, яка мала на меті реалізацію гео-

політичної перспективи – здобуття міжнародного 

авторитету та перетворення на світовий еко-

номічний центр [15, c. 4]. Політик уник згадки про 

інші міжнародні організації, з якими Україні дове-

лось би діяти.  

У програмах М. Рогожинського, М. Бродсь-

кого та інших претендентів на найвищу посаду в 

Україні практично не зустрічаються програмні по-

ложення щодо зовнішньої політики. Передвиборчі 

програми багатьох учасників президентських пере-

гонів принципово відрізнялися від їхніх передви-

борчих гасел і практичних кроків. 

Аналіз політичних програм кандидатів в пре-

зиденти на виборах 2004 р. вказує на те, що тема 

зовнішньополітичних орієнтирів України не отри-

мала значної уваги з боку українських політиків. 

Вочевидь, давалася в знаки політика «багатовек-

торності», яку реалізовувала Україна та популярна 

серед українського населення ідея нейтралітету та 

«взаємовигідної співпраці» України з іншими дер-

жавами. Не було гострого розмежування та катего-

ричного протиставлення між геополітичною 

орієнтацією на Росію та на Європу і НАТО. Канди-

дати в президенти, які за даними соціологічних до-

сліджень мали найбільші шанси на перемогу у пер-

шому турі президентської гонки намагалися не кон-

кретизувати свого ставлення щодо конкретних 

питань, як от ставлення до НАТО. Водночас, кате-

горично проти будь-яких зв’язків з НАТО та 

співпраці з європейськими державами представ-

ники лівого спектру української політики, які вка-

зували на необхідність налагодження тісної 

співпраці, а подекуди і реінтеграції України до 

складу міждержавних структур на чолі з Росією. Як 

показали подальші події Помаранчевої революції 

український народ обрав [4] євроатлантичну пер-

спективу розвитку та відмовився від нав’язаного 

Росією кандидата, а отже і геополітичного вибору.  
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АННОТАЦИЯ 

Актуальной социально-педагогической задачей в современной России является укрепление здоровья 

граждан. Одним из содержательно-целевых ориентиров решения данной задачи является формирование у 

населения навыков здорового образа жизни, что предполагает повышение показателей двигательной ак-

тивности, обеспечение становления личностной потребности в занятиях физическими упражнениями, со-

здание организационно-педагогических условий для активного досуга граждан. Ключевая роль в достиже-

нии указанных ориентиров отводится процессу физического воспитания, направленному на формирование 

физической культуры личности, и, прежде всего – повышению эффективности физического воспитания 

подрастающего поколения. В связи с этим поиск и конструирование новых эффективных методов, форм, 

способов организации школьного физического воспитания, прежде всего, уроков физической культуры, 

представляет педагогическую проблему, решение которой имеет важное научно-теоретическое и практи-

ческое значение. Проблемная организация физического воспитания обеспечивает эффективность процесса 

формирования личностной физической культуры, повышает мотивацию школьников к занятиям физиче-

скими упражнениями.  

ABSTRACT 

An actual social and pedagogical task in modern Russia is strengthening of health of citizens. One of sub-

stantial and target reference points of the solution of this task is formation at the population of skills of a healthy 

lifestyle that assumes increase of indicators of physical activity, ensuring formation of personal need for occupa-

tions with physical exercises, creation of organizational and pedagogical conditions for active leisure of citizens. 

The key part in achievement of the specified reference points is assigned to process of physical training, directed 

on formation of physical culture of the personality, and, first of all – to increase of efficiency of physical training 
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of younger generation. In this regard search and designing of new effective methods, forms, ways of the organi-

zation of school physical training, first of all, of lessons of physical culture, represents a pedagogical problem 

which decision has important scientific-theoretical and practical value. The problem organization of physical train-

ing provides efficiency of process of formation of personal physical culture, increases motivation of school stu-

dents to occupations by physical exercises. 

Ключевые слова: физическая культура личности, физическое воспитание школьников, проблемные 

методы обучения, формы проблемной организации обучения, организация проблемных уроков физиче-

ской культуры 

Keywords: physical culture of the personality, physical training of school students, problem methods of 

training, form of the problem organization of training, organization of problem lessons of physical culture 

 

Постановка проблемы. К ключевым ориенти-

рам социальной политики государства относится 

создание гражданам России условий для сохране-

ния и укрепления здоровья, развития духовных и 

физических потенциалов. Важнейшая роль в дости-

жении указанных целей отводится физической 

культуре и спорту как комплексному средству вос-

питательного воздействия на личность. Ресурс-

ность физического воспитания, при этом, связана с 

целевой направленностью занятий, предполагаю-

щей достижение развивающих, образовательных, 

оздоравливающих эффектов, с содержанием физ-

культурно-спортивной деятельности, обеспечива-

ющей совершенствование как физических, так и 

иных способностей личности. Однако имеющийся 

воспитательный потенциал полноценно реализу-

ется только в том случае, если достигается гене-

ральная цель физического воспитания – формиро-

вание физической культуры личности занимаю-

щихся [1,2, 4, 6 и др.].  

Личностная физическая культура характеризу-

ется интериоризацией человеком всего содержания 

физической культуры общества. Ее формирование 

предполагает освоение системы физкультурно-

спортивных знаний, теоретических, практических и 

методических умений; действенное принятие физ-

культурно-спортивных ценностей, положительную 

мотивацию двигательной активности и т.п. [2, 3, 8, 

12 и др.]. Наиболее значимым результатом ее сфор-

мированности выступает сознательное, активное, 

самостоятельное систематическое использование 

человеком средств физического воспитания для оп-

тимизации своего физического состояния, сохране-

ния и укрепления здоровья, совершенствования 

двигательных качеств и способностей, организации 

досуга, что в комплексе обеспечивает повышение 

качества жизни, работоспособности, эффективно-

сти профессиональной деятельности [4, 8, 9 и др.]. 

Современная педагогическая наука и практика 

продолжают поиск эффективных средств и методов 

повышения качества физического воспитания, 

обеспечения эффективного формирования лич-

ностной физической культуры у подрастающего 

поколения. Одним из таких комплексных средств 

может стать, по нашему мнению, проблемная орга-

низация физического воспитания в школе.  

Проблемное обучение позволяет эффективно 

решать образовательные и воспитательные задачи, 

качественно формировать систему знаний уча-

щихся, обеспечивать их заинтересованное отноше-

ние к учебной деятельности, повышать учебную ак-

тивность [3,5,7,10]. Личностная сознательность и 

активность, креативность, прочность образователь-

ных результатов – наиболее значимые положитель-

ные эффекты проблемного обучения. 

Не смотря на признанную государством, обще-

ством, гражданами необходимость повышения эф-

фективности формирования физической культуры 

личности школьников в процессе физического вос-

питания, педагогический потенциал проблемной 

организации физического воспитания для решения 

данной задачи практически не используется. Для ее 

разрешения представляется важным разработать, 

теоретически и эмпирически обосновать совокуп-

ность практических способов проблемной органи-

зации уроков физической культуры в школе, ориен-

тированных на формирование физической куль-

туры личности учащихся, что и составило цель 

нашего исследования. 

Обзор литературы. В современной педагоги-

ческой науке накоплен достаточный багаж знаний 

как в области формирования физической культуры 

личности обучающихся, так и в сфере проблемной 

организации учебного процесса. В частности, во-

просы сущности, структуры и содержания физиче-

ской культуры личности обоснованы в работах В.К. 

Бальсевича, М.Я. Виленского, В.Н. Курыся, Л.И. 

Лубышевой, В.П. Лукьяненко, С.Д. Неверковича, 

Н.Х. Хакунова и других ученых. Не смотря на су-

ществующие расхождения во мнениях относи-

тельно структурирования данного качества, иссле-

дователи включают в его содержание знания в об-

ласти физической культуры, целей и способов 

использования присущих ей средств для улучше-

ния качества жизни человека; сознательное цен-

ностное отношение к физической культуре, моти-

вацию двигательной активности; активные занятия 

физическими упражнениями, как в организованных 

формах, так и в самостоятельном режиме. При 

этом, в зависимости от направленности научных 

интересов конкретного автора, ключевое значение 

придается разным компонентам. Мы придержива-

емся мнения, согласно которого ведущим высту-

пает мотивационно-ценностный компонент, по-

скольку именно индивидуальные потребности и 

интересы личности детерминируют ее активность, 

в том числе, двигательную. Именно данный факт 

позволяет рассматривать проблемное обучение как 

мощный педагогический ресурс формирования фи-

зической культуры личности.  

Фундаментальные положения теории и мето-

дики физического воспитания, отражающие мето-

дологические основы (принципы, закономерности, 
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условия) и дидактический инструментарий (сред-

ства, методы, формы организации) данного педаго-

гического процесса, разработаны Б.А. Ашмариным, 

В.И. Ляхом, Л.П. Матвеевым, А.Д. Новиковым, 

Ж.К. Холодовым и др. Разработанные на этой базе 

основы организации процесса физического воспи-

тания в образовательных организациях, соответ-

ствующие современным потребностям общества и 

личности, а также изменившейся социокультурной 

ситуации в целом, изложены в работах В.Н. Ку-

рыся, В.П. Лукьяненко, К.Д. Чермита, Н.Х. Хаку-

нова, М.М. Эбзеева, и др.  

М.Я. Виленский и С.Н. Бегидова одними из 

первых в своих работах теоретически обосновали 

возможность и эффективность применения про-

блемного обучения на уроках физической культуры 

в школе и в процессе профессиональной подго-

товки учителей физической культуры [3], но к со-

жалению и их идеи не получили дальнейшего прак-

тического развития.  

В отечественной науке данная проблематика 

изначально нашла свое отражение в работах психо-

логов, изучающих механизмы и закономерности 

мышления (С.Л. Рубинштейном, Д.Н. Богоявлен-

ским, Н.А. Менчинской, А.М. Матюшкиным). 

Обоснование «проблемы, затруднения» как пуско-

вого механизма мышления человека, в особенно-

сти, мышления творческого (А.В. Брушлинский, 

В.Н. Дружинин и др.) позволило перейти к поста-

новке и решению педагогической задачи, связан-

ной с насыщением образовательного процесса про-

блемными ситуациями в целях развития личности 

обучающихся. Основы проблемного обучения в 

применении к школьному образованию заложены 

М.А. Даниловым, М.Н. Скаткиным, а также Т.В. 

Кудрявцевым, Д.В. Вилькеевым, Ю.К. Бабанским, 

М.И. Махмутовым, И.Я. Лернером. Исследования в 

данной области ведутся и сегодня [7, 9, 10, 11 и др.]. 

Однако, в существующих научных данных, 

преимущественно наблюдается предметная диффе-

ренцированность знаний. В работах из области фи-

зической культуры и спорта достаточно полно рас-

крыты принципиальные положения относительно 

условий, механизмов, средств и методов формиро-

вания физической культуры личности обучаю-

щихся, критериев эффективности данного про-

цесса. В исследованиях, посвященных проблем-

ному обучению, изложены его концептуальные 

основы, общепедагогические принципы, правила 

организации образовательного процесса в контек-

сте обеспечения его проблемности, алгоритмы со-

ставления проблемных учебных задач и проектиро-

вания проблемных ситуаций при освоении содер-

жания учебных дисциплин. При этом полноценной 

экстраполяции общих положений в сферу физиче-

ского воспитания школьников, позволившей бы 

технологизировать процесс его проблемной орга-

низации, до сих не осуществлено. Это актуализи-

рует теоретическую и практическую значимость и 

определяет научную новизну настоящего исследо-

вания. 

 Материалы и методы. Настоящее исследова-

ние было направлено на решение совокупности 

теоретических и практических задач:  

- уточнить сущность и содержание физической 

культуры личности, основные факторы ее эффек-

тивного формирования;  

- уточнить сущность и основные характери-

стики проблемного обучения, его методы, функции 

и условия эффективности, формы проблемной ор-

ганизации занятий;  

- разработать практические способы проблем-

ной организации физического воспитания в обще-

образовательной организации и экспериментально 

проверить их эффективность как комплексного 

средства формирования физической культуры лич-

ности школьников.  

Исследование проводилось на базе общеобра-

зовательных школ г. Майкопа, с участием педаго-

гов и студентов Адыгейского государственного 

университета в период с 2015 по 2017 гг. Педагоги-

ческий эксперимент заключался в создании в пяти 

общеобразовательных школах г. Майкопа учебно-

воспитательных условий для достижения постав-

ленной цели (формирование физической культуры 

личности школьников на уроках физической куль-

туры); для его организации были сформированы 

экспериментальная (86 чел.) и контрольная (95 чел.) 

группы, в состав которых вошли обучающиеся раз-

ных школ, достоверно не различающиеся по акту-

альному уровню сформированности физической 

культуры личности; в качестве варьирующих усло-

вий выступала реализация разработанных способов 

создания проблемных ситуаций на уроках физиче-

ской культуры и проведение комплексных про-

блемных уроков физической культуры. 

Для обработки данных опросов, анкетирова-

ния и педагогического наблюдения и определения 

на этой основе средних показателей сформирован-

ности компонентов физической культуры личности 

применялись методы математической статистики.  

Физическая культура личности и факторы ее 

формирования. Личностная физическая культура, в 

соответствии со сложившимся на настоящее время 

научным мнением, формируется как результат гра-

мотного, сознательного, самостоятельного исполь-

зования средств физической культуры для оптими-

зации своего физического состояния, организации 

двигательной активности, социокультурного разви-

тия. Как качество личности, она включает три ос-

новных компонента: 

- когнитивный, объединяющий теоретические 

и методические знания, умения и навыки в области 

физической культуры и спорта; 

- мотивационно-ценностный, включающий 

физкультурно-спортивные интересы, мотивацию 

двигательной активности, потребность в постоян-

ном физическом совершенствовании; 

- деятельностный, проявляющийся в система-

тических, регулярных занятиях физическими 

упражнениями, как в организованных формах, так 

и самостоятельно.  
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Указанным структурным компонентам соот-

ветствуют критерии, позволяющие диагностиро-

вать сформированность личностной физической 

культуры (в том числе, у школьников):  

- устойчивые систематизированные знания в 

области истории физической культуры и спорта, 

видов и форм физкультурно-оздоровительной и 

физкультурно-спортивной деятельности, значимо-

сти двигательной активности для жизнедеятельно-

сти человека, способов самостоятельной организа-

ции двигательной активности и т.п.; 

- устойчивые положительные мотивы занятий 

физкультурно-оздоровительной и физкультурно-

спортивной деятельностью, позитивное отношение 

к урокам физической культуры и т.п.; 

- методические умения и навыки самооргани-

зации физкультурно-спортивной деятельности; ак-

тивность, самостоятельность, инициативность на 

уроках физической культуры и т.п. 

Ценностное, заинтересованное отношение к 

двигательной активности не является врожденной 

характеристикой человека; его становление обу-

словливается участием в соответствующей дея-

тельности, основанном на принципах инициативы 

и активности. При этом детерминантами формиро-

вания компонентов личностной физической куль-

туры выступают возможности самореализовы-

ваться в физкультурной деятельности, демонстри-

ровать и совершенствовать свои способности, 

удовлетворять в интересных, разнообразных видах 

активности не только двигательные, но и коммуни-

кативные, эстетические и иные потребности.  

Ученые отмечают, что важнейшими факто-

рами успешного формирования физической куль-

туры личности являются: сознательность, актив-

ность обучающихся, их уверенность в личной зна-

чимости выполняемой деятельности; 

самостоятельность и инициативность, возможность 

практически применить новые знания и умения. 

Это позволяет предположить, что организация про-

цесса физического воспитания с использованием 

средств и методов проблемного обучения обеспе-

чит эффективное формирование физической куль-

туры личности школьников. 

Проблемное обучение и практические способы 

его организации в процессе физического воспита-

ния. Принцип проблемности, как ведущий методо-

логический и методический ориентир, сущность 

проблемного обучения, предполагает построение 

образовательного процесса как процедуры созда-

ния, анализа и разрешения проблемных ситуаций. 

Это создает предпосылки и стимулы для того, 

чтобы обучающиеся не столько усваивали, «по-

требляли» готовые знания, сколько активно участ-

вовали в поиске этих знаний. Очевидно, что цен-

тральным вопросом проблемного обучения явля-

ется вопрос о способах моделирования проблемных 

ситуаций на уроках. В наиболее общем виде сего-

дня выделяются десять таких способов; некоторые 

из них, на наш взгляд, могут быть эффективно экс-

траполированы в систему физического воспитания 

школьников: 

1) Использование задач-парадоксов, побужда-

ющих обучающихся искать теоретические объясне-

ния описываемых явлений и фактов, а также несо-

ответствия (реальные либо кажущиеся) между 

ними. Например: «Известно, что спортсмены ха-

рактеризуются наибольшей (по сравнению с 

остальным населением) долей двигательной актив-

ности, однако многие из них не могут похвастаться 

ни крепким здоровьем, ни гармоничным, эстетиче-

ским внешним видом. Почему так происходит?». 

Необходимость ответить на подобные вопросы, 

объяснить «парадоксы» активизирует мыслитель-

ную деятельность учеников, обеспечивает активное 

усвоение новых знаний. 

2) Использование реальных проблемных ситу-

аций, возникающих как по ходу занятий, так и в 

обыденной жизни. Например, на уроке физической 

культуры перед обучающимися может быть постав-

лена задача самостоятельного выполнения нового 

двигательного действия, организации команды для 

участия в новой подвижной игре и т.п.  

3) Конструирование заданий, предполагающих 

необходимость объяснить определенный факт, 

определить способы практического применения яв-

ления и т.п. Подобные задания соответствуют ха-

рактеристикам исследовательской работы, тема-

тика которой может быть связана с обоснованием 

значимости занятий физическими упражнениями 

для поддержания хорошего самочувствия и высо-

кой работоспособности; с объяснением роли физи-

ческой культуры в повышении эффективности про-

фессиональной деятельности; с определением роли 

спорта в развитии общества и т.д.  

4) Организация анализа школьниками проти-

воречивых фактов, отраженных в той или иной про-

блемной ситуации, и стимулирование обучаю-

щихся к объяснению имеющихся противоречий. 

Так, на уроке физической культуры данный способ 

может быть использован следующим образом: (а) 

педагог демонстрирует разную технику выполне-

ния физических упражнений и предлагает обучаю-

щимся определить, по каким причинам в разных 

случаях достигаются разные эффекты; (б) учитель 

характеризует разные тактические приемы спор-

тивных игр, а школьники должны объяснить, при 

каких игровых ситуациях какие приемы эффектив-

нее и почему и т.п. 

5) Демонстрация педагогом дефицита знаний 

обучающихся для свободной интерпретации новых 

фактов и явлений посредством стимулирования 

школьников к обобщению новых научных выводов 

без их предварительного обоснования, исключи-

тельно на базе имеющейся информации. Так, уча-

щимся предлагается задание рассмотреть новые 

двигательные действия, приемы их выполнения и 

сравнить их с уже известными, изученными физи-

ческими упражнениями, сделать выводы. 

6) Организация межпредметных связей с це-

лью расширения диапазона возможных проблем-

ных ситуаций. В частности, для более полного 

обоснования важности занятий физическими 
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упражнениями можно использовать факты и дан-

ные физиологии, анатомии, безопасности жизнеде-

ятельности, истории и т.д.  

Правила и формы организации проблемных 

уроков физической культуры. Создание проблем-

ных ситуаций на уроках физической культуры осу-

ществляется по следующим правилам: 

1) При создании проблемной ситуации ориен-

тироваться на «зону непознанного», то есть, на зна-

ния и умения, которые школьникам необходимо 

освоить для выполнения теоретического или прак-

тического задания. Так, учащимся предлагается си-

стематически оценивать свое самочувствие до и по-

сле выполнения серии двигательных действий в те-

чение месяца, подводя их, таким образом, к выводу 

о наличии оперативного, текущего и кумулятив-

ного тренировочных эффектов. 

2) При конструировании заданий учитывать 

индивидуальные и групповые (возрастные), интел-

лектуальные и физические возможности обучаю-

щихся. Помимо прочего, это предполагает ориента-

цию и на учебные программы по физической куль-

туре, другим учебным дисциплинам (биологии, 

основам безопасности жизнедеятельности и пр.). 

3) Проблемное задание дается до объяснения 

нового материала.  

4) Оказание педагогической помощи школьни-

кам в случаях возникновения у них затруднений с 

выполнением задания; помощь заключается в ил-

люстрации причин затруднений (например, причин 

неправильного выполнения двигательного дей-

ствия). 

При организации проблемных уроков деятель-

ность учителя варьируется в зависимости от уровня 

проблемности. Так, на начальном уровне педагог 

сам формулирует проблему, анализирует ее, посте-

пенно приходит к решению; школьники осваивают 

некую логику проблемного мышления. На высшем 

уровне педагог, создав проблемную ситуацию, ор-

ганизует учебную деятельность обучающихся, сти-

мулирует их сначала к постановке (формулирова-

нию) проблемы, а затем к ее решению. 

Технологически организация проблемных уро-

ков, в том числе, уроков физической культуры мо-

жет соответствовать следующему примерному ал-

горитму действий: (1) моделирование на занятии 

проблемной ситуации, (2) формулировка познава-

тельной задачи, отражающей проблему, (3) анализ 

и обсуждение условий задачи, (4) организация ре-

шения задачи, (5) анализ и обсуждение получен-

ного решения задачи, (6) реализация решения, (7) 

подведение итогов работы над проблемной ситуа-

цией. 

При проблемном обучении возможно исполь-

зование и сочетание индивидуальных и групповых 

(коллективных) форм работы учащихся. Выбор 

конкретной формы работы определяется следую-

щими обстоятельствами: 

– характером проблемной задачи – организа-

ция индивидуальной работы целесообразна при 

освоении нового физического упражнения, коллек-

тивной – при освоении новой подвижной игры;  

– материальными ресурсами, а именно, имею-

щимися учебными пособиями (их содержанием и 

количеством), наличным спортивным инвентарем и 

оборудованием и т.п.; 

– временными ресурсами – лимитом времени, 

которое педагог может посвятить проблемным за-

даниям (организация групповой работы требует 

больше времени, поскольку предполагает деление 

класса на группы, причем, как примерно одинако-

вые, так и различные (по уровню развития уча-

щихся); сами задания для групповой работы также, 

преимущественно, занимают больше времени).  

Коллективная работа обучающихся, в рамках 

проблемных уроков, организуется в соответствии 

со следующими правилами:  

– состав выделенных дифференцированных 

групп остается относительно постоянным, сохраня-

ется достаточно длительное время; это необходимо 

для того, чтобы каждый член группы имел возмож-

ность проявить активность, а также для того, чтобы 

было время для совершенствования работы «сла-

бых» учащихся; 

– на каждом уроке / для каждого задания в 

группе назначается руководитель; таким образом, 

во-первых, стимулируется личная и коллективная 

ответственность обучающихся за результаты ра-

боты, во-вторых, все учащиеся имеют возможности 

для проявления и развития организаторских спо-

собностей и лидерских качеств;  

– все учебные группы выполняют задания в 

примерно одинаковом темпе, это позволяет в реаль-

ном времени сопоставлять процесс и результаты 

работы каждой группы, обсуждать ход выполнения 

заданий. 

В коллективной работе обучающихся находят 

отражение не только коллективные усилия по ре-

шению учебной проблемы, но и индивидуальная 

работа каждого члена группы как части целого. При 

этом в зависимости от содержания и сложности 

проблемных заданий варьируется значение группо-

вых и индивидуальных действий, их вклад в общий 

результат  

С учетом всего вышесказанного была разрабо-

тана система проблемных задач и целостных про-

блемных уроков физической культуры, нацелен-

ных на повышение познавательной активности 

школьников, совершенствование их знаний в обла-

сти физической культуры и спорта, повышение ин-

тереса к занятиям физическими упражнениями и, 

как следствие, повышение уровня двигательной ак-

тивности. 

Экспериментальная апробация. Разработанная 

система была апробирована в реальном учебно-вос-

питательном процессе общеобразовательных орга-

низаций; экспериментальная работа заключалась в 

следующем. 

Перед началом формирующего эксперимента 

было организовано констатирующее исследование 

актуального уровня физической культуры лично-

сти учащихся. Его результаты свидетельствовали о 

недостаточном уровне грамотности в сфере физи-

ческой культуры, спортивных интересов и двига-

тельной активности контингента, принимавшего 
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участие в обследовании: средние баллы по компо-

нентам физической культуры личности варьирова-

лись от 1,85 до 2,4 баллов (по пяти балльной си-

стеме оценки), что соответствует низкому и сред-

нему уровням сформированности физической 

культуры личности; достоверных различий между 

результатами контрольной и экспериментальной 

групп зафиксировано не было (Р>0,05). 

Далее в контрольной группе процесс физиче-

ского воспитания осуществлялся традиционно в со-

ответствии с целями и задачами урока. В экспери-

ментальной группе применялись конкретизирован-

ные способы моделирования проблемных ситуаций 

– как отдельно, сообразно ситуации, так и в ком-

плексе – для построения целостного проблемного 

урока физической культуры. В зависимости от цели 

и содержания учебного материала, проблемные 

уроки физической культуры проводились в разных 

формах: беседы и дискуссии по вопросам важности 

занятий физическими упражнениями, решения си-

туационно-проблемных задач, связанных с освое-

нием новых двигательных действий и пр. Охарак-

теризуем некоторые из них.  

1) Проведение на уроках физической культуры 

дискуссий, посвященных вопросам степени важно-

сти, причин значимости занятий физическими 

упражнениями для жизни, развития, профессио-

нальной деятельности человека стало мощным мо-

тивирующим средством, обеспечившим формиро-

вание убеждений школьников, интереса к физиче-

ской культуре и спорту. 

Как правило, перед началом дискуссии прово-

дилась интеллектуальная разминка, целью которой 

была актуализация имеющихся у обучающихся зна-

ний, создание морально-психологического настроя 

на творческую интеллектуальную работу, а также 

проведение оперативного контроля уровня подго-

товленности учащихся к конкретному занятию. Для 

интеллектуальной разминки использовались во-

просы, дифференцированные по тематике: 

– по понятийному аппарату темы, например: 

понятие физической культуры и спорта, понятие и 

содержание здорового образа жизни, роль двига-

тельной активности в улучшении здоровья, повы-

шении работоспособности и пр.; 

– по ориентировке в рекомендованной к изуче-

нию литературе, документам, например, учебники 

физиологии, физической культуры, научно-попу-

лярная литература, Интернет-ресурсы, в которых 

отражаются вопросы физической активности и здо-

рового образа жизни и пр.; 

– на знание проблем и противоречий изучае-

мой темы, например, факторы улучшения и ухуд-

шения здоровья, причины негативного отношения 

к урокам физической культуры и т.п.; 

– на понимание смысла анализируемых про-

блем и противоречий. 

Собственно, дискуссию начинал либо педагог 

– коротким вступлением, либо обучающийся – за-

ранее подготовленным докладом. После этого 

начинался период обсуждения услышанного, во 

время которого обучающиеся формулировали свою 

точку зрения по рассматриваемой теме, приводили 

аргументы своей правоты либо контраргументы. 

Педагог стимулировал активность школьников, а 

также управлял дискуссией, направлял мысли обу-

чающихся в русло рассматриваемого вопроса. Во 

время дискуссии возникали вопросы, осуществ-

лялся совместный поиск ответа на них. 

Во время проведения дискуссии в функции 

учителя входило:  

– ориентация учащихся на научный подход к 

изложению материала, грамотную формулировку 

защищаемых тезисов, логическое и последователь-

ное обоснование своих доказательств (в частности, 

касающиеся важности (или, для оппонентов, незна-

чимости) двигательной активности, физической 

культуры в жизни человека и общества и т.п.); 

– поощрение участников дискуссии, проявив-

ших наибольшую активность и заинтересованность 

при обсуждении поставленных проблем; 

– контроль за следованием заявленной теме. 

2) Проведение урока с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций осуществлялось в со-

ответствии со следующими процедурами: 

– вводная часть: ознакомление обучающихся с 

истоками изучаемой проблемы, ориентация их в це-

лях и тематике предстоящего обсуждения, создание 

установки на сознательное отношение как предла-

гаемой к усвоению информации, так и к процессу 

поиска и анализа этой информации и т.д. Например, 

учитель рассказывал о важности правильного вы-

полнения физических упражнений для обеспечения 

безопасности здоровью, для эффективного разви-

тия физических качеств, для выполнения контроль-

ных нормативов и пр.; 

– организационная часть: уточнение условий 

проведения урока, формулирование и постановка 

учебных вопросов. Ученический коллектив разде-

лялся на несколько подгрупп, работающих над про-

блемными заданиями–ситуациями, полученными 

от преподавателя на предыдущем занятии. Эти за-

дания были либо различными (но в пределах одной 

и той же темы), либо одинаковыми для всех под-

групп, однако сопоставимыми по уровню сложно-

сти. В качестве ситуационных задач выступало ра-

зучивание новых упражнений с использованием 

средств наглядности, новых подвижных игр и эста-

фет, поиск эффективных технико-тактических иг-

ровых комбинаций, выявление ошибок в выполне-

нии физических упражнений (на основе изучения 

плакатов, видеоматериалов и т.п.); 

– основная часть: 

– групповая работа по решению ситуационно–

проблемных задач. Поскольку предварительно, в 

рамках подготовки к уроку, каждый обучающийся 

уже анализировал задачу, полученную его группой, 

на данном этапе осуществлялось обсуждение инди-

видуально найденных вариантов решения задачи; 

результатом полемики была выработка оптималь-

ных вариантов ответов. Учитель осуществлял об-

щий контроль за работой подгрупп, помогал нахо-

дить ответы на особо трудные вопросы, следил за 

тем, чтобы все уложились в отведенное для работы 

время. Подгруппы готовили ответы по всем блокам 

вопросов задания;  
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– групповая дискуссия по выработке эффек-

тивного варианта решения технико-тактической за-

дачи на основе предложений всех подгрупп. Пред-

ставители подгрупп докладывали о результатах 

коллективной работы над ситуацией, об итогах вы-

полнения задания. Если задание носило двигатель-

ный характер, то, в соответствии с поставленными 

задачами, они демонстрировали технико-тактиче-

скую комбинацию, обосновывая ее эффективность 

и целесообразность, выполняли упражнения, пока-

зывали и объясняли новую игру, перечисляли 

ошибки и т.д. Члены подгрупп отвечали на постав-

ленные вопросы, убеждали в правильности предпо-

лагаемого варианта решения. В процессе выступле-

ний представителей подгрупп проходила дискус-

сия; каждая последующая подгруппа имела 

возможность обсудить точки зрения предыдущих 

подгрупп, сопоставить их со своими вариантами ре-

шения ситуации; 

– заключительная часть: итоговая беседа. Она 

предполагала подведение общего итога коллектив-

ной работы над ситуацией, совместный выбор 

наиболее интересного либо оптимального решения 

проблемы, вытекающего из конкретной ситуации, 

и, в целом, окончательную оценку работы всех 

групп. 

Проблемные уроки физической культуры в 

экспериментальной группе проходили по следую-

щему алгоритму: 

1) Педагогом создавалась учебная проблемная 

ситуация (реальная или формализованная), направ-

ленная на актуализацию у учащихся интереса к дан-

ной проблеме, обоснование целесообразности ее 

рассмотрения (например: «В жизни очень важно та-

кое качество, как выносливость, однако обычно мы 

редко попадаем в условия, способствующие разви-

тию выносливости»). 

2) Ставилась познавательная задача (или за-

дачи), возникающая из данной проблемной ситуа-

ции, четкая ее формулировка (например, опреде-

лить, с помощью каких физических упражнений 

возможно развитие выносливости). 

3) Изучались различные условия, характеризу-

ющие поставленную задачу (развитие выносливо-

сти на уроках физической культуры, в процессе за-

нятий спортом, во внешкольной двигательной ак-

тивности и т.п.). 

4) Осуществлялся процесс решения поставлен-

ной задачи: задача обсуждалась в целом и деталях, 

в ее условиях выявлялось более существенное (дви-

гательная активность как средство развития вынос-

ливости) и менее существенное содержание; опре-

делялись возможные трудности при ее решении (не 

все физические упражнения и виды спорта позво-

ляют быстро и эффективно развивать выносли-

вость), вычислялись подзадачи и последователь-

ность их решения; поставленная задача соотноси-

лась с имеющимися знаниями и опытом. 

5) Полученное решение (двигательные дей-

ствия, физические упражнения, в наибольшей сте-

пени способствующие развитию выносливости) 

анализировалось и обсуждалось. 

6) Выполнялись (в течение нескольких заня-

тий) физические упражнения, отобранные школь-

никами как средства развития выносливости. 

7) Подводились итоги проделанной работы, в 

частности, анализировались результаты выполне-

ния контрольных нормативов, обсуждались воз-

можные перспективы применения новых знаний и 

опыта. 

К окончанию эксперимента школьники экспе-

риментальной группы статистически значимо пре-

восходили участников контрольной группы по всем 

компонентам физической культуры личности 

(Р<0,05). Более того, в экспериментальной группе 

учащиеся характеризовались, в основной массе, 

уровнями сформированности компонентов физиче-

ской культуры личности высоким и выше среднего, 

поскольку верхние границы интервалов оценок от-

носились к высокому уровню (когнитивный компо-

нент - 4,45, мотивационно-ценностный компонент - 

4,10, деятельностный компонент - 4,03 баллов), а 

нижние границы оценок - к высокому уровню у ко-

гнитивного компонента (4,09 балла) и к уровню 

выше среднего - у мотивационно-ценностного (3,60 

баллов) и деятельностного (3,65 баллов) компонен-

тов. В контрольной группе обучающиеся ни по од-

ному из компонентов физической культуры лично-

сти не вышли за пределы среднего уровня. 

Заключение. Анализ результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследования свидетель-

ствует о том, что проблемная организация уроков 

физической культуры предполагает: включение в 

содержание уроков проблемных ситуаций; органи-

зацию проблемных дискуссий; проведение целост-

ных проблемных уроков в формах дискуссии, ана-

лиза проблемных ситуаций. Целесообразно исполь-

зовать следующие типы проблемных ситуаций: 

требующие теоретического объяснения явлений и 

фактов, относящихся к сфере физической культуры 

и т.п.; требующие постановки проблемных задач, 

связанных с самостоятельным выполнением новых 

двигательных действий и т.п.; связанные с необхо-

димостью поиска практического применения но-

вых знаний в области физической культуры и 

спорта и т.д. Тематика дискуссий может включать 

вопросы важности, ресурсной значимости занятий 

физическими упражнениями для жизни, развития, 

профессиональной деятельности человека. Алго-

ритм организации проблемных уроков физической 

культуры следующий: – создание учителем про-

блемной ситуации; постановка познавательной за-

дачи; изучение различных условий, характеризую-

щих поставленную задачу; решение поставленной 

задачи; анализ и обсуждение полученного реше-

ния; реализация решения на практике; подведение 

итогов. 

Результаты количественной обработки полу-

ченных в результате эксперимента качественных 

показателей сформированности личностной физи-

ческой культуры школьников позволяют утвер-

ждать, что эффективность проблемного обучения 

на уроках физической культуры определяется реа-

лизацией системы учебных занятий, объединенных 
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общей целью – создать условия, при которых уча-

щиеся открывают новые знания, овладевают но-

выми способами поиска информации, развивают 

проблемное мышление. Качественно новым обра-

зовательным результатом при этом становится 

овладение новыми способами поиска информации, 

выполнения действий, способами творческого при-

менения знаний, становление проблемного мышле-

ния и опыта творческой двигательной деятельно-

сти. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу сучасної підготовки вчителів до інклюзивного навчання у системі післяди-

пломної педагогічної освіти. У статті розглядається питання підготовки вчителя початкової школи до ро-

боти в умовах інклюзії у системі післядипломної педагогічної освіти, проаналізовано нормативно-законо-

давчі документи, наукова та методична література, яка визначає порядок підготовки вчителів до інклюзив-

ного навчання у системі післядипломної освіти, а також здійснено теоретичний аналіз досвіду професійної 
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післядипломної підготовки педагогів у розвинених зарубіжних країнах. На основі аналізу науково-мето-

дичних джерел запропоновано власне бачення удосконалення системи підвищення кваліфікації педа-

гогічних працівників у відповідності до найкращого світового досвіду. 

ABSTRACT 

Contemporary ideas for preparing teachers for inclusive education in the system of post-graduate pedagogical 

education: domestic and foreign experience. The article is devoted to the analysis of modern teacher training for 

inclusive education in the system of postgraduate pedagogical education. The article deals with the issue of the 

preparation of a primary school teacher for work in the conditions of inclusion in the system of post-graduate 

pedagogical education, analyzed normative-legislative documents, scientific and methodical literature, which de-

termines the procedure for preparing teachers for inclusive education in the system of postgraduate education, as 

well as theoretical analysis of professional experience postgraduate training of educators in developed foreign 

countries. The question of the types of functioning of the system of post-graduate training of pedagogical staff is 

quite controversial in the educational circles of Ukraine. The draft document on the postgraduate education devel-

oped in the light of new principles for the functioning of the higher education system, defined by the Law of 

Ukraine "On Higher Education", is being actively discussed, criticisms and suggestions are made. Studying the 

experience of professional training of teachers in developed foreign countries opens new opportunities for improv-

ing the system of continuous pedagogical education in Ukraine in conditions of its adaptation to the requirements 

of the European educational space. Significant scientific interest is the progressive achievements of countries that 

demonstrate a high level of professional training of educators, in accordance with world standards; have rich his-

torical traditions of education that contributes to their leading role in science and education at the regional and 

global levels.  

Ключові слова: післядипломна освіта, підвищення кваліфікації, професійна підготовка 

Keywords: postgraduate education, advanced training, vocational training 

 

Постановка проблеми. Питання різновидів 

функціонування системи післядипломної підго-

товки педагогічних кадрів досить дискусійне в 

освітянських колах України. Проект документа по-

ложення про післядипломну освіту розробленого з 

урахуванням нових засад функціонування системи 

вищої освіти, визначених Законом України "Про 

вищу освіту", активно обговорюється, вносяться 

критичні зауваження та пропозиції. На даний час в 

Україні функціонує післядипломна педагогічна 

освіта, яку здійснюють обласні інститути післяди-

пломної освіти або структурні підрозділи закладів 

вищої освіти, що мають потрібний рівень акредита-

ції. Вивчення досвіду професійної підготовки педа-

гогів у розвинених зарубіжних країнах відкриває 

нові можливості для удосконалення системи непе-

рервної педагогічної освіти в Україні в умовах її 

адаптації до вимог загальноєвропейського освітнь-

ого простору.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питанням післядипломної підготовки вчителів до-

сліджували О. Абдуліна, Н. Кузьміна, І. Лернер, В. 

Сластьонін. Різні аспекти базової й післядипломної 

педагогічної освіти представлено в працях Н. 

Дем’яненко, О. Дубасенюк, С. Крисюка, В. Луго-

вого, В. Майбороди, Н. Протасової. Система після-

дипломної педагогічної освіти упродовж останнь-

ого часу постійно вдосконалюється в науковому та 

організаційно- методичному напрямах через вне-

сення корективів у зв’язку зі зміною суспільних ви-

мог до результатів педагогічної праці. Це засвідчу-

ють наукові праці з питань теорії та практики після-

дипломної педагогічної освіти, підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів (Ю. Бабанський, 

В. Бондар, Л. Даниленко, А. Колупаєва, Т. Су-

щенко, В. Олійник, Н. Протасова)  

Мета статті – проаналізувати існуючі ідеї 

підготовки вчителів до інклюзивного навчання у 

системі післядипломної педагогічної освіти у віт-

чизняному та зарубіжному досвіді.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Післядипломна освіта в українському законо-

давстві визначається як спеціалізоване вдоскона-

лення освіти та професійної підготовки особи шля-

хом поглиблення, розширення і оновлення її про-

фесійних знань, умінь і навичок або отримання 

іншої спеціальності на основі здобутого раніше 

освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного до-

свіду. Ця галузь освіти, незважаючи на численні 

недоліки, порівняно з базовою професійною, має 

певні переваги, а саме: вона менш інерційна, здатна 

реагувати на швидкі соціально-економічні зміни; 

має безпосередній двосторонній зв’язок із практи-

кою. Варто брати до уваги той факт, що заклади 

післядипломної педагогічної освіти навчають до-

рослих, які вже мають вищу освіту й досвід прак-

тичної діяльності за фахом.  

Упровадження моделі інклюзивного навчання 

в Україні стає пріоритетом державної політики. З 

метою створення для людей з функціональними об-

меженнями рівних можливостей у суспільстві був 

прийнятий Закон «Про основи соціальної захище-

ності інвалідів в Україні», що поклав початок ство-

рення інклюзивного соціального середовища в 

тому числі у закладах загальної середньої освіти. 

Це значно розширило можливості родин, що вихо-

вують дітей з особливими потребами у виборі нав-

чального закладу. Для створення сприятливого 

освітнього середовища в державному бюджету пе-

редбачено кошти на придбання спеціальних засобів 

корекції психофізичного розвитку, обладнання, ди-

дактичного матеріалу та особливих наочних за-

собів, які сприяють виконанню дитиною індивіду-

альну програму її розвитку. Та все ж однією з най-

актуальніших невирішених проблем на нашу думку 

є проблема професійної підготовки вчителів, здат-

них працювати в інклюзивному середовищі, 
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оскільки вчитель – головна дійова особа, покликана 

реалізувати стратегічні освітні цілі. 

У галузевому стандарті вищої освіти 

(спеціальність «Початкове навчання»), який вва-

жався чиним до лютого 2018 року, були відсутні ви-

моги щодо інклюзивної компетентності вчителя по-

чаткової школи, тому маємо ситуацію коли су-

часний вчитель не володіє основами спеціальної 

дидактики та не готовий працювати в умовах 

інклюзії. В той час як Європейський профспілковий 

комітет освіти наполегливо рекомендує, щоб така 

складова, як навчання школярів з особливими по-

требами, була частиною підготовки всіх учителів, а 

не тільки тих, хто працює з такою категорією дітей, 

тому, що в будь-якому класі і на будь-якому етапі 

навчання можуть бути такі діти. Державна політика 

України у сфері вищої освіти ґрунтується на прин-

ципах міжнародної інтеграції та інтеграції системи 

вищої освіти України у Європейській простір вищої 

освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та 

прогресивних традицій національної вищої школи, 

тому така вимога до фахових компетенцій педа-

гогічних працівників як готовність до роботи в умо-

вах інклюзії є обов’язковою. Для України проблема 

формування професійної готовності педагогів до 

роботи в умовах інклюзивної освіти є гостро акту-

альною, оскільки спектр функцій учителя значно 

розширюється. Тобто, окрім основних компетенцій 

(дидактичної, виховної і розвивальної), додаються 

просвітницька функція (інформування громадсь-

кості та батьків про особливості навчального про-

цесу при інклюзії), діагностична (вивчення можли-

востей та потреб дитини), та найголовніше ко-

рекційна (добір і проведення психолого-

педагогічних заходів щодо виправлення або по-

слаблення недоліків. Вирішення проблеми фор-

мування готовності вчителя до роботи в умовах 

інклюзії покладено на систему післядипломної пе-

дагогічної освіти.  

Питання різновидів функціонування системи 

післядипломної підготовки педагогічних кадрів до-

сить дискусійне в освітянських колах України. Про-

ект документа положення про післядипломну 

освіту розробленого з урахуванням нових засад 

функціонування системи вищої освіти, визначених 

Законом України "Про вищу освіту", активно обго-

ворюється, вносяться критичні зауваження та про-

позиції. На даний час в Україні функціонує після-

дипломна педагогічна освіта, яку здійснюють об-

ласні інститути післядипломної освіти або 

структурні підрозділи закладів вищої освіти, що ма-

ють потрібний рівень акредитації. У відповідності 

до чинного законодавства для педагогічних 

працівників в Україні є обов'язкове проходження не 

рідше одного разу на п'ять років підвищення 

кваліфікації [1]. Важливою умовою проходження 

чергової атестації є наявність документу про про-

ходження курсів підвищення кваліфікації на базі ін-

ститутів післядипломної освіти. Така ситуація, на 

нашу думку, перетворює інститути післядипломної 

педагогічної освіти на монополістів з надання по-

слуг у даній сфері, що не сприяє створенню конку-

рентного середовища. 

Вивчення досвіду професійної підготовки пе-

дагогів у розвинених зарубіжних країнах відкриває 

нові можливості для удосконалення системи непе-

рервної педагогічної освіти в Україні в умовах її 

адаптації до вимог загальноєвропейського освітнь-

ого простору. Значний науковий інтерес становлять 

прогресивні здобутки країн, що демонструють ви-

сокий рівень професійної підготовки педагогів, 

відповідно до світових стандартів; мають багаті 

історичні традиції освіти, що сприяє їх провідній 

ролі у галузі науки і освіти на регіональному і гло-

бальному рівнях.  

Зважаючи на різноплановість підходу до 

підвищення кваліфікації вчителів, європейські 

вчені розмежовують «вузьке» і «широке» тракту-

вання поняття «післядипломна освіта». Як зазначає 

В. Швидун [3], визначення стосується здебільшого 

навчання людини для провадження педагогічної 

діяльності (роботи вчителем, викладачем) і здат-

ності адекватно реагувати на модернізацію системи 

освіти (оновлення навчальних програм, запро-

вадження нових дисциплін, використання інтерак-

тивних технологій навчання). «Широке» ро-

зуміння, на яке орієнтується більшість європейсь-

ких дослідників в окресленні цілей і завдань 

післядипломної педагогічної освіти, запропоноване 

в контексті реалізації принципу «навчання впро-

довж життя» або «безперервного навчання», тобто 

передбачене прагнення та можливість учителя 

підвищувати свій професійний, методичний рівень 

протягом усього періоду педагогічної діяльності.  

В. Швидун [4] наголошує на значущості 

внеску як зарубіжних, так і українських учених у 

розроблення термінології теорії педагогіки.  

Цілком розділяємо думку О. Казачінер [2], 

щодо поєднання післядипломної педагогічної 

освіти із системою загальної середньої освіти через 

підвищення кваліфікації педагогів на базі навчаль-

них закладів для найбільш повного задоволення 

індивідуальних потреб. У цьому контексті йдеться 

про безпосередню реалізацію на практиці поняття 

«неперервна освіта» через розвиток двох її склад-

ників: індивідуального професійного зростання пе-

дагога та шкільної системи в цілому. Цілком погод-

жуємося з думкою В. Лунячека [6] про те, що на 

сьогодні назріла потреба перейти до обов’язкової 

незалежної сертифікації педагогічних працівників, 

право проведення якої має бути надане акредитова-

ним кваліфікаційним центрам. Причому, порядок 

проходження сертифікації педагогічних 

працівників має погоджуватись із професійними 

об’єднаннями педагогів, громадськими ор-

ганізаціями, які здійснюють свою діяльність в 

освітній сфері, а стосовно професійної освіти – та-

кож із об’єднаннями роботодавців. Для демоно-

полізації цієї сфери необхідно перейти до системи 

«гроші ходять за педагогом» у післядипломній 

освіті. У бюджетах відповідних рівнів передбача-

ються кошти на проходження педагогічними 

працівниками відповідних курсів підвищення 

кваліфікації у закладах системи післядипломної пе-

дагогічної освіти. Проте педагог позбавлений сво-

боди вибору в тому, де саме він бажав би підвищити 
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свій фаховий рівень і з яких аспектів. Вочевидь, що, 

з одного боку, така усталена практика не стимулює 

педагога, оскільки асортимент освітніх послуг, які 

його змушують отримувати, у такому випадку ча-

сто не відповідає його запитам і потребам, а з ін-

шого – не стимулює також заклади післядипломної 

педагогічної освіти, які є монополістами і гаранто-

вано отримують кошти за проходження у них педа-

гогами відповідних курсів чи практик.  

Висновки та перспективи подальших до-

сліджень. Отже, проаналізувавши сучасні ідеї 

підготовки вчителів у системі післядипломної педа-

гогічної освіти України та европейський досвід, з 

нашої точки зору процес підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників і керівників освіти пови-

нен бути принципово змінений. На нашу думку 

необхідно удосконалити систему підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у 

відповідності до найкращого світового досвіду, 

шляхом створення мережі закладів, що мають 

ліцензійне право на підвищення кваліфікації педа-

гогів, тим самим створити конкурентне середовище 

серед закладів надавачів послуг. Мотивувати ши-

рокі маси вчителів до активної участі у процесі 

підвищення кваліфікації. Зробити процес навчання 

цілісним та індивідуалізованим, об’єднавши курсо-

вий і між курсовий період, враховуючи запит педа-

гога та потребу навчального закладу.  
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АННОТАЦИЯ 

Подростковый период очень важен в становлении личности. В тот момент, когда подросток пережи-

вает психологические и физические изменения, возникает потребность нового комплекса. Именно в этом 

возрасте создаются основные свойства личности, определяются ценности по которым в дальнейшем будет 

жить индивид. Основной потребностью этого периода является самоутверждение, к которому подросток 

приходит через самосознание и самооценку. Очень важно чтобы в этот момент подросток выбрал для себя 

правильные ориентиры и знал, как можно увлечь за собой. В статье раскрывается необходимость развития 

лидерских качеств с точки зрения помощи подростку в становлении себя правильной социальной лично-

стью.  
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ABSTRACT 

The adolescent period is very important in the formation of personality. When the teenager is experiencing 

psychological and physical changes, the need arises for a new complex. It is at this age that the basic properties of 

the personality are created, values are determined on which the individual will later live. The main need of this 

period is self-assertion, to which the teenager comes through self-awareness and self-esteem. It is very important 

that at this moment the teenager has chosen the right landmarks for himself and knew how to carry away with him. 

The article reveals the need to develop leadership skills in terms of helping a teenager to become a right social 

person. 

Ключевые слова: подросток, подростковый возраст, лидер, лидерские качества, теория лидерства, 

лидерская программа, личность.  

Keywords: teenager, adolescent age, leader, leadership qualities, leadership theory, leadership program, per-
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Подростковый возраст – важный этап в жизни 

для становления личности индивида. Именно в этот 

период зачастую определяется, как может в даль-

нейшем сложиться судьба подростка. В этом воз-

расте происходит перестройка организма – половое 

созревание. И, несмотря на то, что линии психиче-

ского и физиологического развития идут не всегда 

параллельно, границы периода могут значительно 

варьироваться. [9]. 

Под подростковым возрастом понимают осо-

бый период развития человека, своеобразие кото-

рого заключается в том, что он между детством и 

зрелостью и охватывает достаточно длительный пе-

риод жизни. Начало периода приходится к 11-12 го-

дам, а конец по-разному: от 15 до 17-18 лет. [15] 

Нельзя установить границы подросткового 

возраста четко, у каждого человека они индивиду-

альны. Подросток проходит огромный путь в своем 

развитии: внутренние конфликты с самим собой и с 

другими, внешние срывы и восхождения, через ко-

торые он может обрести чувство личности. В этот 

возрастной период у ребенка закладывается пони-

мание сознательного поведения, создается общее 

направление в формировании нравственных пред-

ставлений и социальных установок. [15] 

Впервые психологические особенности под-

росткового возраста были описаны С. Холлом. Он 

указал противоречивость поведения подростков 

(например, интенсивное общение может смениться 

замкнутостью, уверенность в себе может перейти в 

неуверенность и сомнения и т.п.). Также он вводит 

в психологию представления о подростковом воз-

расте как о кризисном периоде развития. [7] 

Именно в этот кризисный период проявляются 

многие нервные и психические заболевания. 

Быстро происходит расширение сферы социальных 

отношений, которые дают подростку новый соци-

альный опыт, причем он может быть не всегда по-

зитивным. [9] 

Большинство изменений наблюдается в плане 

формирования личности. Основная особенность 

подростка – личностная нестабильность. Противо-

положные черты, стремления, тенденции сосуще-

ствуют и борются друг с другом. [12] 

Выготский Л.С. предложил рассматривать 

подростковый возраст с точки зрения интересов, 

которые определяют структуру направленности ре-

акций. Например, особенности поведения подрост-

ков (падение школьной успеваемости, ухудшение 

отношений с родителями др.) можно объяснить ко-

ренной перестройкой всей системы интересов в 

этот период. [5] 

Подросток начинает претендовать на равно-

правие в отношениях со старшими и может идти на 

конфликты, для того, чтобы отстаивать свою 

«взрослую» точку зрения. Чувство взрослости мо-

жет проявляться в возникновении стремления к са-

мостоятельности, в желании оградить определен-

ные стороны своей жизни от посягательств взрос-

лых. На конец подросткового возраста, на границе 

с ранней юностью, представления о себе стабили-

зируются и образуют целостную систему – «Я-кон-

цепцию». У части детей «Я-концепция» может фор-

мироваться позже, в старшем школьном возрасте. 

Но в любом случае – этот период в развитии само-

сознания является очень важным. [9] 

С одной стороны, для этого сложного этапа по-

казательны негативные проявления, дисгармонич-

ность в строении личности, изменение прежде уста-

новившихся систем интересов ребенка, проявля-

ется протестующий характер поведения в 

отношении к взрослым. А с другой стороны, этот 

возраст отличается и положительными факторами: 

растет самостоятельность ребенка, более разнооб-

разными и содержательными становятся отноше-

ния с другими детьми и взрослыми, ощутимо рас-

ширяется сфера деятельности и т. д. Главным явля-

ется то, что данный период отличается выходом 

ребенка на качественно новую социальную пози-

цию, в которой будет сформировано его сознатель-

ное отношение к себе как части общества. 

Представления, на базе которых у обучаю-

щихся формируются критерии самооценки, приоб-

ретаются в ходе такой деятельности как самопозна-

ние. Основной формой самопознания есть сравне-

ние себя с другими людьми: взрослыми, 

сверстниками. 

Главное значение в этот период приобретает 

общение со сверстниками. Во время общения с дру-

зьями, подростки активно осваивают нормы, цели, 

средства социального поведения, у них вырабаты-

ваются критерии оценки себя и других, они опира-

ются на заповеди «кодекса товарищества». Внеш-

ние проявления коммуникативного поведения под-

ростков могут быть весьма противоречивы. С 

одной стороны, это стремление во что бы то ни 

стало быть такими же, как и все, а с другой — же-

лание выделиться от всех, отличиться любой ценой. 

[18] 
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Именно в этом возрасте возникает ориенти-

ровка личности на самооценку. От характера само-

оценки зависит уровень притязаний подростка. Са-

мооценка возникает и формируется только в про-

цессе общения подростка с другими людьми. [13] 

Исходя из вышесказанного, можно сказать о 

том, что подросток понимает, что он уже не ребё-

нок, замечая сильные изменения в своем физиче-

ском и половом развитии, чувствуя возможности 

проявлять социальную активность, общественно 

важные дела в семье и школе. 

Под социальной активностью В. Г. Маралов 

понимает способность ребенка включаться в специ-

фическую для такого возраста деятельность по ре-

шению общественных задач, проявлять уровень 

психической активности, который способствовал 

бы получению результатов, значимых для других и 

для себя в плане становления социально значимых 

черт личности. [1] 

Именно поэтому в подростковом возрасте мно-

гие школьники начинают стремиться утвердить 

себя в качестве лидера. [10] 

Психологическая наука накопила значитель-

ный теоретический материал по проблеме лидер-

ства, изучены обширные аспекты данного вопроса. 

Однако теоретический анализ проблем лидерства в 

психологии показывает, что эти вопросы, особенно 

в подростковом возрасте, требуют более подроб-

ного и глубокого исследования. 

На Западе выделяют несколько теоретических 

подходов в происхождении самого лидерства. Пер-

вая теория, которая носит название «теория черт» 

утверждает, что лидером может быть только имею-

щий определенный набор личностных психофизио-

логических качеств. Т.е., лидером может быть 

только рожденный лидером. 

«Ситуационная теория лидерства» утверждает, 

что лидерство является продуктом ситуации. В раз-

ных ситуациях деятельности определенной группы 

выделяются отдельные ее члены, которые значи-

тельно превосходят других в одном качестве, кото-

рое требуется именно в этот момент. В связи с этим 

человек, обладающий этим качеством, становится 

лидером группы (Е. Хартли). 

«Системная теория лидерства» основывается 

на том, что лидерство является процессом создания 

межличностных отношений в группе, а лидер явля-

ется субъектом управления этим процессом. Таким 

образом, лидерство рассматривается как функция 

группы, поэтому его изучение необходимо прово-

дить с позиции целей и задач группы (Дж. Ханас, Д. 

Тибо, К. Келли, Ф. Фидлер). 

«Синтетические» теории состоят из элементов 

трех предыдущих теорий. [16, с. 62]. 

В ходе изучения литературы, я придерживаюсь 

«синтетической теории».  

Лидерами не становятся вдруг. Лидерство раз-

вивается в результате накопления опыта, причем 

процесс изучения лидерства и обучения ему непре-

кращающийся. Авторы подчеркивают, что наибо-

лее эффективный путь освоения лидерства проис-

ходит через деятельность и практику взаимодей-

ствия индивидов друг с другом. [6. С. 44–46]. 

В социальной психологии исследователи фе-

номена лидерства главными направлениями разви-

тия лидерского потенциала отмечают: а) уверенное 

чувство и самоощущение Хозяина жизни; в) краси-

вая самоподача, а именно, умение очаровывать лю-

дей; г) наличие ситуации, требующей прорыва впе-

ред. [8] 

Эффективному лидеру характерны такие каче-

ства: высокий уровень развития эмоционального 

интеллекта, способность убеждать, талант установ-

ления позитивных отношений в социально-психо-

логической группе и крупном коллективе, способ-

ность влиять на поведение объектов управления. 

[20] 

Некоторые до сих пор думают, что лидерство 

— это качество, которое или есть от рождения, или 

его нет вообще. Это ложная теория, поскольку ис-

кусству быть лидером можно научиться. Согласно 

английскому писателю С.Н. Паркинсону, суще-

ствуют шесть основных элементов лидерства, кото-

рые можно приобрести или развить в себе учебой и 

практикой. А, следовательно, лидерские качество 

можно развивать.  

Традиционно в молодежном лидерстве изуча-

ются положительные (позитивные) лидеры, ли-

деры–организаторы. При этом очень часто акцент 

ставится именно на их личностных качествах. Ин-

тересными в этом плане представляются современ-

ные исследования психологии молодежного лидер-

ства, выполненные курскими психологами А.С. 

Чернышевым [19], С.В. Сарычевым [14], С.Г. Ели-

заровым [11], И.Н. Логвиновым и др. 

Однако, если в существующей системе отно-

шений подростку не удалось занять соответствую-

щего его возможностям и потребностям положе-

ния, в этом случае он может выступать в качестве 

деструктивного лидера. Современная психология 

изучает ряд аспектов деструктивного лидерства, 

прежде всего, лидерство в асоциальных группах, 

которое часто обозначается как девиантное лидер-

ство. 

А.С. Чернышёв, на основе результатов, полу-

ченных при изучении проблемы организованности, 

предложил выделять лидеров-организаторов и ли-

деров –дезорганизаторов, т. е. выделил два вида ли-

дерства: просоциальное (социальное) и асоциаль-

ное (антиобщественное). Нужно отметить, что в 

данный момент не существует единого понимания 

феномена деструктивного лидерства, нет чёткой 

классификации его разновидностей. [2] 

Но нередко бывает, что неформальный лидер 

утверждает свой авторитет среди учащихся гру-

быми нарушениями дисциплины на уроке, начи-

нает сознательно противодействовать учителям: 

ведет себя с ними дерзко и вызывающе, мешает 

проведению учебных занятий, провоцирует непо-

слушание и шалости других учащихся. Активность 

такого неформального лидера рекомендуется не по-

давлять, а направлять на разумные цели, привле-

кать его к организации добрых дел. Ведь нужно не 

забывать, что именно такие активные школьники 

сами нуждаются в воспитании и самовоспитании 



Sciences of Europe # 34, (2018)  21 

организованности, умения управлять своим поведе-

нием и корректно влиять на поведение своих това-

рищей. 

Поэтому их перевоспитание начинают с при-

влечения к несложным видам общественно-органи-

зационной деятельности, постепенно ее усложняя, 

обучая целесообразным приемам организаторской 

работы. 

В последнее время в научный оборот вводится 

понятие «лидерская программа», которое представ-

ляет собой совокупность идей обучения лидеров и 

оценки уровня их самореализации на практике 

(М.И. Рожков, А.В. Волохов, А.Н. Ходусов, А.Л. 

Уманский, А.И. Тимонин). 

Важным условием реализации любой лидер-

ской программы является педагогическое стимули-

рование лидерства, под которым подразумевается 

педагогическая организация мотивообразующих 

условий деятельности, направленная на включение 

личности в социально значимые отношения с пози-

ции лидера (А.В. Волохов, А.В. Джеус, С.И. Пан-

ченко, В.В. Рогачев, М.И. Рожков, И.В. Романец, 

А.И. Тимонин, А.Л. Уманский). [4] 

Поэтому в целях совершенствования государ-

ственной политики в области воспитания подраста-

ющего поколения, содействия формированию лич-

ности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей Президентом РФ В.В. Путиным 

был подписан Указ «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации “Российское движение школьников”». 

[17, с. 1]. Именно с 2015 г. начинается новый этап 

развития детского движения, на котором особое 

внимание уделяется развитию лидерской позиции 

личности. 

Формирование лидерской позиции базируется 

на активном отношении к жизни, способности к ре-

флексии, умении оказывать влияние на других, воз-

можности создать команду единомышленников для 

достижения согласованных социально значимых 

целей. 

Использованный при программировании ра-

боты с подростками личностно ориентированный 

подход позволяет обосновать новое понятие, вве-

денное в научный оборот О.С. Газманом, – педаго-

гическая поддержка развития и обогащения лич-

ностного роста и совершенствование возможностей 

подростка-лидера [4, с. 10]. 

Лидерский опыт в целом полезен человеку, по-

тому что это опыт социально ответственного пове-

дения, это опыт признания, это опыт проживания 

высокой самооценки, это моменты, когда ощуща-

ешь себя сильным, значимым, компетентным. [3] 

Таким образом, в сложный переходной под-

ростковый период необходимо помочь детям в 

нахождении своей самооценки, а так же поста-

раться направить их деятельность в нужное русло. 

Именно благодаря привлечению подростков к ли-

дерской программе, к развитию лидерских качеств, 

можно поспособствовать становлению зрелой со-

циальной ответственной личности. Так как лидер-

ские качества можно развивать, то любому из под-

ростков такой опыт будет важен, как ребенку с по-

ложительной характеристикой, так и ребенку с вы-

раженным антисоциальным поведением. Ведь под-

ростки нуждаются в воспитании и самовоспитании 

организованности, умении управлять своим пове-

дением и изучении способов для корректного влия-

ния на поведение своих товарищей. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуто питання формування соціокультурної компетентності у учнів 8 класу на матеріа-

лах синтаксису простого речення. Визначено місце соціокультурної компетентності у парадигмі компете-

нтнісного підходу до освіти, проаналізовано методичні аспекти формування соціокультурної компетент-

ності восьмикласників на уроках української мови. 

ABSTRACT 
The article reveals the issue of formation of socio-cultural competence among the students of Grade 8 based 

on the materials of the simple sentence syntax. The place of socio-cultural competence in the paradigm of compe-

tence approach to education is determined. The methodical aspects of formation of socio-cultural competence 

among the eight-graders in Ukrainian lessons are analyzed. 

The researcher elicits four components of socio-cultural competence and provides a step-by-step algorithm 

for the formation of socio-cultural competence on the syntax of a simple sentence 
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окультурної компетентності  
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Постановка проблеми. Рідна мова, що сама 

по собі вже є найважливішою людською цінністю, 

забезпечує засвоєння загальнолюдських, націона-

льних, родинних та особистісних цінностей, куль-

турних норм узаємодії в соціумі, правил соціальної 

поведінки. Передумовою соціалізації й самореалі-

зації особистості вважають компетентність [7, 

с. 62]. Компетентнісний підхід спрямовує процес 

навчання на повноцінне засвоєння всіх ліній змісту 

мовної освіти: мовленнєвої, мовної, соціокультур-

ної й діяльнісної. Однак у розрізі заявленої теми ос-

новну увагу зосереджуємо на соціокультурній змі-

стовій лінії, що передбачає осмислення й синтез 

знань, здобутих під час вивчення інших навчальних 

предметів, трансформацію їх у цілісну картину 

світу, ґрунтується на суспільній і культуроносній 

функціях мови, відображаючи взаємозалежний 

зв’язок: людина – суспільство – мова – культура 

[19].  

Виокремлення її як структурного компонента 

програми сприяє формуванню соціокультурної 

компетентності шляхом засвоєння культурних і ду-

ховних цінностей, норм, що регулюють соціально-

комунікативні відносини між статями, поколін-

нями, націями, визначенню змісту і напрямів есте-

тичного і морально-етичного розвитку учнів. 

http://e-koncept.ru/2015/85900.htm
http://e-koncept.ru/2015/85900.htm
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Останнім часом посилилась увага науковців до фе-

номена соціокультурної компетентності як одного 

з важливих показників формування ціннісних оріє-

нтацій особистості, готовності її до міжкультурної 

комунікації. Значна частина цих досліджень прис-

вячена роботі зі студентами або здійснюється в кон-

тексті вивчення іноземної мови (Гез М., Зимня І., 

Леонтьєв О., Пассов Ю., Редько В., Сафонова В., 

Смелякова Л.); соціокультурний розвиток учнів ро-

зглядають як лінгвометодичну проблему (Ку-

черук О., Ярмолюк А.). Окремі праці присвячені ро-

боті з текстами соціокультурної тематики на уроках 

української мови (Бондаренко Н., Голуб Н., Горош-

кіна О., Пентилюк М., Скуратівський Л., Шелехова 

Г.). 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Вперше обґрунтовано наукові за-

сади формування соціокультурної компетентності 

учнів 8 класу на матеріалі синтаксису простого ре-

чення; здійснено розгляд суті соціокультурної ком-

петентності крізь призму понять культурного й со-

ціального контекстів; виділено базові для цієї ком-

петентності вмінння й відчуття; визначено місце 

соціокультурної компетентності в ієрархії шкіль-

них компетентностей, етапи й засоби формування й 

розвитку її; розроблено алгоритм поетапного фор-

мування й розвитку соціокультурної компетентно-

сті для учнів 8 класу на уроках української мови. 

Цілі статті: Проаналізувати стан розроблено-

сті проблеми в лінгвістичній, психолінгвістичній, 

соціолінгвістичній, педагогічний, філософській, 

методичній літературі й вивчити практику форму-

вання соціокультурної компетентності учнів основ-

ної школи, визначити психолого-педагогічні, соці-

олінгвістичні й лінгводидактичні передумови фор-

мування соціокультурної компетентності учнів 8 

класу, з’ясувати сутність соціолінгвістичної компе-

тентності та значення її для розвитку й життєдіяль-

ності учнів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Оскільки соціокультурну компетентність визнача-

ємо як міжпредметну, а отже таку, що має перебу-

вати у полі зору кількох учителів-предметників по-

стійно, системно, вважаємо за доцільне визначити 

чітко суть її. 

Дослідник Ян ван Ек трактує соціокультурну 

компетентність як «здатність до адекватної взаємо-

дії у ситуаціях повсякденного життя, підтримки со-

ціальних контактів [3, с. 95]».  

М. Байрам і Ж. Зарат, вважають, що соціокуль-

турна компетентність – це здатність до взаємодії з 

іншими, пізнання їхнього способу життя [1; с. 35].  

П. Сисоєв, виокремлює два взаємопов’язані 

компоненти соціокультурної компетентності – со-

ціальний і культурний. Тлумачення нерідко виви-

щують то соціальний компонент соціокультурної 

компетентності, який «базується на знаннях конк-

ретних соціальних умов спілкування [17, с. 10]», то 

культурний. Оволодіння цими знаннями дає змогу 

сучасному підліткові, учневі 8 класу, усвідомлено 

застосовувати знання соціального й культурного 

контекстів з метою входження в соціум і визна-

чення свого місця в ньому. 

Соціокультурну компетентність вважають ва-

жливим фактором соціалізації восьмикласника в 

суспільстві, пов’язують із терміном «соціалізація» 

й визначають як формування соціальної ролі особи-

стості в умовах набуття досвіду соціальної взаємо-

дії й засвоєння соціальних цінностей, які учні за-

своюють саме у віці дванадцяти-тринадцяти років 

[17, с. 21].  

Соціокультурну компетентність також 

пов’язують із розвитком особистості, усвідомлен-

ням себе в суспільстві, самореалізацією, визначен-

ням своїх ціннісних переваг, з огляду на які є мож-

ливість конструювати свою поведінку й стосунки з 

партнерами. На думку О. Жежери, соціокультурна 

компетентність як важлива характеристика особис-

тості «визначає ціннісні орієнтації індивіда, сприяє 

формуванню їх, є сферою їхньої практичної реалі-

зації». Ми поділяємо таку позицію в тому, що успіх 

розвитку компетентності залежить від мотивованої, 

цілеспрямованої, скоординованої діяльності.  

У результаті аналізу наукової літератури з’ясо-

вано, що компоненти соціокультурної компетент-

ності взаємопов’язані через поняття культурного й 

соціального контекстів, й оволодіння ними має від-

буватися комплексно. Культурний контекст перед-

бачає знання реалій, спільних для всього народу-

носія, а соціальний – знання соціальних умов спіл-

кування, прийнятих на конкретному історичному 

етапі розвитку суспільства [12]. Тому соціокульту-

рна компетентність розглядаємо передусім як здат-

ність людини усвідомлено застосовувати знання 

соціального й культурного контекстів з метою вхо-

дження у соціум і визначення свого місця в ньому. 

Процес формування соціокультурної компетентно-

сті учнів відповідно поєднуватиме виховну й розви-

вальну цілі на дидактичному тлі навчання українсь-

кої мови. 

Соціокультурна змістова лінія програми – но-

вий аспект у навчанні української мови. Такий під-

хід пов'язаний з необхідністю формування соціоку-

льтурної компетентності, що визначає стратегію 

вивчення української мови крізь призму культури. 

Під цією компетентністю необхідно розуміти не 

просто володіння інформацією про безпосередній 

зв’язок мови з соціумом і культурою, а й усвідом-

лення своєї ролі й місця в суспільстві, процесах ро-

звитку мови, утвердження її позицій, готовність до 

виконання цих ролей і обов’язків, наявність сфор-

мованих поведінкових норм і ставлень крізь призму 

цінностей, а також певного суб’єктного досвіду.  

Науковці виокремлюють різні компоненти со-

ціокультурної компетентності. Цей аспект мовної 

освіти висвітлено, зокрема, у працях Н. Голуб, О. 

Горошкіної, М. Пентилюк, О. Кучерук, А. Ярмо-

люк.  

У структурі більшості моделей соціокультур-

ної компетентності в методиці навчання іноземних 

мов (Верещагіна Є., Гальскова Н., Костомарова В., 

Сафонова В. та ін.) виокремлено такі компоненти:  
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– лінгвокраїнознавчий (лексичні одиниці з со-

ціально-культурною семантикою і вміння їх засто-

совувати в ситуаціях міжкультурного спілкування: 

безеквівалентні слова, фонові слова, реалії);  

– культурологічний (соціокультурне, історико-

культурне, етнокультурне тло, знання традицій, 

звичаїв народу мови, що вивчається, відомості 

щодо національного характеру, особливостей по-

всякденного життя, основних цінностей і типового 

для членів певного суспільства оцінювання, норм 

поведінки тощо);  

– соціолінгвістичний (мовні особливості соціа-

льних прошарків, представників різних поколінь, 

статей, суспільних груп, діалектів: мовленнєві сте-

реотипи, ситуативні кліше, комунікативні кліше, 

формули мовленнєвого етикету, моделі мовленнє-

вої поведінки);  

– соціально-психологічний (володіння соціо- і 

культурно-зумовленими сценаріями, національно-

специфічними моделями поведінки з використан-

ням комунікативної техніки, прийнятої в певній ку-

льтурі) [8]. 

Опираючись на праці сучасних лінгводидакти-

ків (Александрової В., Горошкіної О., Карамана С., 

Новосьолової В., Ярмолюк А.), пропонуємо такі 

змістові компоненти соціокультурної компетентно-

сті на уроках рідної мови:  

1) країнознавчий (знання про український на-

род як етнічний носій мови, риси українського на-

ціонального характеру, суспільно-державний уст-

рій України, здобутки в галузі освіти, культури, 

особливості побуту, традиції, звичаї [1, с. 277];  

2) лінгвокраїнознавчий (здатність сприймати 

мову в її культуроносній функції, з національно-ку-

льтурними особливостями; знання мовних оди-

ниць, у тому числі з національно-культурним ком-

понентом семантики й уміння використовувати їх 

відповідно до соціально-мовленнєвих ситуацій) [1, 

с. 278];  

3) соціолінгвістичний (знання особливостей 

національного мовленнєвого етикету й невербаль-

ної поведінки, уміння й навички застосовувати їх у 

реальних життєвих ситуаціях, здатність організову-

вати мовленнєве спілкування відповідно до комуні-

кативної ситуації, соціальних норм, поведінки й со-

ціального статусу комунікантів) [1, с. 278].  

Конкретизація змістового наповнення сприя-

тиме розширенню й урізноманітненню тематики 

цієї змістової лінії, слугуватиме учителю орієнти-

ром в реалізації завдань, передбачених чинною про-

грамою.  

Зупинимося на методичних аспектах форму-

вання соціокультурної компетентності восьмиклас-

ників на уроках української мови. Відомо, що мова 

– джерело пізнання історії та культури народу, вона 

ввібрала в себе не лише комунікативний, а й соціо-

культурний складники. Саме мова зберігає відомо-

сті про етнос, про етапи його соціального й культу-

рного розвитку. Сучасний етап розвитку лінгвіс-

тики сфокусований на сприйнятті мови як сегмента 

культури. Тому тлумачити українську мову окремо 

від культури – значить не розуміти її цілісності, ро-

зглядати ж культурні здобутки народу окремо від 

мови – означає не розуміти сутності культури. У 

зв’язку з вищезазначеними аспектами сучасна лінг-

водидактика активізує культуроформувальну фун-

кцію мовної освіти. Адже крізь мовну картину світу 

можна побачити етнічні особливості народу, сис-

тему національних цінностей. Тобто мова виховує 

свого носія, його ментальність. Саме тому мовна 

освіта учнів повинна формувати соціокультурну 

компетентність восьмикласників, кінцева мета якої 

– усвідомлення значення рідної мови в житті на-

роду, розвиток національної свідомості і патріоти-

чні почуття до України.  

Як стверджують зарубіжні психологи, саме у 

віці дванадцяти-тринадцяти років дитина починає 

ідентифікувати себе як частину певного етносу, сві-

домо долучається до певної соціальної групи [5, с. 

205]. З огляду на це, словесникові необхідно звер-

нути увагу на формування соціокультурної компе-

тентності учнів саме у 8 класі.  

Виховання мовної особистості в соціокультур-

ному аспекті потребує нових підходів до вивчення 

української мови. Один зі шляхів реалізації такого 

підходу – добір соціокультурного матеріалу до уро-

ків української мови, тобто такий матеріал має до-

помогти формувати українськомовну особистість.  

Становлення соціокультурної компетентності 

– це формування уявлень школяра про навколиш-

ній світ. Ці уявлення й зміст їх зосереджені в стру-

ктурі свідомості підлітків. Вони – єдність знань, 

цінностей, відносин, утворюють специфічний етні-

чний національний світогляд.  

Слушним уважаємо алгоритм становлення со-

ціокультурної компетентності, який пропонує 

О. Кучерук, – ретельний добір адаптованого мате-

ріалу українознавчого наповнення, виконання ко-

мунікативних вправ, які сприяють міжкультурній 

комунікації в типових сферах діяльності; вико-

нання лінгвістичних вправ і завдань на матеріалі со-

ціокультурного змісту з метою автоматизації нави-

чок і вмінь; використання певного алгоритму опра-

цювання матеріалу з метою формування 

соціокультурної компетентності [11, с. 7]. 

Висловлюємо припущення, що соціокульту-

рну компетентність на уроках синтаксису простого 

речення у 8 класі можна сформувати такими засо-

бами: 

– добором текстів українознавчого напов-

нення, що містять різноманітні проблеми; 

– системною реалізацією міжпредметних 

зв’язків; 

– розігруванням соціальних ролей; 

– моделюванням життєвих ситуацій; 

– формуванням комфортного освітнього сере-

довища; 

– добором оптимальних методів і прийомів на-

вчання; 

– дотриманням чіткого алгоритму формування 

компетентності, що містить мету навчання на кож-

ному з етапів уроку.  

Соціокультурний аспект у процесі навчання 

української мови може бути реалізовано за рахунок 

багатоаспектного використання на різних етапах 

вивчення української мови текстів, що презентують 
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особливості національного мислення, способу 

життя, суспільної й мовної поведінки, а також укра-

їнського менталітету загалом.  

Н. Іпполітова зазначає, що саме текст є тією 

структурою, основою, що об’єднує елементи й оди-

ниці мови в єдину систему. Як дидактична одиниця 

текст сприяє поєднанню двох найважливіших аспе-

ктів у вивченні рідної мови у шкільному курсі: ви-

вчення мовної системи й удосконалення норм і пра-

вил спілкування залежно від мовної ситуації [10, с. 

34]. 

У результаті можна констатувати, що соціоку-

льтурний компонент виражений на всіх рівнях мо-

вної системи. Однак найбільш інформативним з по-

зиції культурного й соціального становлення осо-

бистості учнів 8 класу є текст. Саме тому 

зауважимо, що процес формування соціокультур-

ної компетентності учнів триватиме й на матеріалі 

синтаксису простого речення. Отже, синтаксис є 

одним із центральних розділів у системі мовних 

знань, умінь і навичок, необхідних школярам у різ-

них ситуаціях комунікативного дискурсу, адже він 

передбачає здатність користуватися усною й писе-

мною літературною мовою, послуговуватися важ-

ливих для школярів арсеналом синтаксичних мов-

них одиниць різних структурних рівнів, синтаксич-

них конструкцій певних видів і сполучних засобів з 

урахуванням функційно-стильових різновидів мов-

лення відповідно до теми, мети, ситуації спілку-

вання, провідних жанрів комунікації.  

Л. Березенська, Н. Сіваєва зазначають, що ело-

куція словесного матеріалу передбачає синтакси-

чну стрункість, вишуканість форм, національну са-

мобутність мовлення, інформаційне насичення, а 

також лексичне, семантичне й синтаксичне багатс-

тво мовлення. Тому вивчення синтаксису діалекти-

чно пов’язано з високим рівнем загальної культури 

учнів в її мисленнєвому, поведінковому й почуттє-

вому проявах, тобто віддзеркалює процеси мовоми-

слення, мовотворення й мовопродукування в непе-

рервній мовній освіті [4, с.22].  

Чинна програма з української мови для учнів 8 

класу актуалізує соціокультурну компетентність і 

ставить орієнтовні вимоги до неї: учень оцінює про-

читані чи почуті відомості та добирає й використо-

вує ті з них, які необхідні для досягнення певної ко-

мунікативної мети; використовує українську мову 

як засіб формування ціннісної позиції щодо грома-

дянського патріотизму, любові до Батьківщини й 

української природи, почуття гордості за свою кра-

їну, поваги до її історії, культури й історичних 

пам’яток, сімейних цінностей, визнання цінності 

здоров’я свого й інших, оптимізм у сприйманні 

світу; усвідомлює необхідність бути готовим і зда-

тним дотримуватися морально-етичних норм сто-

совно дорослих і ровесників у школі, позашкіль-

ному житті, удома, у суспільно корисній діяльності. 

Можемо зробити висновок про важливість вза-

ємозв’язку змістових ліній, адже без мовної змісто-

вої лінії (просте речення, головні і другорядні 

члени речення, односкладне речення, повне і не по-

вне речення, ускладнене речення), восьмикласник 

не зможе створювати повноцінні власні вислов-

лення. Тому вчителі-словесники мають зосередити 

увагу на вивченні синтаксису простого речення че-

рез призму соціального й культурного досвіду на-

ції.  

За допомогою формування соціокультурної 

компетентності відбувається соціалізація восьмик-

ласників. Цей науковий напрям презентований у 

рольовій теорії особистості, що базується на конце-

пціях рольових теорій Дж. Міда, Я. Морено, Е. Бе-

рна, Дж. Келлі та інших. В Україні рольова теорія 

особистості перебуває у полі зору досліджень 

П. Горностая, З. Мірошник.  

Соціальна роль – досить широке поняття. Воно 

поєднує в собі великий спектр проявів поведінки 

людини: від ситуативних ролей, що є лише схема-

тизованими формами комунікації, до життєвих ро-

лей, які стали стійкими формами соціальної поведі-

нки та діяльності людини і фактично є проявом осо-

бистості, тобто соціальне «Я» індивіда. Саме 

процес формування життєвих ролей особистості 

можна розглядати як соціалізацію і як розвиток осо-

бистості [6, с. 22].  

Учені-соціологи не мають одностайної думки 

щодо класифікації ролей У лінгводидактиці не роз-

роблено методичних рекомендацій, щодо проекту-

вання соціальних ролей у практику навчання укра-

їнської мови.  

На основі принципів класифікації соціальних 

ролей, які розробив П. Горностай, виокремимо ролі, 

важливі для роботи з формування соціокультурної 

компетентності у 8 класі.  

Існує чотири виміри соціальних ролей: 

– особистісно-соціальний (визначає місце ролі 

в соціально-індивідуальному дуалізмі); 

– життєво-часовий (визначає функціювання 

ролей у психологічному часі і зв'язок їх із тимчасо-

вими характеристиками, життям людини); 

– поведінковий (визначає функціювання ролей 

у поведінковому «просторі»); 

– нормативно-функційний (об’єднує ролі, у 

яких переважає інструментальний характер чи ролі, 

пов’язані з особистісним сенсом і життєвими цін-

ностями) [6, с. 112]. 

До особистісно-соціального виміру належать 

такі конструктиви: 

1. «Особистісні ролі – Соціальні ролі» – це ха-

рактеристики ролей, які виражають залежність ро-

льової поведінки від особистісних мотивів або від 

соціальних нормативів і очікувань.  

Для практичного розігрування таких ролей на 

уроці української мови, пропонуємо ситуації, у 

яких задіяно різні соціальні й особистісні ролі, як-

от: мати, домогосподарка, бізнесмен, дідусь, украї-

нець тощо.  

2. «Індивідуальні – Групові» – ролі, що перед-

бачають включення індивіда в структуру групи або 

відносну незалежність від неї. Для впровадження 

цих ролей на уроці застосовуємо групу чи парну ро-

боту з такими ролями: учні, робітники, пенсіонери, 

депутати, представники субкультури байкерів. Ко-

жна група чи представник її одержує конкретне за-

вдання.  
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3. «Характерні – Міжособистісні» – ролі, що 

виражають особливості поведінкових характерис-

тик особистості або задані міжособистісними сто-

сунками.  

Для реалізації цих ролей на уроці української 

мови у 8 класі пропонуємо також різноманітні діа-

логічні ситуації на зразок: допоможи старенькій ба-

бусі зорієнтуватися у виборі якісних продуктів ук-

раїнських виробників в супермаркеті; допоможи 

гостеві твого міста, яку екскурсію замовити, який 

сувенір придбати; допоможи батькам скласти бю-

джет мандрівки в Карпати; допоможи іноземним 

туристам дізнатися про храми твого міста тощо 

Життєво-часовий вимір : 

1. «Життєві – Театральні» – зв'язок ролей з 

життєвим сценарієм особистості або штучність, те-

атральність ролей, яку варто розуміти метафори-

чно, як зовнішню рольову або театральну маску.  

Ці ролі можна реалізувати за рахунок елемен-

тів психодрами на уроці, але таке завдання має ви-

переджувальний характер 

2. «Зрілі – інфантильні» – ролі, що відповіда-

ють певним стадіям вікового розвитку, розвинені, 

сформовані або відстаючі від них, тобто відповідні 

більш раннім віковим періодам, ніж паспортний 

вік.  

Для реалізації таких ролей на уроці клас об’єд-

нуємо в чотири групи. Кожна група – це родина. 

Учитель обирає ролі для учнів: тато, мати, бабуся, 

дідусь, хлопчик 12 років, дівчинка 4 років тощо.  

Поведінковий вимір визначає функціювання 

ролей у поведінковому «просторі».  

1. «Зовнішні – внутрішні» ролі, реалізовані в 

актах поведінки або в уяві індивіда.  

Пропонуємо восьмикласникам життєві ситуа-

ції. Ставимо запитання: «Як ти вчиниш у такій си-

туації, чому?» Учні дають відповідь на запитання 

письмово, використовуючи поширені прості ре-

чення.  

2. «Явні – тіньові» розвинені ролі і витіснення 

(репресовані, заборонені, блоковані) ролі.  

Нормативно-функційний вимір охоплює такі 

ролі: 

1.«Конструктивні – деструктивні» (здійсню-

ють благотворний або, навпаки, руйнівний вплив на 

особистість або міжособистісні й суспільні відно-

сини).  

2. «Функційні – ціннісно-смислові» (перева-

жає інструментальний характер або ролі, пов'язані 

з особистісним сенсом і життєвими цінностями).  

В окрему підсистему варто виділити навчальні 

рольові конфлікти. За допомогою їх можна створю-

вати ситуаційні диспути чи дискусії. 

Формування соціокультурної компетентності 

на уроках української мови має відбуватися за пев-

ним алгоритмом, що містить мету навчання на ко-

жному з етапів й передбачає виконання вправ чи за-

вдань. 

Висновки. Отже, одним із важливих чинників 

процесу формування компетентної мовної особис-

тості восьмикласників є соціокультурний аспект у 

навчанні мови, який здійснюємо під час реалізації 

завдань соціокультурної змістової лінії. Застосу-

вання на уроках синтаксису української мови ціле-

спрямованої методики формування соціокультур-

ної компетентності учнів, яка передбачає розроб-

лення спеціальної системи вправ і завдань, текстів 

соціокультурної тематики, форми й методи нав-

чання, сприяє оптимізації процесу навчання, підви-

щує мотивацію їх щодо вдосконалення власної за-

гальної культури й культури спілкування зокрема. 
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АНОТАЦІЯ  

Проаналізовано тенденції сучасної освіти у сфері інформаційних технологій, яка базується на взаємо-

пов'язаних між собою інформаційній та математичній компетентностях. Математична компетентність фа-

хівця може проявлятись у таких аспектах: процедурний як уміння вирішувати типові математичні задачі; 

логічний як володіння дедуктивним методом доведення та спростування тверджень; технологічний як во-

лодіння сучасними математичними пакетами; дослідницькому як володіння математичними методами до-

слідження практичних та прикладних задач; методологічний як уміння оцінювати доцільність викорис-

тання математичних методів для розв’язання практичних та прикладних задач. Інформаційну компетент-

ність фахівця можна представити такими компонентами як: інформаційно-пошукова; інформаційно-

аналітична; інформаційно-комунікаційна; інформаційно-оцінна (рефлексивна); інформаційно-екологічна; 

інформаційно-операційна; інформаційна безпека самовдосконалення й саморозвитку; інформаційно-ети-

чна та інформаційно-правова.  

Універсальним підходом до вирішення завдань щодо інноваційних перетворень та розвитку виробни-

цтва продуктів (матеріальних, програмних тощо) є створення проектів і управління ними, тобто інжині-

ринг. Готовність студентів як майбутніх ІТ-фахівців до практичної діяльності проявляється у їх здатності 

до реалізації усіх етапів життєвого циклу ІТ-проекту. Це може бути сформовано у процесі створення на-

скрізного індивідуального проекту, через організацію інтегративного викладання на різних курсах і при 

вивченні різних дисциплін. Внесення елементів наскрізності в організацію навчального процесу при ви-

вченні комп’ютерних дисциплін з врахуванням математичної підготовки забезпечують формування у сту-

дентів соціально-особистісних, загальнонаукових, інструментальних та професійних компетентностей; го-

товності до трудової діяльності, в тому числі здатності в процесі викладацької роботи формувати в учнів 

математичну та інформаційну компетентності. 

ABSTRACT  

The tendencies of modern education in the field of information technologies are analyzed, which is based on 

interrelated information and mathematical competencies. The mathematical competence of a specialist can be 

manifested in the following aspects: procedural as the ability to solve typical mathematical problems; logical as 

possession of a deductive method of proof and refutation of allegations; technological as the possession of modern 

mathematical packages; research as the possession of mathematical methods of research of practical and applied 

problems; methodological as the ability to evaluate the feasibility of using mathematical methods for solving prac-

tical and applied problems. Information competence of a specialist can be represented by such components as: 

information retrieval; informational and analytical; information and communication; information-evaluative (re-

flexive); informational and ecological; informational and operational; informational security of self-improvement 

and self-development; informational and ethical and informational and legal. 

http://lib.iitta.gov.ua/9427/1/І%20стаття.%20Методика%20навчання%20синтаксису-Сидоренко.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/9427/1/І%20стаття.%20Методика%20навчання%20синтаксису-Сидоренко.pdf
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The universal approach to solving problems related to innovative transformations and the development of 

production of products (material, software, etc.) is to create projects and manage them, that is, engineering. Read-

iness of students as future IT specialists for practical activity is manifested in their ability to implement all stages 

of the life cycle of the IT project. It can be formed in the process of creating a cross-cutting individual project, 

through the organization of integrative teaching at various courses and in the study of various disciplines. The 

introduction of the elements of cross-cutting into the organization of the educational process in the study of com-

puter disciplines, taking into account mathematical preparation, ensure the formation of students of social-per-

sonal, general-scientific, instrumental and professional competencies; readiness for work activity, including ability 

in the process of teaching to form students mathematical and informational competence. 

Ключові слова: математична компетентність, інформаційна компетентність, інжиніринг, математи-

чне моделювання, інформаційне моделювання, наскрізний індивідуальний проект, студент. 

Keywords: mathematical competence, information competence, engineering, mathematical modeling, infor-

mation modeling, cross-cutting individual project, student. 

 

Постановка проблеми. Вітчизняна освіта у 

сфері інформаційних технологій характеризується 

такими тенденціями як: 1) впровадження методів 

освіти на основі принципів міждисциплінарності, 

трансдисциплінарності і синергетики; 2) компетен-

тнісний підхід; 3) проектно-діяльнісна та метаком-

петентнісна освіта, зокрема на основі дослідниць-

кої роботи студентів [1].  

Викладання комп’ютерних дисциплін на ос-

нові таких підходів сприятиме створенню належ-

них умов для розвитку різних інтелектуальних ме-

тапредметних знань та умінь студентів, форму-

ванню широкого синергетичного мислення, 

формуванню інформаційної та математичної ком-

петентностей і, в цілому, досягненню необхідної 

компетентності фахівця вищого навчального за-

кладу та його здатності кваліфіковано застосову-

вати знання, уміння та навички в житті, в конкрет-

них професійних і наукових ситуаціях.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-

треба суспільства у висококваліфікованих фахівцях 

із сучасних інформаційних технологій, котрі мо-

жуть здійснювати постановку задач, будувати ма-

тематичні моделі, аналізувати методи їх 

розв’язання, розробляти алгоритми та реалізову-

вати їх мовою програмування, а також здійснювати 

обробку різного обсягу інформації, постійно зрос-

тає.  

Міждисциплінарні зв’язки математичних та 

комп’ютерних наук базуються на теорії побудови 

математичних та інформаційних моделей. А це 

сприяє розвитку у студентів активізації пізнаваль-

ної діяльності, формуванню мотивації до навчання, 

застосуванню узагальнених прийомів мислення, 

розвитку творчих здібностей. У ході пізнавальної 

діяльності проявляється взаємозв’язок предметів і 

явищ навколишнього світу, системність знань.  

Завдання викладача комп’ютерних наук сфор-

мувати у студентів інформаційну компетентність – 

один з основних пріоритетів у сучасній освіті, який 

носить загальнонауковий і загально-інтелектуаль-

ний характер. Це поняття включає в себе цілісне 

світорозуміння і науковий світогляд, що заснова-

ний на розумінні можливості математичного опису 

єдності основних інформаційних законів у природі 

і суспільстві, перетворення отриманих на їх основі 

інформаційних об’єктів за допомогою засобів інфо-

рмаційних технологій у практичні рекомендації. 

Інформаційна компетентність фахівця може 

бути представлена наступними компонентами [2]: 

1) інформаційно-пошукова; 2) інформаційно-аналі-

тична; 3) інформаційно-комунікаційна; 4) інформа-

ційно-оцінна (рефлексивна); 5) інформаційно-еко-

логічна; 6) інформаційна компетентність самовдос-

коналення й саморозвитку; 7) інформаційно-

операційна; 8) інформаційно-етична та інформа-

ційно-правова; 9) інформаційна компетентність 

збереження (інформаційна безпека) інформації.  

Такий компонентний склад, на нашу думку, 

повною мірою відображає сутність інформаційної 

компетентності та значущість її формування і роз-

витку для кожної особистості, зокрема, та суспіль-

ства в цілому. 

Інформаційна компетентність формує етичні і 

правові норми поведінки людей в інформаційному 

просторі, що також цілком узгоджується з Націона-

льною стратегією розвитку освіти в Україні на 

2012–2021 роки, в якій ставиться проблема інфор-

матизації системи освіти, впровадження у на-

вчально-виховний процес інноваційних та інфор-

маційно-комунікаційних технологій [3]. 

Використання інформаційних технологій у 

процесах моделювання та створення інформацій-

них систем з накопичення та проведення автомати-

зованої обробки даних різного об'єму впливає на 

специфіку математичної підготовки студента.  

Математика є універсальною мовою науки та 

основою міждисциплінарного синтезу, що підтвер-

джує її роль та значущість в інтеграції математич-

них, природничо-наукових, гуманітарних, соціа-

льно-економічних, загально-професійних та спеці-

альних дисциплін в освітньому процесі підготовки 

компетентного фахівця.  

Математична компетентність фахівця може 

проявлятись у різних аспектах, а саме: 1) процеду-

рний (уміння розв’язувати типові математичні за-

дачі); 2) логічний (володіння дедуктивним методом 

доведення та спростування тверджень); 3) техноло-

гічний (володіння сучасними математичними паке-

тами); 4) дослідницький (володіння математич-

ними методами дослідження практичних та прикла-

дних задач); 5) методологічний (уміння оцінювати 

доцільність використання математичних методів 

для розв’язання практичних та прикладних задач). 

На даний момент одними з найбільш важливих 

навчальних дисциплін, як із загальноосвітньої, так 

і з професійної точки зору, є математичні та 
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комп’ютерні дисципліни, що забезпечують форму-

вання соціально-особистісних, загальнонаукових, 

інструментальних та професійних компетентностей 

майбутнього фахівця [4]. 

На сучасному етапі розвитку жодні наявні ре-

сурси, у тому числі інформація, не здатні забезпе-

чити тривалі конкурентні переваги. Успіх у глоба-

льній конкурентній боротьбі між окремими підпри-

ємствами, регіонами, країнами залежить, 

насамперед, від здатності створювати нові знання і 

на їх основі розробляти нові технології, нові проду-

кти, постійно виявляти нові проблеми і винаходити 

нетрадиційні шляхи їх розв’язання. Визначальна 

роль у створенні «трикутника знань» («освіта» - 

«наукові дослідження» - «інновації») належить уні-

верситетам, які мають бути каталізаторами іннова-

ційних процесів і, в кінцевому результаті, - генера-

торами благ і добробуту. Університет як організа-

ція покликаний не лише передавати студентам 

знання, а й продукувати нові і, шляхом залучення 

студентів до перманентного наукового пошуку, на-

вчати їх критично аналізувати, вільно, креативно 

мислити і діяти, самостійно формулювати та вирі-

шувати нові проблеми, розвиватись і навчатись 

протягом життя [5].  

Трансформація освіти в галузі знань з комп'ю-

терних наук здійснюється на основі активної інно-

ваційної політики держави, нових технологій 

освіти та сучасних педагогічних технологій [6; 7; 8; 

9], основу яких становлять: 1) навчальні проекти, 

які передбачають міждисциплінарний взає-

мозв’язок конкретних дисциплінарних знань з їх за-

стосуванням в професійній діяльності; 2) стимулю-

вання інтересу та збільшення мотивації студентів 

до вибору напряму навчання, наукової діяльності; 

3) інтегроване навчання, яке може бути реалізоване 

тільки через відповідні педагогічні методики та те-

хнології, що сприяють засвоєнню дисциплінарних 

знань одночасно з розвитком особистісних і кому-

нікативних компетентностей та навиків зі ство-

рення продуктів, процесів і систем; 4) активні ме-

тоди навчання, які є практико-орієнтованими та пе-

редбачають залучення студентів безпосередньо в 

управління, застосування, аналіз та оцінку ідей і си-

туацій, а також у процес вирішення проблем, моде-

лювання та реалізації проектів. Це суттєво підви-

щує мотивацію до досягнення результатів нав-

чання, формує навики навчання протягом життя та 

вміння знаходити взаємозв’язки в ключових конце-

пціях, сприяє застосуванню цих знань в нових умо-

вах; 5) надбання та вдосконалення компетентнос-

тей викладачів, в тому числі в забезпеченні інтегро-

ваного навчання та нових методів і ефективних 

технологій оцінювання при навчанні студентів. 

Сьогодення є часом переходу до шостого тех-

нологічного устрою, періоду інтенсивного викори-

стання можливостей математичного та комп'ютер-

ного моделювання складних процесів і систем 

будь-якої природи, нових матеріалів, техніки і тех-

нологій. Прикладом може бути наукомісткий ком-

п'ютерний інжиніринг біметалічного відливка. Він 

базується на методах і алгоритмах чисельного рі-

шення задач теплообміну, нелінійної задачі термо-

пружності і обернених задач теплопровідності, що 

дають можливість, на основі результатів натурного 

експерименту, адаптувати математичну модель до 

умов досліджуваного процесу. З використанням 

цих алгоритмів проведено багатоваріантний аналіз 

процесу затвердіння відливка, в ході чого варіюва-

лися теплові та геометричні параметри системи, і 

були визначені основні показники оптимального 

режиму лиття [10].  

Виокремлення невирішених раніше частин 

загальної проблеми. Розроблені подібним чином 

програмні засоби звільняють дослідника від прове-

дення дорогих і трудомістких експериментів і до-

зволяють аналізувати нові процеси і технології за 

умови достатньої професійної компетентності фа-

хівця. Тому надзвичайно важливою проблемою є 

формування необхідної математичної та інформа-

ційної компетентності випускника університету, як 

базової складової професійної компетентності фа-

хівців.  

Мета статті. У контексті сучасних освітніх 

тенденцій у світі розглянути проектну педагогічну 

технологію із формування інформаційної та мате-

матичної компетентностей студентів при вивченні 

комп'ютерних наук. Зокрема під час створення ін-

дивідуального проекту з комплексними функціона-

льними можливостями (інтелектуальні управляючі 

та інформаційні системи, інтегровані системи інжи-

нірингу бізнес-процесів підприємства) у процесі 

міждисциплінарного інформаційного моделю-

вання. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна наука і 

промисловість стикаються зі складними комплекс-

ними проблемами, які можуть бути вирішені на ос-

нові: а) інтеграції окремих наукових дисциплін в 

між-, мульти- і трансдисциплінарні наукові напря-

мки; б) розвитку окремих технологій в технологічні 

ланцюжки нового покоління; в) інтеграції окремих 

компонентів в ієрархічні системи більш високого 

рівня і розвитку мегасистем. 

 Визначальною характеристикою сучасних на-

уково-технічних, виробничих, соціально-еко-

номічних та усіх суспільних процесів виступає ін-

новаційна економіка знань. Єдиним універсальним 

підходом до вирішення завдань інноваційних пере-

творень та розвитку виробництва продуктів (ма-

теріальних, програмних тощо) є проекти і управ-

ління ними, тобто інжиніринг (реінжиніринг). Ін-

жиніринг виступає як комплекс робіт і послуг для 

ефективної реалізації інноваційного проекту, а 

реінжиніринг - як головний чинник радикального 

перепроектування для перспективної перебудови 

бізнес-процесу. 

Основою інжинірингу виступають наукомісткі 

технології комп'ютерного інжинірингу на основі 

між-, / мульти-, / трансдисциплінарних комп'ютер-

них технологій та комп'ютерне проектування якіс-

них виробів (продуктів), заснованих на ефектив-

ному та всебічному застосуванні методів чисель-

ного моделювання і передових комп'ютерних 
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технологій при використанні сучасних засобів візу-

алізації з тенденцією розвитку до цифрового виро-

бництва [10]. 

Готовність майбутніх ІТ-фахівців до практич-

ної діяльності проявляється у здатності до реаліза-

ції всіх етапів життєвого циклу ІТ-проекту через: 1) 

стійкі навички аналізу проблем професійної пред-

метної області; 2) достатні навички розроблення бі-

знес-архітектури підприємства, виконання поста-

новки задачі інжинірингу/реінжинірингу для функ-

ціонування підприємства (виділення бізнес-

процесів та їх класифікування, розроблення інфор-

маційної моделі, відображення рівнів моделю-

вання); 3) розуміння цілей, завдань, а також особ-

ливостей професійно-значущих проектів; 4) вміння 

розробляти математичні моделі процесів, створю-

вати комп'ютерні програми та проводити необхідні 

чисельні експерименти з метою визначення опти-

мальних параметрів процесів чи конструкцій; 5) 

вміння розробляти технічне завдання і календарний 

план виконання проекту в професійній області; 6) 

розуміння принципів управління проектами з роз-

робки високотехнологічних програмних продуктів; 

7) розуміння необхідності моніторингу і контролю 

проекту на всіх рівнях, включаючи стадії апробації 

та впровадження програмного продукту; 8) наяв-

ність навичок декомпозиції проектів, розподілу 

обов'язків в команді; 9) вміння виявляти наявні ре-

сурси (економічні, інтелектуальні, технічні, соціа-

льні та ін.) і оптимізувати їх у конкретній проектній 

діяльності; 10) вміння взаємодіяти з командою роз-

робників (системні та прикладні програмісти, ана-

літики, інші) та замовниками у процесі реалізації 

проекту. 

Враховуючи складність проблеми освоєння 

усіх складових проекту і значний обсяг робіт, ство-

рення студентами повномасштабного ІТ-проекту, 

освоєння усіх ролей та досягнення навчальної мети 

в межах однієї дисципліни є проблематичним.  

Тому виникає необхідність в організації інтег-

ративного викладання шляхом реалізації горизон-

тальних і вертикальних міждисциплінарних зв’яз-

ків у процесі навчання студента на різних курсах і 

при вивченні різних дисциплін з врахуванням його 

математичної підготовки. 

Вирішення даної проблеми можливе за допо-

могою розробленої сучасної педагогічної техноло-

гії - створення «Наскрізного індивідуального прое-

кту» у процесі міждисциплінарного інформацій-

ного моделювання. Такий проект формується на 

основі індивідуального наскрізного об’єкта дослі-

дження при використанні різних методологій, ін-

струментальних засобів і технологій. Це має місце 

під час викладання наступних комп’ютерних дис-

циплін: «Організація баз даних і знань» (2-й курс), 

«CASE-технології» (2-й курс), «Технологія ство-

рення програмних продуктів» (3-й курс), «Проекту-

вання інформаційних систем» (3-й курс), «Техноло-

гія комп'ютерного проектування» (3-й курс), «Тех-

нології сховищ даних та знань» (4-й курс), 

«Моделювання бізнес-процесів в інформаційних 

управлінських системах» (5-й курс) [9; 11].  

Впроваджені методичні розробки передбача-

ють комплекси лабораторних робіт з кожної дисци-

пліни, виконання яких здійснюється в два етапи: 1) 

ознайомлення з необхідною методикою на об’єкті-

прототипі; 2) закріплення отриманих знань, умінь 

та навичок у процесі реалізації "Індивідуального 

проекту" студента на основі індивідуального на-

скрізного об’єкта дослідження.  

З вивченням нової дисципліни "Індивідуаль-

ний проект" кожного студента отримує подальший 

розвиток за рахунок удосконалення попередніх мо-

делей та отриманих моделей в результаті освоєння 

нових методологій, інструментальних засобів і тех-

нологій. "Індивідуальний проект" трансформується 

в "Наскрізний індивідуальний проект".  

У результаті впровадження такої технології до-

сягається формування у студентів необхідного рі-

вня інформаційної та математичної компетентнос-

тей для майбутньої фахової діяльності.  

Застосування елементів наскрізності в органі-

зацію навчального процесу з формування інформа-

ційної та математичної здатності при вивченні 

комп’ютерних дисциплін забезпечують у студен-

тів:  

1) усвідомлення практичної і теоретичної зна-

чущості математичних методів обробки і аналізу в 

інтелектуальних управляючих та інформаційних 

системах;  

2) цілісного комплексного підходу з викорис-

тання математики та відповідних інформаційних 

технологій до вирішення ситуаційних задач;  

3) здатності до роботи в комп’ютерних мере-

жах зі збору інформації з різних джерел, її оброб-

лення та аналізу в процесі реалізації проектів в єди-

ному інформаційному просторі;  

4) навиків з пошуку цінної інформації за цільо-

вим призначенням в сучасних інформаційних прос-

торах;  

5) необхідних та професійно важливих якостей 

для прийняття ефективних рішень, готовності до їх 

здійснення та супроводу;  

6) здатності до командної роботи, співробітни-

цтва та налагодження соціальних зв’язків в умовах 

проблемної ситуації;  

7) вміння поповнювати та розвивати свою осо-

бисту систему знань в процесі продовження підви-

щення кваліфікації та самоосвіти протягом життя;  

8) готовність до інноваційної, проектно-техно-

логічної, експериментально-дослідної, організа-

ційно-управлінської та трудової діяльності, в тому 

числі в ході викладацької роботи. 

Висновки та пропозиції. Сьогодення є часом 

переходу до шостого технологічного устрою, пері-

оду інтенсивного використання можливостей мате-

матичного та інформаційного моделювання склад-

них процесів і систем будь-якої природи, нових ма-

теріалів, техніки і технологій, модернізації системи 

освіти, активної інноваційної політики держави.  

Застосування елементів наскрізності в органі-

зацію навчального процесу на основі математичних 

та комп’ютерних дисциплін забезпечує форму-

вання соціально-особистісних, загальнонаукових, 

інструментальних та професійних компетентностей 
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майбутнього фахівця, здатного до проектно-техно-

логічної, організаційно-управлінської, експеримен-

тально-дослідної, інноваційної та трудової діяльно-

сті, а також готовності в процесі його викладацької 

роботи формувати в учнів математичну та інформа-

ційну компетентності.  

Існує необхідність у подальших дослідженнях 

розвитку методичного забезпечення викладання 

комп’ютерних дисциплін з врахуванням математи-

чної підготовки студентів. 
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АННОТАЦИЯ 
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С рассмотрением понятия дискурс актуаль-

ными представляются современные исследования 

проблемы публичного политического дискурса, так 

как в современном информационном обществе, как 

и в античный период, период средневековья и 

позже, политические явления также реализуются 

посредством дискурса. Политический дискурс 

включает всю речевую деятельность политиков. 

Политический дискурс рассматривают как видо-

вую идеологического дискурса, юридического дис-

курса, так как политический дискурс лежит на пе-

ресечении разных дисциплин – политологии, соци-

альной психологии, лингвистики, социологии, 

психолингвистики, межкультурной коммуникации 

и связан с анализом формы, задач и содержания 

дискурса, употребляемого в политических ситуа-

циях. 

Категория политический дискурс получила 

живую дискуссию научной общественности, так 

или иначе имеющей дело с определением роли 

языка в жизни человека и социума. Это одно из ос-

новных понятий в коммуникативной лингвистике и 

современных социальных науках. Оно допускает 

множество научных интерпретаций. 

Проблематика политического дискурса в раз-

ное время была предметом изучения в трудах М. 

Фуко, Ш. Муфф, Э. Лаклау, Т. ван Дейк, Я. Тор-

финг, М. Пешо, П. Чилтон, К. Шаффнер, Д. Ла-

кофф, М. Ильина, Е. Шейгал и др . В исследованиях 

зарубежных и российских ученых предлагается 

определение политического дискурса как высказы-

вания, функционально организованных, контексту-

ализованных единиц употребления языка в полити-

ческой коммуникации, связанных между собой 

смысловой связью; как обусловленность высказы-

ваний функциями языка в широком социокультур-

ном контексте.  

В лингвистических исследованиях политиче-

ский дискурс представлен как многоплановое явле-

ние. Термин политический дискурс призван номи-

нировать вид дискурса, актуализируемый в таких 

коммуникативных сферах, как общественно-поли-

тическая жизнь страны, правовые отношения, офи-

циально-деловая коммуникация, международные 

отношения. Процесс создания политического дис-

курса протекает в совокупности с прагматиче-

скими, психологическими, социокультурными, 

личностными факторами и намерениями. В этом 

контексте актуальными становятся вопросы совре-

менного состояния дискурсологии, специфики пуб-

личного политического дискурса, включая СМИ 

как основную среду его функционирования в эпоху 

глобализации и информатизации.  

В научном контексте есть узкое и широкое по-

нимание политического дискурса. Первое, узкое 

рассмотрение, ограничивается включением в со-

держание понятия класса жанров социальной 

сферы, политики, дискурс политиков. (Т. ван Дейк). 

Это правительственные обсуждения, парламент-

ские дебаты, партийные программы, речи полити-

ков, ограничеснные профессиональными рамками, 

деятельностью политиков. Дискурсами политиков 

считаются те дискурсы, которые производятся в та-

кой институциональной окружающей обстановке, 

как заседание правительства, сессия парламента 

съезд политической партии. Высказывание должно 

быть произнесено говорящим в его профессиональ-

ной роли политика и в институциональной окружа-

ющей обстановке. Таким образом, дискурс явля-

ется политическим, когда он сопровождает полити-

ческий акт в политической обстановке. В широком 

смысле он включает такие формы общения, в кото-

рых к сфере политики относится хотя бы одна из 
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составляющих: субъект, адресат либо содержание 

сообщения. 

Политический дискурс социально обусловлен, 

в связи с чем в рамках данной статьи мы выделяем 

такие конститутивные и аддитивные признаки по-

литического дискурса :  

1. Креолизуемость – включение в сферу по-

литической коммуникации мультимедийного со-

провождения. 

Политический дискурс реализуется в полити-

ческом тексте, который характеризует идеологич-

ность. Любой политический текст имеет коммуни-

кативную целеустановку на воздействие и убежде-

ние, объектом которого являются самые широкие 

слои населения. Например, к креолизованным тек-

стам относятся блоготексты в интернет, которые 

содержат в себе (гипер)ссылки, текстовые приемы 

оформления постов, картинки, фотографии, видео- 

и аудиозаписи.  

Термин «креолизованный текст» был введен 

психолингвистами Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасо-

вым. Они определяют креолизованные тексты как 

«тексты, фактура которых состоит из двух негомо-

генных частей (вербальной языковой (речевой) и 

невербальной (принадлежащей к другим знаковым 

системам, нежели естественный язык)» [1, 180-

181]. Жанровыми разновидностями креолизован-

ных текстов являются политический плакат, агита-

ционная листовка, политическая карикатура. В 

настоящее время карикатура чаще воспринимается 

не просто как некое средство критики, иронии, но и 

как некое зеркало современности, чутко реагирую-

щее на все изменения в обществе, «как значимый 

источник данных о взаимоотношениях между 

людьми, политическими событиями и властью» [2, 

с. 132]. Так, например, карикатуры посвящены из-

бирательным кампаниям, коррупции в правитель-

стве и являются действенным средством формиро-

вания общественного мнения, изображая предмет в 

преувеличенном, искаженном виде. В российских 

изданиях в карикатурах употребительными явля-

ются предметы окружающего нас быта, хозяй-

ственного уклада, актуальных национально марки-

рованных событий, в политических креолизован-

ных текстах используются «узнаваемые» 

визуальные образы (диван, кресло, телевизор, кар-

тины, фотографии, медведь, сказочные персонажи, 

и т.д.) (рисунок 1).

 

 

 
 

Рисунок 1 – Политическая карикатура в российских изданиях [3] 

 

К примеру, в английской карикатуре встреча-

ются элементы мифологии, средневековья (рыцари, 

шуты, короли), чаще присутствуют символы-же-

сты, стереотипные образы полицейского, короля. 

Так, во французском сатирическом еженедель-

нике объектом критики стала королева Великобри-

тании, изображение королевы сопровождает 

надпись: «Привет, старая коза!» Текст подписи в 

карикатуре сведен к минимуму и используется 

лишь для актуализации того или иного компонента 

значения (рисунок 2). 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Политическая английская карикатура [4] 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9dLzEvNTskv0Ssq1U9KLS7RT04sykxOLCktSi3WNzQ0MNdnYDA0NbY0MjY1NDNl-BplJs50f_ePQH-N3m17fvUAAMglGqg
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8hMLsjPz9ErKtVPzcmsSixLLUmMN4rPzi_Kz0ktS4xPzEvPycyMz04sysxOLCktAkpamJuaGOozMBiaGlsamRiaGVkwRK51f8FyJvzXxpItjjw7FzICAEXTIbU
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Рисунок 3 – Политическая карикатура в казахстанских изданиях [5]  

 

В казахстанских креолизованных текстах ши-

роко распространена тема свободного плавания 

тенге, чаще его падение, вопросы затянувшихся 

столичных новостроек и проблемах дольщиков, де-

ятельности чиновников, тема судьбы националь-

ного языка. Однако национально-окрашенные 

узнаваемые предметы или образы не нашли приме-

нения в подобных текстах (рисунок 3).  

 В приведенных креолизованных текстах (в ос-

новном невербальных) интерпретировать содержа-

ние и воспринимать информацию помогают иллю-

страции, цвет фона, средства орфографии, пункту-

ации и словообразования, иконические печатные 

символы, графическое оформление текста. По-

этому интерпретация таких текстов будет разной.  

В семиотически обогощенных текстах как ан-

глоязычных, так и в казахских, русских интернет-

сайтах используются различные виды невербаль-

ной информации: картинки, фотографии, карика-

туры, видеозаписи, аудиозаписи, графические 

изобразительные средства, схемы, таблицы, диа-

граммы и т.д. Выбор того или иного невербального 

компонента и их комбинации обусловлен не нацио-

нальной спецификой, а такими факторами, как 

намерение автора, тема поста, целевая аудитория. 

Американизация – актуализация и распростра-

нение норм коммуникативного поведения амери-

канской культуры как источника глобализацион-

ной культуры. Особое развитие американизация в 

сфере политики получила в политической сфере 

влияния США после распада Советского Союза. 

Было сделано все, чтобы США закрепились, как ге-

гемон системы международных отношений, управ-

ляющий миром с помощью превосходящей воен-

ной силы, экономической и финансовой мощи. 

Например, в настоящее время 19 из 40 глобальных 

медиакомпаний – компании США, которые лиди-

руют по производству и импорту медийной продук-

ции: Liberty, Disney, Time Warner, Media General, 

Comcast, CBS, Discovery, Viacom, Netflix, Amazon, 

Hulu, ESPN, MTV, TNT Network и др. 

Презентационность – акцентирование ими-

джа личности политика, политической ситуации. 

Данный признак политического дискурса в равной 

степени реализуется во всех рассматриваемых язы-

ках. Политические деятели, общественно-полити-

ческие организации, объединения, политические 

партии осуществляют свое позиционирование и са-

мопрезентацию, используя политический дискурс и 

превращаясь в своего рода «товар», которому необ-

ходима привлекательная и вызывающая доверие 

«упаковка», другими словами, политический 

имидж, который в большей степени складывается с 

помощью текста, транслируемого медиа, что акту-

ально в период информатизации и глобализации:  

<…> Глава государства особо отметил о 

необходимости создания комфортной среды про-

живания. Она заключается, прежде всего, в до-

ступности жилья, красивом и безопасном дворе, 

удобном для проживания и работы в населенном 

пункте и качественной инфраструктуре. Для 

меня, как строителя с большим опытом ра-

боты, новое Послание открывает новые возмож-

ности. Мы готовы реализовывать задачи, по-

ставленные Президентом в Послании. Со следую-

щего года мы поднимем на 50% зарплату на нашем 

предприятии», — сказал учредитель ТОО «Фирма 

«Азия» А. Дускужанов во время обсуждения Посла-

ния Президента народу Казахстана [6] . 

В выступлении руководителя строительной 

компании ТОО «Фирма «Азия» заявлено о решении 

в поддержку Послания Президента поднять сотруд-

никам размер минимальной заработной платы до 

50% - «Мы готовы реализовывать задачи». Дове-

рие и привлекательность оратора вызывает тот 

факт, что сам первый руководитель компании в 

бывшем строитель, что непременно позиционирует 

его как «своего», прошедшего путь от простого ма-

стера до руководителя большой компании. 

В речи министра здравоохранения республики 

господина Е. Биртанова во время обсуждения По-

слания Президента народу Казахстана многократ-

ный повтор местоимения «мы» играет роль «мо-

стика», который сближает государственного чинов-

ника с медицинскими работниками, подчеркивает 

идею совместной цели - «снизить дефицит вра-

чебных кадров»: «Выпускаем мы в три раза 

больше, чем есть дефицит. <…> Со следующего 

года мы вводим обязательную трехлетнюю отра-

ботку всем выпускникам, обучавшимся по гранту 

<…> Мы законодательно закрепили меры социаль-

ной поддержки. <…> Мы хотим этот процент 

увеличивать…». Обязательным в речи политика 



Sciences of Europe # 34, (2018)  35 

становится элемент обещания: одаренным выпуск-

никам медицинских вузов будет предоставлена 

возможность продолжить обучение в магистра-

туре и докторантуре; местные акиматы 

должны предоставлять такие меры социальной 

поддержки для молодых специалистов, прибывших 

для работы в сельские населенные пункты, как 

подъемное пособие, общежитие, льготное креди-

тование, 25% доплаты для работников сельского 

здравоохранения, возмещение расходов на комму-

нальные услуги и топливо [7] . 

Указанные признаки политического дискурса 

наблюдаются в русском, казахском и английском 

общении, под которым мы понимаем в данной ра-

боте также широкий спектр событий. Любое повсе-

дневное событие может быть преподано в полити-

ческом свете, политика возникает там, где люди 

живут в рамках определенных территориальных, 

национальных, социальных или других организо-

ванных образований и ощущают потребность в из-

менении окружающей социальной действительно-

сти.  

Политический дискурс функционирует там, 

где происходит столкновение политических инте-

ресов, конфликтов, политическое взаимодействие, 

политическая коммуникация, под которой понима-

ется деятельность, «ориентированная на пропа-

ганду тех или иных идей, эмоциональное взаимо-

действие на граждан страны и побуждение их к по-

литическим действиям, для выработки 

общественного согласия, принятия и обоснования 

социально-политических решений в условиях мно-

жественности точек зрения» [8, с. 6].  

Общественное предназначение политического 

дискурса состоит в том, чтобы внушить и убедить, 

пробудить в адресате намерения, дать почву для 

убеждения и побудить к действию. В этой связи 

приведем цитату казахстанского политического ли-

дера К. Токаева: «Именно человеку было даровано 

Слово, при помощи которого он выделился из об-

щей массы живых существ, возможно, тоже обла-

дающих разумом. Каким должно быть это Слово? 

Вдохновляющим и убеждающим, честным и разум-

ным или, напротив, ведущим к насилию разрухе и 

взаимной ненависти? На мой взгляд, именно в этом 

состоит суть мировой политики. Слово – это свое-

образное мерило ответственности каждого поли-

тика, особенно высокого уровня» [9]. Развитие гос-

ударства дипломат рассматривает как процесс вза-

имодействия с глобальным мировым 

пространством.  

Таким образом, политическая коммуникация и 

сам процесс создания политического дискурса про-

текают в совокупности с прагматическими, психо-

логическими, социокультурными, личностными 

факторами и намерениями, в контексте рассмотре-

ния когнитивной функции политического дис-

курса, особенностей номинации реалий.  

 

Литература 
1. Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Креолизован-

ные тексты и их коммуникативная функция // Оп-

тимизация речевого воздействия. – М.: Наука, 1990. 

– С. 178-187. 

2. Будаев Э.В., Чудинов А.П. Метафора в по-

литическом интердискурсе: монография / Урал. 

гос. пед. ун-т. – 2-н изд., испр. и доп. – Екатерин-

бург, 2006. –213 с.  

3.  http://hronika.info/kurjozy 

4. http://publikatsii.ru 

5. https://go.mail.ru 

6. Послание Президента: предприятия ВКО 

поддерживают решение о повышении зарплаты // 

Режим доступа: inform.kz https://www.inform.kz/ru  

7. Власова А. Биртанов: дефицита врачей в 

стране нет – кадров не хватает в поликлиниках и 

сельских больницах // Режим доступа: 

https://www.kazpravda.kz  

8. Чудинов А. П. Политическая лингвистика. 

– М.: Флинта, Наука, 2006. – 256 с. 

9. Роль и место К. Токаева в казахстанской 

дипломатии // Режим доступа: 

https://studbooks.net/2208351/ekonomika  

  

http://hronika.info/kurjozy/
http://publikatsii.ru/
https://www.inform.kz/ru/poslanie-prezidenta-predpriyatiya-vko-podderzhivayut-reshenie-o-povyshenii-zarplaty_a3418307


36 Sciences of Europe # 34, (2018) 

PHILOSOPHICAL SCIENCES 

 

ФІЛОСОФСЬКА ПАРАДИГМА ЗЛОЧИНУ: ОНТОЛОГІЧНИЙ, ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ ТА 

АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ 

 

Шандра Б.Б. 

кандидат юридичних наук, доцент 

доцент кафедри філософії 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 

PHILOSOPHICAL PARADIGM OF CRIME: ONTOLOGICAL, GNOSEOLOGICAL AND 

AXIOLOGICAL DIMENSIONS 

 

Shandra B.B. 

Candidate of Juridical Science,  

Associate Professor of the Department of Philosophy 

of SHEI "Uzhhorod National University" 

 

АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуті питання щодо обґрунтованості онтологічного, гносеологічного та аксіологічного 

вимірів концепцій злочину. Проаналізовано широке коло вчень які містять різні підходи до розуміння при-

роди злочину: класичний, біологічно-позитивістський та соціальний. Кожний злочин, окрім того, що він 

посягає на охоронювані законом інтереси людини та суспільства, водночас є і викликом моралі. 

ABSTRACT 

The article deals with the issue of the relevance of ontological, gnosseological and axiological dimensions of 

the concept of crime. A wide range of doctrines containing different approaches to the understanding of the crime 

nature, including classical, biological positivist and social ones, has been analyzed. Every crime infringes upon 

personal and public interests protected by law, being at the same time a moral challenge. 

Ключові слова: злочинність, злочин, свідомість, суспільство, держава, суспільна свідомість, філо-

софія права. 

Keywords: criminality, crime, conscience, society, state, public conscience, philosophy of law. 

 

Урахування духовної складової людської осо-

бистості є надзвичайно важливим у вивченні при-

чин злочинності. Адже гносеологічні концепції 

аналізу цього феномена залежать від розуміння он-

тологічної структури злочину, від антропологічної 

перспективи простору, в якому скоюють злочин. 

Власне, духовно-аксіологічний пласт є головною 

силою векторизації багатогранної людської особи-

стості в напрямі узгодження, суголосності з ци-

вілізаційно-трансцендентним виміром буття. 

Проаналізувати та виявити глубинні витоки 

причин злочинності, поведінки людини поставле-

ної перед вибором між добром та злом та можли-

востю впливу моралі на цей процес. 

У процесі свого існування людина і результати 

її вчинків постійно перебувають у взаємозалеж-

ності. У перспективі правових відносин, з одного 

боку, право бере участь у творенні істинно ци-

вілізаційних форм гідного людського існування, а з 

іншого – сама людина, закорінена у метафізичній 

глибині буття, стає творцем правової реальності. 

Використовуючи свою свідомість, людина 

постійно стоїть перед вибором: прийняти правову 

чи протиправову визначеність свого поступування, 

і відповідно, стати творцем конструктивного тво-

рення, щодо її глибоких буттєвих потреб світу, чи 

стати на шлях деструкції, руйнування.  

Внаслідок того, що людина у цілковитій свідо-

мості нерідко обирає другий шлях, перед нами ви-

ринає проблема аналізу причин та умов злочин-

ності. Проте, гносеологічний аспект проблеми не-

розривно пов’язаний з онтологічною суттю до-

сліджуваного об’єкта. Іншими словами, щоб дати 

відповідь на це запитання, важливо дослідити при-

роду злочинності та її головну складову – злочин. 

Учення про свідомість упродовж тривалого 

часу пов’язували з метафізичним знанням, і чимало 

цінних ідей, які були фундаментальні щодо вчення 

про свідомість, науковці знаходили ще у вченні 

Аристотеля, Ляйбніца, Декарта, Канта та ін. Цей пе-

ріод тривав до середини ХІХ ст., але внаслідок роз-

витку природознавства, антропології, емпіричних 

методів дослідження вчення про свідомість відо-

кремили від метафізики. Проте з ХХ ст. у дослі-

дженнях Фройда та Юнга знову виявляють збли-

ження цих учень. Завдяки психоаналізу відкрито 

нові аспекти в механізмі апріорного фундаменту 

людського сприйняття і, хоч його увага була зосе-

реджена на несвідомому, його представники наго-

лошували на тісному зв’язку між підсвідомістю, 

свідомістю та надсвідомістю, де ці три прошарки 

утворюють нерозривне ціле. Слушно із цього при-

воду зауважив В. А. Бачинін, що несвідоме форму-

ється як фундамент для ментальних, ціннісних і но-

рмативних структур – парафеноменів та архетипів 

[1, с. 331]. 

Проблему злочину та злочинності, свідомості 

та правосвідомості досліджували вітчизняні й зару-
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біжні вчені: Д. С. Азаров, А. Д. Антонов, О. М. Ба-

ндурка, В. А. Бачинін, В. В. Бедь, В. В. Бібіхін, В. 

С. Бігун, А. М. Бойко, В. М. Вовк, Т. З. Гарасимів, 

Л. М. Герасіна, Ю. М. Дмитрієнко, Ю. Ю. Калинов-

ський, М. І. Козюбра, М. Й. Коржанський, О. А. Лу-

кашева, С. І. Максимов, О. А. Мартиненко, М. Я. 

Соколов, П. О. Сорокін, М. М. Тищенко, М. М. Ци-

мбалюк, Ф. Е. Шереги, О. Н. Ярмиш та ін.  

Злочинна діяльність – суперечлива щодо роз-

витку суспільства загалом, оскільки суспільство по-

стійно динамічно розвивається, відповідно відбува-

ється переоцінка поведінки людини, особливо 

щодо того, чи визнавати її вчинки злочинними. Іс-

нує кореляція між зміною відносин у суспільстві та 

розумінням поняття злочинності в конкретний істо-

ричний момент розвитку соціуму. Це поняття, уза-

лежнюючись від конкретного етапу розвитку суспі-

льства, завжди має відповідати інтересам і потре-

бам суспільства саме на цьому етапі розвитку. 

Отож, з одного боку, поняття злочинності, яке зале-

жить від соціально-економічних відносин на пев-

ному етапі розвитку суспільства, є історично непо-

стійним, а з іншого – визнання певних способів по-

ведінки злочином є динамічним процесом, який 

полягає у зіставленні поведінки індивіда з нормами 

дозволеності чи недозволенності відповідно до 

норм типу суспільства, наявного в момент оціню-

вання. 

Злочин є дією, яка має дві форми: активну та 

пасивну. Наприклад, коли суб’єкт здійснює погра-

бування, він чинить активну дію, коли ж не допо-

магає людині у життєво небезпечній ситуації – 

своєю злочинною бездіяльністю стає учасником па-

сивного злочину. Основні ознаки злочину були 

виокремлені В.Ф. Пирожковим [5, с. 10]. 

Першою і найголовнішою ознакою злочину, на 

думку автора, є суспільна небезпека, яка вияв-

ляється у можливості завдати великої шкоди окре-

мим членам суспільства, існуючим суспільним 

відносинам. Оскільки суспільна небезпека того чи 

іншого злочину існує в конкретно-історичній пер-

спективі, то вона має здатність змінюватись на кож-

ному етапі суспільного розвитку.  

Наступна ознака – винуватість. Не кожне 

діяння, яке є суспільно небезпечним, зараховують 

до злочину. А лише за умови, що вчинення шкоди 

було зроблено навмисно чи з необережності.  

Передбачення кримінальним законом є 

третьою ознакою злочину. Суть цієї ознаки полягає 

в тому, що протизаконне діяння порушує норму, за-

кріплену у кримінальному законі. Наприклад, для 

суб’єктів, які займаються шахрайством, передба-

чена кримінальна відповідальність у формі позбав-

лення волі на певний строк. 

З попередньої ознакою взаємопов’язана 

карність (ознака, котра полягає у тому, що за 

кожний здійснений злочин передбачене конкретне 

покарання). 

Кожний злочин – виклик моралі. Суспільство 

засуджує його. Аморальність є п’ятою, останньою 

ознакою злочину. Кожний злочин – аморальний, 

проте не кожний аморальний вчинок, на думку В. 

Ф. Пирожкова, є злочином [6, с. 10]. 

Як вже зазначали, у класичній традиції злочин 

трактують як природний наслідок жаги до отри-

мання задоволення, з одного боку, та уникнення 

страждань, з іншого. Традиційно злочин є одним із 

складників девіантних вчинків, наприклад, таких, 

як зловживання наркотиками та алкоголем, пропус-

кати уроки, проблеми у родині та ін. 

Одним з тих, хто був біля витоків класичної 

традиції, називають Єремію Бентама. Для його по-

глядів характерний етичний гедонізм, суть якого 

полягає в ідеї, що задоволення є добром, і який ба-

зувався на психологічному. Провідною думкою є 

те, що в існуванні усі прагнуть отримати задово-

лення і уникнення терпіння. В.Т. Татаркевич вио-

кремив характерні риси гедонізму Бентама [8, с. 

248–249]. 

З-поміж них кількісний характер: річ є тим 

важливішою, чим більше задоволення вона може 

дати. Сама ж якість задоволення не має ніякого зна-

чення. Наприклад, якщо спілкування з товаришами 

дає стільки ж задоволення, як перегляд спортивної 

передачі, то їхня цінність є однаковою. Бентам вио-

кремив сім факторів, які впливають на кількість от-

риманого задоволення: 1) інтенсивність; 2) три-

валість; 3) певність; 4) близькість; 5) плідність (по-

лягає в більшій ймовірності того, що разом з цим 

задоволенням існуватиме якомога більша кількість 

інших задоволень) ; 6) чистота (відсутність страж-

дань під час отримання задоволення); 7) плідність 

(задоволення тим більше, чим більше є відоме ін-

шим людям) [9, с. 251]. 

Важливість наслідків – наступна риса ге-

донізму Бентама. Вона полягає у тому, що врахо-

ване не тільки задоволення тут і тепер, а й те, які 

наслідки, ближчі чи віддалені, воно за собою потя-

гне. У цьому випадку маємо справу із тверезим ро-

зрахунком, своєрідним рахуванням задоволення. 

Кожне задоволення, кому б воно не належало, 

є добром – це третя риса вчення Бентама про ге-

донізм. Вихідною точкою тут є власне задоволення, 

адже лише завдяки йому, згідно з вченням філо-

софа, переконуємось: задоволення є добром. Але 

так само і кожна людина переживає ідентичне задо-

волення, звідси робимо висновок: задоволення ін-

ших також є добром.  

Бентам описав чотири види санкцій, які є чо-

тирма джерелами страждання та насолоди: це – 

фізичні, політичні, моральні та релігійні. Під фізич-

ними розуміють факт того, що саме природа лю-

дини є стримуючим фактором для розвитку зло-

чину. Наприклад, злочинець, який здійснює погра-

бування, ризикує отримати жорстку відсіч, і 

шкодою для власного здоров’я, і навіть життя, або 

ін’єкційне вживання наркотичних речовин збіль-

шує ризик зараження хворобами, які передаються 

через кров. Цікавим є те, що фізичні чинники впли-

вають на отримання насолоди не тільки при 

здійсненні злочину, а й за його межами. Так, віра в 

Бога є важливим чинником для стримування лю-

дини від злочину, тому релігійні санкції відіграють 

дуже важливу роль в її існуванні, тим більше, що 

вони стосуються не тільки земного життя, а й 

потойбіччя. Вживання їжі супроводжується певним 
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задоволенням, проте є обмеженим фізіологічними 

потребами людини – адже людина не може безпе-

рервно їсти.  

У теорії Бентама злочин не є обмежений залеж-

ністю лише від одного типу санкцій, оскільки існу-

ють два рівні сприйняття поступка. На першому 

його ще не можна зарахувати до злочинного чи 

незлочинного, тому що будь-яким поступуванням 

керує прагнення отримувати насолоду та уникати 

терпіння. Лише на другому рівні, зважаючи на по-

ступування крізь призму санкцій, уже можна казати 

про певне розмежування. Так, якщо носієм санкції 

є держава, то тут йдеться про злочинну чи незло-

чинну дію; якщо ж санкціонування проводить 

соціальна система – матимемо справу з відхилен-

ням чи нормою поведінки; коли ж церква буде дже-

релом санкції – зустрічатимемося з праведним вчи-

нком чи гріхом; у випадку фізичних санкцій – бачи-

тимемо розважливу чи нерозважливу поведінку. 

Вважаємо, що Майкл Готтфредсон та Тревіс Герші 

[7, с. 30] мають рацію, коли зазначають: системи 

санкцій є важливими для опису типів поведінки лю-

дини, однак, з їхньою допомогою не вдасться пояс-

нити причини та механізми, які уможливлюють ту 

чи іншу дію. Іншими словами, все, що санкціям доз-

волено, – це лише визначити, чи поведінка є мо-

ральною чи неморальною, злочинною чи незлочин-

ною, проте «докопатися» до глибинної суті їх 

існування – за межами санкцій. 

На зміну класичній традиції інтерпретації по-

няття злочину прийшло позитивістське пояснення, 

яке було актуальним впродовж ХХ ст. Суть його 

полягає у тому, що злочини є причинно-зумовлені 

та детерміновані, а роль людського егоїзму – отри-

мувати задоволення та уникати страждань – у цій 

теорії нема великого значення. Якщо у класичній 

традиції у розумінні поведінки особистості робили 

наголос на виборі та служінні своїм інтересам, то в 

позитивістській інтерпретації вже йшлося про 

відмінності поведінки людини та її залежності від 

багатьох факторів.  

Біля витоків біологічного позитивізму стояв 

Чарльз Дарвін. Його еволюційна теорія була тією 

силою, що зробила переворот, скасувавши па-

нування класичного розуміння причин поведінки 

людини. Якщо раніше людина була кимось зовсім 

іншим, ніж увесь навколишній тваринний світ, ма-

ючи «свобідну» волю і звідси – здатність робити 

вибір свого поступування для осягнення задово-

лення чи уникнення терпіння, то тепер її починають 

сприймати майже на одному рівні з тваринним 

світом. Тепер вона, як і всі інші представники тва-

рин, змушена підкорятись законам природи, а не 

користуватись власною волею. 

Батьком біологічного детермінізму вважають 

Чезаре Ломброзо, який був практикуючим лікарем 

карної системи в Італії. Згідно з його вченням, зло-

чинці – це особи, які є на нижчій сходинці розвитку, 

вони є окремим видом, який відстає у розвитку 

відносно прогресивнішого виду – homo sapiens. Ця 

ідея була сформульована під впливом вчення 

Дарвіна про те, що деякі особи є генетично ближ-

чими до первісних людей, ніж інші. Вагомим його 

внеском є також відкриття принципу множинної 

причинності у вивченні злочину: «Кожен злочин 

зумовлюється багатьма причинами, часто зміша-

ними та сплутаними, кожну з яких ми повинні до-

слідити окремо, згідно з потребами мислення та мо-

влення» [2, с. 71]. Серед причин відмінності зло-

чинців були не тільки антропологічні, а й 

демографічні, економічні, освітні, релігійні, 

політичні, генетичні, і навіть, метеорологічні та 

геологічні.  

Його учень Енріко Феррі вказав на дві головні 

помилки свого учителя: 1) антропометричним фак-

там порівняно з психологічними було надане неод-

накове значення; 2) усі правопорушники були зара-

ховані до одного класу. Феррі, зіткнувшись з од-

ного боку, з тим, що не всі злочинці схожі між 

собою, а з іншого – що вони відрізняються від зако-

нослухняних громадян не в один і той самий спосіб. 

До вроджених злочинців, які були виокремлені 

Ломброзо, додав ще типи: псевдозлочинці – це 

люди, які скоїли ненавмисні правопорушення, 

епілептичні, політичні, невиправні, злочинці за 

пристрастю. Адже злочинність – це соціально-пра-

вове, історично-мінливе, негативне масове явище, 

яке складається з усієї сукупності здійсненних в той 

чи інший період злочинів, які характеризуються 

кількісними та якісними показниками [10, с. 861]. 

Уже в другій половині ХХ ст.. проводились 

цікаві дослідження щодо кореляції злочинної по-

ведінки та малих фізичних аномалій, наприклад, та-

ких як: дуже широко розташовані очі, перетинки 

між пальцями ніг, несиметрично розміщені вушні 

раковини, гіперактивність, певна некоординовація 

рухів та ін. Зазвичай, на ці аномалії ні ті, хто є їх 

носієм, ні навколишні люди не звертають особливої 

уваги. У 1988 р. Меднік та Кандель[3, с. 64] до-

сліджували розвиток 129 дванадцятирічних дітей з 

малими аномаліями у віці до 21 року. Ними було 

виявлено, що, з одного боку, ці аномалії корелюва-

лися з насильницькими проступками лише у 

випадку їх проживання у неблагополучних сім’ях, 

а з іншого – зв’язок малих аномалій був доказаний 

лише у зв’язку з насильницькими проступками, і 

його не було у проступках, які стосувались майна. 

Також була виявлена ще одна закономірність – ті, 

які під час родів мали ускладнення і водночас 

страждали на чисельні малі фізичні відхилення, 

коли ставали дорослими, то ймовірність обрання 

ними злочинного шляху була більшою, ніж у тих, у 

кого були або тільки малі фізичні аномалії, або 

лише ускладнення під час родів. Звідси доходимо 

висновку: порушення нормального розвитку нерво-

вої системи є важливим, але неосновним фактором, 

що підвищує ризик насильницької поведінки.  

Недоліком біологічного позитивізму є те, що 

він не створив концепції злочину, джерелом якої 

була б загальна теорія поведінки особистості. Не 

маючи цієї концепції, він розумів злочинців так, як 

визначила їх держава. Це визначення полягало у 

тому, що ними вважались суб’єкти, які порушували 

закон, що його встановила держава, іншими сло-

вами, злочин був лише проступком проти закону. 
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Внаслідок такого стану речей, біологічний пози-

тивізм був приречений лише на безконечне тво-

рення різних типів і не був здатний до розв’язання 

проблеми відмінності між злочинами. 

Якщо злочин належить до виміру одиничних 

сутностей, то для злочинності характерна ма-

совість. Злочинність не може існувати у вакуумі, 

вона є закономірним об’єктивним процесом. Варто 

зазначити: злочинність тісно пов’язана із соціумом, 

оскільки є деструктивно-небезпечною поведінкою 

окремих індивідів або груп, які своєю діяльністю 

порушують його гармонію, оскільки спрямовані, з 

одного боку, проти конкретних осіб, представля-

ють собою небезпеку для їхньої гідності, здоров’я, 

зрештою, життя, а з іншого – руйнують моральні та 

економічні підвалини людського буття. На думку 

В. А. Бачиніна, злочинність у суспільстві виконує 

низку наступних функцій [1, с. 331]. 

Перша функція злочинності полягає у тому, що 

вона допомагає певним категоріям людей ре-

алізувати свої трансгресивні нахили, оскільки в 

будь-якому суспільстві існує певна група людей, 

які з тих чи інших причин не змогли зреалізувати 

себе в конструктивних формах діяльності. Жага са-

моутвердження, дефіцит яскравих вражень, нере-

алізована агресивність, зрештою, звичайна меркан-

тильність – це ті причини, що штовхають означених 

суб’єктів за межі закону. 

Суть другої функції полягає в тому, що де-

структивна діяльність злочинців змушує увесь час 

зміцнювати фундамент нормативно-ціннісних 

структур суспільства, постійно підтримувати та 

вдосконалювати засоби протидії агресивному кри-

мінальному середовищу. 

Третя функція виконує роль своєрідного мар-

кера, який позначає неправильні шляхи розвитку 

суспільства і потім через інститути соціалізації та 

виховання допомагає членам суспільства 

відрізняти правильні шляхи від тупикових. Образ 

злочинця тут є немов би попереджувальним зна-

ком, що пригадує невдалі та трагічні способи люд-

ського буття. 

Узагальнюючи сказане, варто зазначити: 

тільки злочинець впливає на суспільство, а й сам за-

знає значного впливу зі сторони соціуму, часом 

настільки сильного, що можна казати про соціум як 

про творця злочинців. Цікавою є теорія Мертона [1, 

с.102] про аномію або розчарування, коли людина 

не може досягнути бажань, які стимулює культура 

(наприклад, матеріального накопичення), оскільки 

та ж культура не дає всім рівні можливості для осяг-

нення цієї мети – тоді під гнітом тих бажань, сти-

мульованих культурою, але фрустрованих соціаль-

ною структурою, шукаючи вихід з цього протисто-

яння всередині, людина може розглядати злочин як 

один із варіантів виходу з такого нестерпного ста-

новища. 
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Инициированный группой арабских госу-

дарств во главе с Саудовской Аравией летом 2017 

года бойкот эмирату Катар известен в европейской 

научной среде занимающейся изучением проблем 

современных международных отношений как "ка-

тарский дипломатический кризис" (Katarski kryzys 

dyplomatyczny). Отношения между Катаром и его 

соседями - Саудовской Аравией, Объединенными 

Арабскими Эмиратами и Бахрейном - ухудшились, 

по мнению ряда наблюдателей, неожиданно. Ни-

чего не предвещало кризис такого масштаба, ведь 

на момент начала бойкота с этими государствами 

Катар входил в общее региональное объединение 

Совет сотрудничества арабских государств Пер-

сидского залива и в две военные коалиции - воз-

главляемую США коалицию по борьбе с междуна-

родной террористической организацией "Ислам-

ское государство" в Сирии и Ираке и в 

возглавляемую Саудовской Аравией "арабскую ко-

алицию" которая ведет борьбу с шиитскими боеви-

ками в Йемене. Объявляя о разрыве дипломатиче-

ских отношений с эмиратом Саудовская Аравия, 

Бахрейн и ОАЭ обвинили его в "поддержке между-

народных террористических организаций" и во 

"вмешательстве во внутренние дела арабских госу-

дарств" с целью их дестабилизации [2]. К обвине-

ниям присоединились Египет, Мальдивские ост-

рова, Йемен, Ливия, Мавритания, Коморские ост-

рова, Иордания, Джибути, Эритрея, Сенегал, 

Нигер, Чад, Габон. Часть из них вслед за Эр-Ри-

ядом, Абу-Даби и Манамой разорвали дипломати-

ческие отношения с Дохой - Египет, Йемен, Маври-

тания, Мальдивские острова и Ливия, а остальные 

понизили уровень дипломатических представи-

тельств [4]. Следом за высылкой и отзывом послов 

Эр-Рияд и его союзники объявили о полной блокаде 

Катара - с эмиратом было прервано воздушное и 

морское сообщение, закрыта сухопутная граница, 

катарским воздушным судам была запрещена по-

садка в аэропортах стран объявивших бойкот, а 

морским - вход в их порты. Блокадному Катару был 

выдвинут ультиматум из 13 пунктов, после выпол-

нения которого Саудовская Аравия и поддержав-

шие ее страны обязались снять блокаду и возобно-

вить полноценные дипломатические отношения 

[3].  

Цель исследования - проанализировать при-

чины, которые привели к кризису в Персидском за-

ливе, установить действительно ли Доха поддержи-

вает международный терроризм, а также выяснить 

к каким последствиям для региональной и между-

народной безопасности может привести эскалация 

конфликта и какую роль в его урегулировании 

должны сыграть государства Европейского союза.  

Доктор Рената Дуда (Uniwersytet Wrocławski) 

считает, что истоки кризиса нужно искать в исто-

рии государств Аравийского полуострова, что от-

ношения между саудовским королевством и Ката-

ром не испортились за один день. История стран За-

лива, по ее мнению, представляет собой историю 

"династических войн" - конкурентной борьбы 

между династиями аль-Саудов (Саудовская Ара-

вия), ас-Сабахов (Кувейт), Хашимитов (Иордания, 
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Ирак) и аль-Тани (Катар) за влияние на Ближнем 

Востоке. Саудовской династии долго не удавалось 

занять лидерские позиции по причине того, что она, 

в отличии, от династии Хашимитов, не вела свою 

родословную от Пророка Мухаммада. Однако 

вплоть до 20 века Саудовская Аравия оставалась 

единственным независимым государством региона, 

что сказалось на стремлении ее элиты сделать коро-

левство региональным лидером. Ирак, Катар, Дого-

ворный Оман (современные ОАЭ), Бахрейн и Ку-

вейт - принадлежали Великобритании. После обре-

тения арабскими государствами Залива 

независимости и их выхода на мировой нефтяной 

рынок вместе с уровнем благосостояния народов 

стал расти и их международный вес. Катар, Кувейт, 

Бахрейн и ОАЭ перестали нуждаться в покрови-

тельстве "хранителя двух святынь" (Мекки и Ме-

дины) - короля Саудовской Аравии - и начали стре-

миться проводить самостоятельную внешнюю по-

литику, отвечающую в первую очередь интересам 

их правящих элит. Исламская революция 1979 года 

в шиитском Иране позволила суннитской Саудов-

ской Аравии вернуть себе утраченные политиче-

ские позиции в регионе - суннитские страны За-

лива, в которых проживало большое шиитское 

меньшинство (Кувейт и Бахрейн) опасаясь иран-

ской экспансии стали искать у Эр-Рияда защиты. 

Наличие общего врага - Ирана - который демон-

стрировал стремление экспортировать Исламскую 

революцию в соседние мусульманские страны, 

сплотило арабские государства региона вокруг Са-

удовской Аравии. Усердно создаваемая саудовским 

королевством платформа для региональной инте-

грации, по мнению доктора Дуды, перестала иметь 

для ее участников прежнее значение (связанное с 

необходимостью сплотиться для защиты от потен-

циальной угрозы исходящей от Ирана) после напа-

дения Саддама Хуссейна на Кувейт в 1990 году - 

Соединенные Штаты Америки, под предводитель-

ством которых Кувейт был освобожден в 1991 году, 

создали в странах Залива целую сеть военных баз (в 

том числе на саудовской территории), и безопас-

ность государств региона стала зависеть не от объ-

единения с Эр-Риядом, а от американского присут-

ствия. Серьезных политических разногласий между 

арабскими монархиями Персидского залива, од-

нако, не наблюдалось вплоть до начала "арабской 

весны", когда на международную арену вышел Ка-

тар и не как участник саудовских интеграционных 

проектов, а как самостоятельный игрок на между-

народной арене. Катар во время событий "арабской 

весны" активно поддерживал политические отделе-

ния панмусульманского движения "Братья-мусуль-

мане" в охваченных волнениями странах - Тунисе, 

Египте, Ливии, Йемене, Марокко, Сирии и других. 

Саудовская Аравия считает это движением терро-

ристическим. Монархи Саудовской Аравии, Бах-

рейна и ОАЭ видят в нем угрозу своей власти. А 

катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира" 

(самый популярный телеканал в арабских странах) 

оказывал восставшим информационную под-

держку, чем фактически популяризировал их идеи 

в арабском мире, восхвалял свержение тираниче-

ских режимов и построяние демократических об-

ществ. "Арабская весна" в итоге привела к падению 

авторитарных режимов в Тунисе, Египте, Ливии и 

Йемене. В Египте, Тунисе и Ливии к власти пришли 

силы представляющие местные филиалы "Братьев-

мусульман" - лояльные Катару. Это сделало Катар 

влиятельным государством арабского мира, однако 

затронуло жизненно важные интересы его соседей 

- героизация "Аль-Джазирой" революционеров 

"арабской весны" стала одним из факторов повли-

явших на ситуацию на Бахрейне, где власти были 

вынуждены задействовать карательно-репрессив-

ный аппарат для подавления антиправительствен-

ных выстулений, угрожавших монархическому 

строю. Подавить их удалось только при поддржке 

саудовских войск, воторые были введены на Бах-

рейн по просьбе правительства в 2011 году. В ответ 

на политику Катара Эр-Рияд и Манама поддержали 

контрреволюционные силы в Египте, которые в 

2013 году под предводительством генерала Абдель 

Фаттаха ас-Сиси свергли президента Мухаммада 

Мурси (первого демократически избранного прези-

дента за всю историю Египта) и отстранили движе-

ние "Братья-мусульмане" от власти. Военный ре-

жим установленный в Каире запретил деятельность 

"Братьев-мусульман" на территории Египта, объ-

явив это движение "террористической организа-

цией". Египет - самая густонаселенная арабская 

страна - попал в сферу влияния Саудовской Аравии 

и вместе с ней стал активно выступать за уменьше-

ние влияния Катара в арабском мире. На наш взгляд 

установление арабскими странами блокады Катара 

- это продолжение коллективной политики сдержи-

вания Дохи, проводимой Эр-Риядом и его союзни-

ками.  

Как Катар отреагировал на действия Саудов-

ской Аравии и ее союзников? Реакция эмирата была 

дипломатически сдержанной, он не ответил на бло-

каду и бойкот зеркально, не ввел запреты и ограни-

чения для граждан бойкотирующих его государств 

[2]. Но ультиматум отверг, что мы считаем логич-

ным (потому, что Саудовская Аравия фактически 

требовала от Катара отказаться от части государ-

ственного суверенитета), назвав невыполнимым, 

восстановил дипломатические отношения с Ира-

ном (разорванные в 2016 году в знак солидарности 

с Саудовской Аравией, чьи дипломатические пред-

ставительства в Иране подверглись нападениям со 

стороны радикально настроенных демонстрантов, 

протестовавших против казни в королевстве шиит-

ского проповедника Нимра аль-Нимра) и углубил 

сотрудничество с Турцией в военной сфере. Обе 

эти страны, Иран и Турция, выразили Катару под-

держку и осудили политику Эр-Рияда. Иран стре-

мится недопустить доминирования Саудовской 

Аравии на Ближнем Востоке, где Тегеран и Эр-

Рияд ведут proxy-war в Сирии, Ираке и Йемене, а 

также конкурируют в Ливане (Иран поддерживает 

шиитское движение "Хезболла", а Судовская Ара-

вия партию премьер-министра Саада Харири). А 

Турцию и Катар объединяют общие религиозные 

взгляды правящих элит - Партия справедливости и 
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развития президента Рэджепа Тайипа Эрдогана - 

это турецкое отделение панмусульманского движе-

ния "Братья-мусульмане".  

Как отреагировали союзники Эр-Рияда и Дохи 

на разразившийся кризис? Он вызвал серьезную 

озабоченность западных государств, для которых 

Катар и Саудовская Аравия являются важными эко-

номическими и политическими партнерами, союз-

никами по борьбе с международным терроризмом в 

лице группировки "Исламское государство" [3]. 

Однако западные страны не смогли выступить еди-

ным фронтом и сформировать общую позицию - 

Европейский союз, в лице Верховного комиссара 

по внешней политике и политике безопасности Фе-

дерики Могерини, сдержанно призвал все стороны 

дипломатического конфликта к переговорам и по-

искам такого решения, которое приведет к снятию 

напряженности в регионе, а Соединенные Штаты 

Америки, в лице президента Дональда Трампа - 

поддержали действия Саудовской Аравии и ее со-

юзников. "Приятно видеть, что визит в Саудов-

скую Аравию и встреча с королем и представите-

лями еще 50 государств уже дает свои плоды. Они 

заявили, что займут твердую позицию в отноше-

нии финансирования экстремизма, и все указывали 

на Катар. Возможно, это станет началом конца 

ужасов терроризма" - написал Трамп в своем 

Twitter-аккаунте после начала блокады Катара 

арабскими государствами, а также заявил: "Катар, 

к сожалению, исторически был спонсором терро-

ризма на очень высоком уровне. Мы просим Катар 

и другие страны в регионе срочно прекратить под-

держивать террористов". Дональд Трамп весной 

2017 года совершил свое первое ближневосточное 

турне в качестве президента США, в ходе которого 

посетил Саудовскую Аравию, где провел встречу с 

представителями 50 мусульманских государств, на 

которой обсудил в том числе вопрос борьбы с орга-

низациями которые в США считаются террористи-

ческими и их финансирования отдельными мусуль-

манскими странами.  

Вопрос есть ли у международного сообще-

ства основания обвинять Катар в поддержке тер-

роризма на государственном уровне является клю-

чевым. Ответить на него опереруя только данными 

из открытых источников затруднительно, однако 

никогда ранее ни США, ни какая другая страна, не 

обвиняли Катар в финансировании терроризма, 

эмират не был включен в составленный американ-

ским руководством список стран-спонсоров меж-

дународных террористических организаций. Более 

того, начиная с 2001 года Катар принимает самое 

активное участие в объявленной Вашингтоном 

"войне с терроризмом". Расположенная на террито-

рии эмирата крупнейшая в ближневосточном реги-

оне американская военная база "Эль-Удейд" ис-

пользовалась вооруженными силами США для 

вторжения в Афганистан в 2001 году и в Ирак в 

2003 году. Используется она и сейчас для бомбар-

дировок позиций группировки "Исламское госу-

дарство" в Сирии и Ираке. В этой связи утвержде-

ние Трампа о финансировании Катаром терроризма 

выглядит неубедительным и бездоказательным. 

Тем более, что США часто сами склоняли Катар к 

контактам с органиациями, которые считают терро-

ристическими - в частности с афганским Движе-

нием Талибан. Как заявил бывший минстр ино-

странных дел и экс-премьер-министр Катара Хамад 

бен Джасим бен Джабер аль-Тани именно по ини-

циативе США в Дохе в 2013 году был открыт поли-

тический офис Движения Талибан (именуемый та-

либами "посольством Исламского эмирата Афгани-

стан"). В этом офисе представители США вопреки 

утверждениям официального Вашингтона о том, 

что "американцы никогда не ведут переговоров с 

террористами", при посредничестве Катара до-

стигли политической договоренности с талибами 

об обмене пленными. В 2014 году в рамках реали-

зации этой договоренности США освободили из во-

енной тюрьмы в Гуантанамо пятерых высокопо-

ставленных командиров Движения Талибан в об-

мен на сержанта Боуи Бергдала. Катар, помогавший 

американской стороне, взял тогда на себя ответ-

ственность за освобожденных, согласившись оста-

вить их у себя, чтобы они не вернулись в Афгани-

стан продолжать борьбу против американских 

войск. Ни США, ни одна из арабских стран обви-

нивших Катар в поддержке терроризма не предо-

ставили международному сообществу никаких до-

казательств того, что данные обвинения обосно-

ваны и что эмират действительно финансирует, 

вооружает или каким-нибудь другим способом 

поддерживает международные террористические 

организации.  

Как катарский кризис отразился на региональ-

ной и международной безопасности? По моему 

мнению, существет риск того, что кризис вокруг 

Катара может привести к новой войне в Персид-

ском заливе. Активное военное вмешательство Са-

удовской Аравии в конфликты в Сирии, Ираке и 

Йемене с целью помешать Ирану включить эти 

страны в свою сферу влияния свидетельствует о се-

рьезности намерений Эр-Рияда недопустить доми-

нирования Тегерана на Ближнем Востоке, особенно 

у своих границ. На наш взгляд главным сдержива-

ющим фактором, который сегодня не дает саудов-

скому руководству предпринять попытку разре-

шить катарский кризис силовым путем остается ту-

рецкая военная база, расположенная в Катаре. 

Турция - член НАТО. Поэтому любое нападение со 

стороны саудовской коалиции на ее солдат, защи-

щающих Катар в рамках двухсторонних договорен-

ностей, означало бы нападение на весь Североат-

лантический альянс. Кризис в отношениях между 

Эр-Риядом и Дохой привел также к ухудшению си-

туации с безопасностью в странах, поддержавших 

бойкот эмирата. Так, Джибути, с территории кото-

рого Катар отозвал свой миротворческий контен-

гент в связи с присоединением этого государства к 

бойкоту, подверглось нападению со стороны 

Эритреи. После вывода катарских миротворцев 

эритрейские войска вошли на территорию Джибути 

и заняли спорный пограничный участок - остров 

Думейра и гору Думейра. Конфликт между 

Эритреей и Джибути начавшийся в 2008 году был 

урегулирован при посредничестве Катара в 2010 
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году, но после вывода катарских военных - вспых-

нул с новой силой. Ухудшилась и ситуация с без-

опасностью в Йемене - шиитские боевики после по-

тери саудовской коалицией активного и боеспособ-

ного участника в лице Катара - восстановили свои 

позиции и на некоторых участках фронта даже пе-

решли в контрнаступление - участились ракетные 

обстрелы Эр-Рияда и неоднократно предпринима-

лись попытки нанесения ракетного удара по горо-

дам ОАЭ.  

На сегодншний день катарский дипломатиче-

ский кризис остается "замороженным конфликтом" 

- по истичению срока выдвинутого саудовской сто-

роной ультиматума и отказа Катара его выполнять 

мы не наблюдаем эскалации кризиса. Все вовлечен-

ные в конфликт стороны избегают шагов которые 

могут привести к эскалации, однако избегают и ша-

гов, которые помогли бы в деэскалации конфликта. 

Доктор Анджей Дебчинский (Uniwersytet 

Wrocławski) считает, что Саудовская Аравия заняла 

выжидательную позицию и ее дальнейшие шаги на 

катарском направлении будут связаны с [1]:  

1. Активностью Ирана  

2. С позицией США  
По мнению доктора Дебчинского укрепление 

ирано-катарского сотрудничества может быть рас-

ценено в Эр-Рияде как акт объявления войны и при-

вести к попытке смены правящего режима в Дохе 

(силовым путем или посредством организации 

дворцового переворота). А США, как считает док-

тор, являются единственной страной, которая мо-

жет, используя свое влияние в Эр-Рияде и Дохе, 

примирить стороны, дать импульс переговорному 

процессу без предворительных условий и ультима-

тумов. Тот факт, что США до сих пор этого не сде-

лали, по мнению Дебчинского, свидетельствует о 

том, что:  

1. Админстрация Дональда Трампа потеряла 

интерес к Ближнему Востоку  

2. США косвенно поддерживают давление 

на Катар  

Отсутствие ативного поиска путей налажи-

вания отношений с соседними странами со сто-

роны Катара доктор объясняет тем, что эмират 

"приспособился" к новой реальности - блокада 

привела к определенным неудобствам, но не изо-

лировала страну от внешнего мира [1].  
Для европейского сообщества важным явля-

ется вопрос какую роль в урегулировании катар-

ского кризиса может и должна сыграть европей-

ская дипломатия? Ведь не смотря на дипломатиче-

ские усилия Кувейта катарский кризис остается 

неразрешенным. Блокада Катара не снята, прямых 

переговоров стороны избегают. Европейский союз 

может занять место главного посредника и пред-

принять попытку примирить Катар с соседними 

странами. Он не заинтересован в усугублении кри-

зиса и дальнейшей детабилизации Ближнего Во-

стока (которая несет в себе миграционные риски 

для стран-членов ЕС и риск проникновения в Ев-

ропу лиц несщих угрозу национальной безопасно-

сти европейских государств), поэтому, по нашему 

мнению, должен играть более активную и незави-

симую от администрации Дональда Трампа роль 

посредника, а Брюсель может стать лучшей пло-

щадкой для организации прямых переговоров 

между саудовскими и катарскими дипломатами. 

Стремление Саудовской Аравии изолировать Катар 

на международной арене и разговаривать с ним 

языком ультиматумов, угроз и силы является деста-

билизирующим и контрпродуктивным, поэтому не 

должно находить поддержки в европейских столи-

цах. Не смотря на скромные размеры своей терри-

тории Катар - важный игрок на международной 

арене. Благодаря большим запасам нефти и газа Ка-

тар является одним из богатейших государств мира. 

Общие объемы его стратегических инвестиций в 

мировую экономику составляют свыше 335 милли-

ардов долларов (половина из них - в экономику 

стран ЕС). Активное участие Катара в переговор-

ных процессах по Ливии, Сирии, Палестине, Афга-

нистану, Йемену, Сомали, Джибути и другим охва-

ченным внутренними конфликтами странам может 

способствовать примирению сторон и помочь при-

нести мир туда, где сегодня царит хаос и течет 

кровь. Катар может стать мостом между суннит-

скими странами Ближнего Востока и шиитским 

Ираном, помочь им сесть за стол переговоров и 

начать перезагрузку отношений, которая положит 

конец шиитско-суннитским войнам в Ираке, Си-

рии, Йемене.  
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STRESZCZENIE 

Celem pracy jest badanie procesu integracji osób pochodzenia muzułmańskiego ubiegających się o azyl oraz 
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Polityka migracyjna Australii jest mocno 

krytykowana przez obrońców praw człowieka, 

organizacji humanitarne, instytucje międzynarodowe 

oraz opozycje lewicową w samej Australii już od wielu 

lat. Żeby zapobiec trafianiu do kraju nielegalnych 

imigrantów z biednych państw Azji i Afryki, 

szukających lepszego życia, oraz uchodźców, 

potrzebujących ochrony międzynarodowej, władze 

Australii w 2001 roku przyjęli program rządowy 

„Pacific Solution” [7]. Głównym celem programu było 

budowanie umownego muru na morskich granicach 

kraju, przez które na łodziach, w sposób nielegalny do 

Australii próbowali dostać tysiące ludzi. Program 

został przyjęty w roku, w którym Stany Zjednoczone 

rozpoczęli wojnę przeciwko Afganistanu, rząd którego 

oskarżyli o udzielenie pomocy organizacji Al-Kaida 

która, zdaniem amerykańskich służb specjalnych, była 

organizatorem ataku terrorystycznego 11 września 

2001 roku. Naloty bombowe na afgańskie miasta oraz 

operacja sił zbrojnych USA i ich sojuszników na lądzie 

zmusiła miliony Afgańczyków uciekać z własnego 

kraju i szukać bezpieczeństwa w państwach sąsiednich: 

w Pakistanie i Iranie. Ale w tych krajach uchodźców 

spotkało nie mało problemów. Iran, którym od 1979 

roku rządzą szyiccy teokraci nie chciał przyjmować 

uchodźców z Afganistanu (większość mieszkańców 

którego to sunnici), bał się o to, że razem z ich falą do 

kraju przyjadą członkowie konserwatywnego 

islamskiego Ruchu Taliban, którzy spróbują 

wykorzystać terytorium Iranu jako swoją bazę w 

wojnie przeciwko interwentom zagranicznym oraz 

przypominał sunnitom o prześladowaniach mniejszości 

szyickiej w Afganistanie ze strony sunnitów w latach 

1996-2001. W przeważnie sunnickim Pakistanie z 

podobnym problemem spotkali się uchodźcy szyici. 

Ale uchodźcy sunnici też mieli problem z 

bezpieczeństwem – władze pakistańskie na żądanie 

USA mogli aresztować kogokolwiek na podstawie 

jedynie podejrzenia, że ta osoba jest albo była 

członkiem Ruchu Taliban (ten ruch pod presją ze strony 

Amerykanów został wpisany przez ONZ na listę 

międzynarodowych organizacji terrorystycznych). 

Same z Pakistanu w latach 2001-2009 setki sunnitów 

(w tym Afgańczyków) zostali wysłane do więzienia 

wojskowego w obozie Guantanamo na Kubę, 

zdecydowana większość z których była utrzymana tam 

bez oficjalnego oskarżenia, sądu, prawa do obrony oraz 

została poddana torturom. Jeszcze tysięcy sunnitów (w 

tym uchodźców z Afganistanu) przeszli przez tajne 

turmy CIA, które znajdowali się na pakistańskim 

terytorium. Łamanie praw człowieka, w tym praw 

uchodźców, przez rządy Iranu, Pakistanu oraz USA, 

zmusiło tysięcy Afgańczyków szukać schronienia w 

innych państwach – m. in. w Australii. Do tego kraju 

Afgańczycy docierali przeważnie drogą morską przez 

Sri Lankę i Indonezję [1]. W ramach programu „Pacific 

Solution” władze australijskie wszystkich osób 

aplikujących się o azyl wraz z imigrantami 

ekonomicznymi zaczęli wysyłać w obozy znajdujące 

się za granicami kraju: w Papua Nowej Gwinei (wyspa 

Manus), Republice Nauru, później – do Indonezji i 

Kambodży. W 2007 roku program został zawieszony 

przez nowy rząd na czole z premierem Kevinem 

Ruddem [1]. W 2012 roku Australia powróciła do 

„Pacific Solution” pod presją ze strony sił 

prawicowych, które uważali, że zawieszenie programu 
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wpływa na wzrost liczby nielegalnych imigrantów i 

uchodźców, którzy próbują osiedlić się w kraju. W 

2013 roku wybory parlamentarne w Australii wygrali 

siły prawicowe i nowy premier Tonny Abbot 

postanowił prowadzić wobec imigrantów i uchodźców 

„politykę zerowej tolerancji”. W tym samym roku rząd 

przyjął nowy program antyimigracyjny - „Sovereign 

Borders” [1, 9]. W ramach tego programu Australia 

ogłosiła wojnę kontrabandzistom, którzy organizują 

przypływ ludzi z Sri Lanki i Indonezji przez ocean 

Indyjski do Australii. Marynarka wojenna zawracała 

wszystkie łodzi i inne statki z uchodźcami na pokładzie 

od wybrzeża australijskiego, a osoby, którym udało się 

zejść na ląd były aresztowane i wysłane do 

zamkniętych obozów na wyspę Manus, Nauru, wyspę 

Bożego Narodzenia, Indonezji albo Kambodży.    

Obiektem badania w mojej prace naukowej jest 

państwo Nauru, które zostało nowym domem dla setek 

uchodźców z państw azjatyckich i afrykańskich, 

społeczność nauruańska oraz procesy integracji 

azylantów w społeczeństwo nauruańskie.    

Republika Nauru bierze udział w przyjmowaniu 

azylantów wydalonych z Australii od 2001 roku [7]. 

Analitycy są pewni, że do tego władze nauruańskie 

zmusiła bieda ekonomiczna [5]. Wyspa Nauru 

otrzymała niepodległość w 1968 roku. Rozwój 

gospodarki narodowej opierał się na eksporcie 

fosforytów i był uzależniony od eksportu na 100%. 

Wysokie ceny na ten surowiec sprzyjali wzbogaceniu 

mieszkańców wyspy. W drugiej połowie XX wieku 

Nauru było drugim najbogatszym państwem w Oceanii 

(pierwszym była Nowa Zelandia) [5]. Wyczerpanie 

zapasów fosforytów w końcu lat 90. miało negatywny 

wpływ na gospodarkę nauruańską – wzrosła liczba 

bezrobotnych, spadł poziom życia. Do tego prawie 

polowa wyspy została strefą biedy ekologicznej – 

wskutek, jak twierdzą ekolodzy, „barbarzyńskiego 

wydobywania dóbr naturalnych” - sposobem otwartym, 

bez przestrzegania standardów ekologicznych i 

chroniących środowisko. Poważny problem 

ekologiczny nie pozwolił władzom nauruańskim 

szybko dywersyfikować gospodarkę – na przykład 

rozwinąć turystykę, jak to zrobiły państwa sąsiedni – 

Mikronezja i Kiribati. Mieszkańcy wrócili do 

rybołówstwa, a rząd zaczął budować na wyspie 

australijskie obozy dla uchodźców (w 2001 roku), „raj 

podatkowy” oraz „handlować dyplomacją” - 

sprzedawać uznanie na arenie międzynarodowej 

państwom nieuznawanym [5]. W 2002 roku Nauru za 

130 milionów dolarów amerykańskich wyznała 

Chińską Republikę Ludową (do tego czasu państwo 

miało stosunki tylko z Republiką Chińską – wyspą 

Taiwan, rząd której uznawało za prawomocny rząd 

całych Chin). Uznanie Chin komunistycznych 

spowodowało zerwanie stosunków z Taiwanem, ale już 

w 2005 roku Nauru ponownie, za pomoc finansową i 

gospodarczą ze strony Taibeiu, uznało Republikę 

Chińską, zerwawszy stosunki z Pekinem. W 2008 roku 

Nauru, za pomoc finansową ze strony USA uznało 

niepodległość Kosowa od Serbii, a w 2009 roku, za 50 

milinów dolarów amerykańskich wypłaconych ze 

strony Rosji - niepodległość Abchazji i Osetii 

Południowej od Gruzji.    

Liczba mieszkańców Nauru stanowi 11 359 osób, 

poziom bezrobocia – 90% [10]. Obozy australijskie z 

jednej strony pomogli rządu znaleźć stabilne źródło 

dochodu dla państwa oraz pracę 10% Nauruańczyków, 

ale z drugiej - wywołali mocną krytykę ze strony 

obrońców praw człowieka, którzy oskarżali władze 

nauruańskie o łamanie praw człowieka i prawa 

międzynarodowego razem z Australią. Żeby 

ograniczyć krytykę ze strony społeczności 

międzynarodowej rząd faktycznie odciął Nauru od 

światu zewnętrznego [5]. Cena wizy dziennikarskiej 

wzrosła na 4000% - z 200 dolarów australijskich do 

8000 [5]. Przedstawicielom takich organizacji jak 

Amnesty International, które wymagali od Australii i 

Nauru przestrzegania prawa i konwencji 

międzynarodowych (w tym konwencji o uchodźcach) 

państwo przestało wydawać pozwolenia na wjazd [5]. 

Nawet turystom zagranicznym było zabronione mieć 

przy sobie kamery i inny sprzęt do nagrywania, robić 

zdjęcia w miejscach pobliżu obozów dla uchodźców 

[5] oraz po prostu rozmawiać z cudzoziemcami w 

Nauru na temat tych obozów. Naruszycieli zakazów 

byli deportowani z wyspy [5]. Starszy dyrektor 

Amnesty International ds. badań Anna Neistat, która w 

2016 roku odwiedziła Nauru, na konferencji 

poświęconej problemom azylantów w tym kraju 

powiedziała, że nigdy wcześniej nie spotkała tak długo 

ukrywanych od całego świata łamań praw człowieka, 

nawet w takich „zamkniętych” krajach jak Chiny, 

Uzbekistan, Czeczenia, Sri Lanka (pod czas wojny 

między rządem a nieuznawanym państwem Tamil 

Ilam), Bahrajn [6].    

Krytyka ze strony społeczności międzynarodowej 

i australijskich aktywistów, w tym protestanckich 

duchownych [15], zmusiła rządy Australii i Nauru do 

zmiany podejścia do osób aplikujących się o azyl. W 

2016 roku 70% azylantów w australijskich obozach w 

Nauru otrzymali status uchodźców [6] i możliwość 

osiedlenia się poza obozami, w wioskach nauruańskich, 

wśród ludności miejscowej. Australia chociaż i była 

państwem, które zajmowało się rozpatrywaniem ich 

wniosków o azyl, jednak odmówiła im w prawie na 

wjazd i pobyt na australijskim terytorium [6, 17]. W 

2016 roku rząd australijski podpisał umowę z USA, 

zgodnie z którą Waszyngton zgodził się na to, że część 

„sprawdzonych uchodźców” może wyjechać z Nauru 

do Stanów Zjednoczonych [17]. Do końca ta umowa 

jednak nie została zrealizowana z tego powodu, że do 

władzy w USA przyszedł nowy prezydent – Donald 

Trump – który prowadzi politykę ograniczenia 

imigracji do Stanów Zjednoczonych przede wszystkim 

muzułmanów, a większość uchodźców w Nauru są 

wyznania muzułmańskiego i pochodzi z krajów 

muzułmańskich [17]. Za danymi Amnesty International 

stanem na 2016 rok większość azylantów w Nauru 

stanowili uciekinierzy z Afganistanu, Mjanmy 

(przedstawiciele mniejszości muzułmańskiej Rohinga) 

, Iraku, Somalii i Iranu [6]. Także wśród nich są osoby 

z Pakistanu [5], Palestyny, Syrii i innych państw 

azjatyckich i afrykańskich.    

Badać proces integracji uchodźców w 

społeczeństwo nauruańskie jest bardzo trudno z tego 

powodu, że rządy Australii i Nauru do dziś 
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przeszkadzają dziennikarzom i badaczom w dostępie 

do wielu informacji oficjalnych oraz zniechęcają 

azylantów do udzielenia wywiadów mediom, 

publikacji w Internecie swoich historii życiowych [5].    

Rosyjski badać Vlad Sokhin, który dostał się w 

Nauru pod wyglądem turysty i któremu udało się 

porozmawiać z uchodźcami mieszkającymi w tym 

kraju w swojej prace „Остров нелегалов” pisze, że w 

rozmowach prywatnych, noszących charakter 

anonimowy azylanci powiedzieli mu, że Australijczycy 

zabraniają im udzielać wywiadów dziennikarzom i 

nawet rozmawiać z turystami straszą pozbawieniem się 

azylu [5].    

Anna Neistat z Amnesty International stwierdza, 

że osoby którym został nadany status uchodźców 

otrzymali dokumenty (w tym upoważniające do 

podróży zagranicznych), mieszkania, prawo do pracy, 

ale spotkają się z problemami w procesie integracji w 

społeczeństwo nauruańskie [6]. Wśród tych problemów 

ona zaznacza:    

1. Wrogie zachowanie ze strony rodowitych 

Nauruańczyków. Amnesty International stwierdza, że 

uchodźcy prawie codziennie spotykają się z:   

- poniżającym godność ludzką traktowaniem,   

- są obrażani i złe traktowani,   

- kobiety często stają ofiarami molestowania 

seksualnego,   

- dzieci z rodzin uchodźców są dyskryminowani w 

szkołach i często stają ofiarami przemocy ze strony 

rówieśników, co zmusza niektórych z nich rzucać 

naukę [6].   

2. Brak opieki zdrowotnej. Anna Neistat 

stwierdza, że wśród uchodźców w Nauru znajdują się 

wiele osób potrzebujących leczenia, cierpiących na 

choroby fizyczne i psychiczne (w tym poważne), ale 

nie mających możliwości otrzymać kwalifikowaną 

pomoc medyczną [6].   

Władze Nauru starają się pomóc w integracji osób, 

których Australia zostawiła na wyspie. W ramach 

programu integracyjnego bezrobotne uchodźcy 

otrzymują od państwa zasiłek pieniężny w kwocie 80 

dolarów australijskich tygodniowo na osobę dorosłą w 

rodzinie i 45 – na dziecko [5]. Wszystkie uchodźcy 

mają dostęp do rynku pracy oraz mogą swobodnie 

wyjeżdżać za granice, jeśli uzyskają wizę państwa, do 

którego chcą pojechać. Ale w państwie, w którym 90% 

obywateli są bezrobotni cudzoziemcom nie jest łatwo 

znaleźć zatrudnienia, a wyjechać za granice oni nie 

mogą z kilku powodów:    

- państwa nie chcą otwierać wizę osobom, 

głównym dokumentom których jest dokument podróży 

wydawany uchodźcom w ramach Konwencji 

Genewskiej, bo boją, że taka osoba nie wróci do kraju, 

z którego przyjechała i będzie prosić o azyl w państwie, 

do którego przyjechała [6];   

- w Nauru prawie nie ma placówek 

dyplomatycznych innych państw. Głównym 

sojusznikiem i partnerem kraju, który ma 

przedstawicielstwo dyplomatyczne na wyspie jest 

Australia. Ale właśnie ona odmówiła tym azylantom w 

prawie na osiedlenie się na swoim terytorium, wysłała 

ich w Nauru i z zrozumiałych powodów ona nie otwiera 

im wizy;   

- większość azylantów nie mają możliwości 

finansowej, żeby wyjechać z Nauru.   

Vlad Sokhin w „Остров нелегалов” pisze, że 

zdecydowana większość osób, z którymi mu udało się 

porozmawiać chcą opuścić Nauru i wyjechać do innego 

państwa, niekoniecznie do Australii [5]. Te ludzi skarżą 

się, że położenie geograficzne wyspy utrudnia im 

komunikacje ze światem zewnętrznym, robi 

niemożliwym połączenie się z rodziną oraz pozostawia 

ich na „samotność do końca dni” [5]. Osoby z którymi 

rozmawiała Anna Neistat z Amnesty International w 

2016 roku też byli nastawieni na to, żeby opuścić Nauru 

[6]. Danych o tym, czy próbują uchodźcy w ramach 

otrzymanych możliwości swobodnego poruszania się 

po wyspie oraz nabytych swobód zbliżonych do 

obywatelskich organizować się wspólnotę społeczno-

polityczną albo religijną (na przykład, żeby zbudować 

pierwszy w Nauru meczet dla potrzeb sprawiania kultu 

religijnego) w otwartych źródłach nie ma. Oni czekają 

na zmiany polityczne, na litość państw, które w ramach 

corocznych kwot imigranckich przyjmują azylantów z 

państw trzecich (nap. Nowa Zelandia, USA, kraje 

skandynawskie). Ludzie nie mają chęci do integracji w 

społeczeństwo państwa, do którego nie chcieli i w 

którym przez kilka lat mieszkali w warunkach 

określonych przez obrońców praw człowieka jako 

„okropne”, w miejscu nazywanym przez organizacje 

humanitarne „więzienie pod otwartym niebem” [4, 

16].    

Australia już nie kieruje nowych nielegalnych 

imigrantów i uchodźców do Nauru. Zamknięty został i 

obóz na wyspie Manus w Papua Nowej Gwinei [8]. 

Natomiast Canberra pogłębiła współprace migracyjną 

z Indonezją [18]. Obecnie w tym kraju funkcjonuje 13 

obozów dla imigrantów i uchodźców, którzy próbują 

dostać wybrzeża Australii drogą morską [19].    
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Арктический совет (далее по тексту - АС) - это 

межправительственный форум, который был со-

здан в 1996 году с целью сохранения и развития 

Арктического региона. 

Так, в 2018 году Арктическому совету испол-

нилось 22 года. Эта организация объединяет 8 при-

арктических стран (Канада, Дания, Россия, Ислан-

дия, США, Финляндия, Норвегия, Швеция). В ра-

боте Совета также принимают участие свыше 20 

наблюдателей: более десятка неарктических госу-

дарств, межправительственные и межпарламент-

ские объединения, общественные организации1. 

                                                           
1 Бычков В. Арктика - территория сотрудничества [Элек-

Основной целью создания Арктического со-

вета является развитие сотрудничества арктиче-

ских государств и координация их действий в инте-

ресах обеспечения устойчивого развития региона, 

защиты окружающей среды, сохранения культуры, 

традиций и языков коренных народов Севера. 

Высшим органом АС являются сессии на 

уровне министров иностранных дел государств-

участников, которые проводятся раз в два года. 

тронный ресурс]. URL: https://ria.ru/arcticdays_analy-

sis/20161125/1482183449^^. 
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Каждые два года на основе принципа ротации вы-

бирается председательствующая страна2. Теку-

щими вопросами деятельности совета и подготов-

кой сессий занимается его рабочий орган - Комитет 

старших должностных лиц, который проводит засе-

дания не реже двух раз в год. Начиная с 1996 г. и по 

настоящее время было проведено семь министер-

ских сессий Арктического совета, на которых при-

нято 

~3 

семь деклараций3. 

В совете действуют шесть тематических рабо-

чих групп: 

- Рабочая группа по арктическому монито-

рингу и оценке; 

- Рабочая группа по сохранению арктической 

флоры и фауны; 

- Рабочая группа по предупреждению, готов-

ности и реагированию на чрезвычайные ситуации; 

- Рабочая группа по сохранению арктической 

морской среды; 

- Рабочая группа по устойчивому развитию; 

- Рабочая группа по борьбе с загрязнениями 

Арктики. 

За время существования АС в его рамках реа-

лизовано большое количество различных проектов, 

в первую очередь, в области охраны окружающей 

среды Арктики, среди которых: выведение из ис-

пользования в России полихлорбифенилов, сниже-

ние содержания ртутных загрязнений в выбросах в 

атмосферу, изучение жизненных условий в Арк-

тике, оценка влияния климатических изменений на 

экономику Севера и оценка последствий нефте- и 

газодобывающей деятельности в Арктике и многие 

другие. 

Даже несмотря на сложный геополитический 

фон последних лет, Арктический совет помогает 

развивать международное сотрудничество. Одним 

из таких примеров является разработка первого 

панарктического Соглашения о сотрудничестве в 

авиационном и морском поиске и спасании в Арк-

тике и его подписание арктическими странами в 

2011 г. 

После принятия Панарктического соглашения 

были созданы правовые механизмы сотрудниче-

ства арктических стран в области морского и авиа-

ционного спасания в Арктике. Соглашение о готов-

                                                           
2 Россия являлась Председателем АС с 2004 по 2006 год. 

С 2011 по 2013 год в АС председательствовала Швеция. 

С 2013 г. председательство переходит к Канаде. 
3 Икалуитская декларация (Икалуит, Канада, 

18.09.1998); Барроузская декларация (Барроу, Аляска, 

США, 13.10.2000); Инарийская декларация (Инари, Фин-

ляндия, 10.10.2002); Рейкьявикская декларации (Рейкья-

вик, Исландия, 24.11.2004); Салехардская декларация 

(Салехард, Российская Федерация, 26.10.2006); Деклара-

ция Тромсе (Тромсе, Норвегия, 29.04.2009); Нуукская де-

кларация (Нуук, Гренландия, 12.05.2011). 
4 Соглашение о готовности и реагировании на морские 

ности и реагировании на морские нефтяные раз-

ливы в Арктике4 закрепляет правовую базу взаимо-

действия арктических стран в данной области. По-

скольку все арктические страны уже разрабаты-

вают морские нефтегазовые ресурсы в регионе, а их 

возможности в этой сфере являются ограничен-

ными, принятие соглашения является актуальным и 

важным. Арктические государства, таким образом, 

демонстрируют всему миру, что они способны и го-

товы сотрудничать и отвечать за защиту окружаю-

щей среды в Арктике. 

Г осударства - участники АС высоко оценили 

этот опыт, и в том же году они приняли решение 

создать в рамках АС Целевую группу для разра-

ботки международного документа в сфере готовно-

сти и реагирования на морские нефтяные загрязне-

ния в регионе. Результаты работы Целевой группы 

и ЕППР были представлены на очередной встрече 

министров иностранных дел государств - участни-

ков Арктического совета в мае 2013 г.5 

Международное сотрудничество арктических 

стран в рамках АС способствует совместному опре-

делению основных вызовов и угроз в регионе и оп-

тимальных вариантов их преодоления, разработке 

практических действий по таким направлениям, 

как защита окружающей среды, развитие культуры 

и традиций коренных северных народов, судоход-

ство, управление природными ресурсами и др. 

По мнению В. Мошкало, руководителя россий-

ского офиса программы ООН по окружающей 

среде, Арктический совет на сегодняшний день яв-

ляется единственной и самой сильной организа-

цией, работающей в Арктике и координирующей 

деятельность других стран и союзов6. Схожей 

точки зрения придерживаются и другие приаркти-

ческие государства. В частности, посол Финляндии 

в России Микко Хаутала заявил, что Арктический 

совет является наиболее значимым форумом в арк-

тической политике Хельсинки. По его мнению, 

страны организации должны вместе искать ответы 

на общие экологические вызовы: «Регион, который 

раньше разделял нас, становится объединяющим 

фактором не только между арктическими странами, 

но ив глобальном масштабе»7. 

В 2014 г. начал действовать "Инструмент под-

держки проектов Арктического совета" (ИПП). 

ИПП финансирует разработки по сокращению за-

грязнения окружающей среды, одобренные АС. 

Средства предоставляются членами и наблюдате-

лями АС и другими заинтересованными сторонами. 

нефтяные разливы в Арктике [Электронный ресурс]. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/499065181. 
5 Паничкин И.В. Международно-правовые основы со-

трудничества арктических государств в области борьбы с 

морскими нефтяными загрязнениями в Арктике // Нефть. 

Газ. Право. - 2013. - №1. 
6 Арктика - территория сотрудничества [Электронный 

ресурс]. URL: https://ria.ru/arcticdays_analy-

sis/20161125/1482183449.html. 
7 Там же. 
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Распорядителем средств является Северная эколо-

гическая финансовая корпорация (НЕФКО). Пла-

нируется, что до 2019 г. 40% средств ИПП будет ис-

пользовано на проекты, связанные с опасными от-

ходами и стойкими органическими загрязнителями, 

а также по предотвращению загрязнения окружаю-

щей среды; около 25% на мероприятия по устране-

нию загрязнения ртутью; около 20% на проекты по 

чистому производству и повышению энергоэффек-

тивности. 

В 2014-2016 гг. в рамках ИПП была оказана 

поддержка примерно 30 проектам. Один из послед-

них нацелен на противодействие уменьшению по-

пуляций мигрирующих птиц, гнездящихся на Край-

нем Севере (одобрен в октябре 2016 г.). На терри-

тории России с помощью ИПП осуществляются 

такие проекты, как "Валдай" и "Тундра" (в Карелии 

и Мурманской области), направленные на сокраще-

ние выбросов сажи, поступающих в атмосферу 

вследствие работы электростанций, а также по про-

изводству чистой энергии для саамских оленеводов 

в Ловозере (Мурманская область). 

Важно отметить, что за время своей работы ра-

бочими группами АС подготовлен целый ряд до-

кладов по таким направлениям, как перспективы 

судоходства в Арктике, тенденции биоразнообра-

зия, поведение нефтяных разливов и разливов иных 

опасных и токсичных веществ в полярных водах. 

Разработан ряд носящих необязательный характер 

руководств, в том числе Руководство по освоению 

морских месторождений нефти и газа; Руководство 

по перекачке очищенной нефти и нефтепродуктов в 

водах Арктики; Руководство по безопасной транс-

портировке нефти в арктических водах; Практиче-

ское руководство по ликвидации последствий 

нефтяных разливов в арктических водах. 

В настоящее время Арктический совет не 

имеет статуса международной организации, хотя в 

2011 г. на сессии АС арктические страны приняли 

решение создать постоянный секретариат АС в 

Тромсе (Норвегия) и специальную целевую группу 

для подготовки предложений по укреплению АС. 

Тогда же были выработаны критерии приема новых 

наблюдателей8, что позволит сохранить баланс 

между региональной идентичностью АС и расши-

рением его взаимодействия с другими странами. 

Однако такое «укрепление» совета не поддержи-

вают США, Швеция и Дания. 

Безусловно, Россия - важный, ключевой игрок 

в регионе и в Арктическом совете во многом благо-

даря тому, что имеет объективные преимущества 

(длину береговой линии, огромные площади за по-

лярным кругом, большие запасы полезных ископа-

емых, ледокольный флот9 и др.). Указанные пре-

имущества не означают, что Россия пассивно 

                                                           
8 Одним из главных критериев является наличие реаль-

ных проектов, которые готов привнести кандидат в 

наблюдатели в АС, для развития Арктики. 
9 Россия - единственная страна в мире, обладающая атом-

ными ледоколами. 
10 Сегодня штат сотрудников АС составляет несколько 

наблюдает за деятельностью АС. Напротив, она ак-

тивно участвует во всех проектах АС и выдвигает 

собственные инициативы. 

Таким образом, в настоящее время Арктиче-

ский Совет представляет собой международную 

площадку для многостороннего сотрудничества в 

регионе по самым разным вопросам - экономики, 

экологии, социальной сферы и др. В целом успеш-

ный опыт работы АС, характеризующийся общно-

стью интересов арктических государств, главным 

образом в области охраны окружающей среды Арк-

тики, позволяет рассчитывать на дальнейшее пло-

дотворное сотрудничество арктических государств 

на благо всего Арктического региона, что позволит 

сохранить низкий уровень конфронтации и высо-

кий уровень сотрудничества. 

Но для того, чтобы принимать решения, кото-

рые буду соблюдаться странами, организация 

должна иметь статус международной. Арктический 

Совет, не обладая этим статусом, не имеет права 

принимать обязательные решения. Если бы органи-

зация получила этот статус, она могла бы выйти на 

новый международный уровень, однако еще не все 

арктические государства готовы к этому. С другой 

стороны, укрепление АС, его структуры и системы 

финансирования необходимо, о чем свидетель-

ствует большое количество реализуемых проектов 

и их масштабы10, и такая работа в настоящее время 

ведется. Основные векторы данной работы - разви-

тие институциональной структуры, расширение 

объема и глубины реализуемых проектов, придание 

решениям АС обязательной силы11. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам современного состояния психологического и физического здоровья 

школьников. Отражены вопросы ухудшения состояния здоровья детей. Как основополагающая причина 

нарушения здоровья участников образовательного процесса выделены психологическое насилие и жесто-

кое обращение в образовательной организации. Обозначены последствия насилия и жестокого обращения 

в образовательном пространстве в виде виктимизации личности каждого из участников и возникновения 

деструктивных форм взаимодействия. В статье представлены подходы к пониманию безопасности обра-

зовательного пространства, его критерии и риски нарушений. Представлен анализ существующих деструк-

тивных тенденций и угроз безопасности в образовательном пространстве или отдельных его составляю-

щих. Предложены основы организации безопасного образовательного пространства и основных его ком-

понентов. Выделены компоненты формирования культуры безопасности образовательного пространства. 

Обозначены основные задачи в области обеспечения психологической безопасности образовательного 

пространства. 

ABSTRACT 

This article focuses on the current state of psychological and physical health of students. Here the questions 

reflected the deterioration of the health of children. The main cause of health problems the participants of the 

educational process are presented psychological violence and abuse in the educational organization. Marked ef-

fects of violence and abuse in the educational space in the form of victimization of the personality of each of the 

participants and the emergence of the destructive forms of interaction. This article presents approaches to under-

standing the security of educational space, its criteria and risks of infringement. There is an analysis of existing 

trends and destructive security threats in the educational environment or its individual components. Proposed fun-

damentals of safe educational environment and its main components. Select a component for forming the security 

of educational space. The basic problem in the field of psychological safety of educational space. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, виктимность, образовательное пространство, 

участники образовательного процесса, жестокость в отношениях. 
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Интенсивность социально-экономических из-

менений в последние годы привела к целому ряду 

негативных последствий: наблюдается значитель-

ное ухудшение медико-демографической обста-

новки, устойчивое сокращение общего прироста 

населения, процессы демографического старения.  

Многие авторы обращают внимание на ухуд-

шение состояния физического и психического здо-

ровья детей разных возрастных групп. Уже на этапе 

дошкольного обучения отмечается наиболее выра-

женный рост частоты доклинических форм нару-

шения здоровья, хронических заболеваний, нару-

шений физического развития и т.д. Среди дошколь-

ников лишь у 55% отсутствуют признаки 

болезненных отклонений в психике [11]. Все это 

приводит к тому, что уже до начала школьного обу-

чения многие дети имеют различные сложности 

развития, характеризуются дезадаптивным поведе-

нием, требуют особого подхода к организации об-

разовательной среды. 

Еще более сложная ситуация наблюдается на 

этапе школьного обучения. Значительное число 

учебных нагрузок, ставших отличительной чертой 

школьного образования, привели к росту числа 

функциональных расстройств и хронических забо-

леваний. По мнению ряда авторов (Н.А. Склянова, 

И.В.Плющ) численность абсолютно здоровых де-

тей не превышает для младших школьников 8–10%, 

среднего возраста — 6% и старших — 3–5%. По 

данным официальной статистики в 5 раз сокраща-

ется число детей сохраняющих физическое здоро-

вье в период школьного обучения. Только 14% вы-

пускников средней школы можно считать действи-

тельно здоровыми, около 35% школьников имеют 
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опыт употребления наркотических и токсических 

средств, 70% употребляют алкоголь. Наблюдается 

высокий процент (70–80%) распространенности 

нервнопсихических расстройств среди школьни-

ков. Так среди учеников, которые проявляют при-

знаки школьной дезадаптации 93–95% имеют те 

или иные психические нарушения. Отмечается так 

же рост девиантных форм детского поведения, пре-

ступности, самоубийств, бродяжничества [11]. 

По данным отечественных авторов (Алексеева 

Л.С., Баева И.А., Грачев Г.В., Кошелева А.Д., Ро-

кицкий М.Р.) растет количество детей и подростков 

становящихся жертвами жестокого обращения со 

стороны сверстников и более старшего поколения. 

Все это говорит об увеличении общей виктимиза-

ции населения, особенно некоторых социальных и 

возрастных групп (маленькие дети, подростки, по-

жилые люди) [2, 3, 6, 8].  

Рассматривая основные общественные инсти-

туты виктимизации (семья, школа, субкультура) 

особое место необходимо уделить вопросам школь-

ной системы виктимизации, включающей явления 

«peer victimization» [15] и «школьную дедовщину» 

(bullying strand) [14]. В настоящее время вопросы 

образовательной среды и её влияния на виктимную 

дезадаптацию ученика достаточно широко обсуж-

дается в науке, однако все еще остаются недоста-

точно изученными механизмы данного процесса, 

нет достаточно эффективных мер по профилактике 

и коррекции виктимизациии. При этом, процесс 

виктимизации захватывает всех участников образо-

вательного пространства: учащихся, их родителей, 

педагогов. Механизмы виктимизации затрагивают 

несколько уровней: это сама образовательная си-

стема, образовательная среда, школьная субкуль-

тура, система школьных правил и норм, личность 

педагога, его профессиональная компетентность, 

требования родителей и т.д. Все это формирует 

виктимное поведение, которое рассматривается 

нами как отклонение от норм безопасного поведе-

ния, реализующееся в совокупности социальных, 

психических и моральных проявлений.  

Последствиями такого поведения станет де-

формация личности участников педагогического 

процесса, нарушение культуры личной безопасно-

сти ребенка, формирование у него виктимных форм 

поведения. Таким образом, остро встает вопрос о 

формировании в рамках образовательного процесса 

культуры безопасности и создании безопасной об-

разовательной среды.  

Рассматривая явление безопасности, необхо-

димо отметить его значимость для организации 

жизнедеятельности человека. Наличие безопасно-

сти является основополагающим для обеспечения 

нормального развития личности. А. Маслоу рас-

сматривает потребность в безопасности как базо-

вую в иерархии потребностей, удовлетворение ко-

торой является условием для гармоничного разви-

тия личности и ее самореализации [7].  

Психологическая безопасность личности вхо-

дит в структуру социальной безопасности, рассмат-

риваемой И.А.Баевой как эффективное выполнение 

социальными институтами своих функций, направ-

ленных на удовлетворение потребностей, интере-

сов, целей населения страны [2]. Школа рассматри-

вается нами как один из важных общественных ин-

ститутов социализации, существенной 

характеристикой которой выступают качества об-

разовательной среды способствующие или препят-

ствующие адекватному ее течению. Основополага-

ющей характеристикой выступает как раз безопас-

ность среды, включающая физическую, 

информационную и психологическую компоненты. 

Необходимо отметить что само понятие психо-

логической безопасности не является однородным, 

так Т. С. Кабаченко рассматривает психологиче-

скую безопасность «как самостоятельное измере-

ние в общей системе безопасности, представляю-

щее собой состояние информационной среды и 

условия жизнедеятельности общества, не способ-

ствующее нарушению психологических предпосы-

лок целостности социальных субъектов, адаптив-

ности их функционирования и развития» [5, с. 8]. 

Несколько по другому описывает психологическую 

безопасность И.А. Баева, рассматривая его как со-

стояние образовательной среды, свободное от про-

явлений психологического насилия во взаимодей-

ствии, способствующее удовлетворению потребно-

стей в личностно-доверительном общении, 

создающее референтную значимость среды и обес-

печивающее психическое здоровье включенных в 

нее участников[1]. Г.В. Грачев понимает психоло-

гическую безопасность как «состояние защищенно-

сти психики от воздействия многообразных инфор-

мационных факторов, препятствующих или затруд-

няющих формирование и функционирование 

адекватной информационно-ориентированной ос-

новы социального поведения человека и в целом 

жизнедеятельности в современном обществе, а 

также адекватной системы его субъективных (лич-

ностных, субъективно-личностных) отношений к 

окружающему миру и самому себе» [3, с.33]. В лю-

бом случае понятие безопасности включает в себя 

характеристики среды, способствующие сохране-

нию и развитию личности, что не всегда соответ-

ствует действительности. 

Сложившаяся ситуация диктует необходи-

мость поиска, разработки и внедрения актуальных 

и долгосрочных мер, направленных на формирова-

ние, сохранение и укрепление здоровья детей и 

подростков, обеспечение защиты их жизненно важ-

ных интересов. 

В связи с этим и возникла острая междисци-

плинарная проблема, связанная с потребностью в 

повышении личной безопасности ребенка, через 

безопасность образовательного пространства. 

Обеспечить безопасность призван комплекс меха-

низмов, состоящий из «концепции безопасности 

образовательного пространства», представляющей 

собой систему взглядов на обеспечение безопасно-

сти участников образовательного процесса от угроз 

для их жизни и здоровья в сфере педагогической де-

ятельности. При этом под образовательным про-

странством понимается сфера общественной дея-



Sciences of Europe # 34, (2018)  53 

тельности, в рамках которой происходит осуществ-

ление целенаправленного социокультурного вос-

производства человека, формирование и развитие 

личности, наращивание человеческого капитала 

[11]. 

Система обеспечения безопасности образова-

тельного пространства структурируется в зависи-

мости от объектов безопасности и характера угроз. 

Объекты безопасности — участники образователь-

ного процесса: обучающиеся (воспитанники) и их 

родители, педагогические работники, коллектив 

школы в целом. Угрозы представляют собой ком-

плекс проблем, среди которых разные авторы выде-

ляют наиболее актуальные [1, 4, 11, 12]: 

1. Утомление систем жизнеобеспечения, раз-

рушение учебно-методической и материально-тех-

нической базы образовательных учреждений. 

2. Дефицит квалифицированных педагогиче-

ских кадров и эффективных образовательных про-

грамм по охране здоровья, формированию в си-

стеме ценностей учащихся приоритета здоровья и 

безопасности. Отсутствие мировоззренческой ком-

поненты культуры безопасности. 

3. Формирование молодежных субкультур де-

структивной направленности, рост детской нарко-

мании и алкоголизма, увеличение числа правонару-

шений и преступлений среди несовершеннолетних, 

беспризорности и безнадзорности детей. 

4. Личностная виктимная дезадаптация педаго-

гов, высокий уровень педагогической некомпетент-

ности и эмоционального выгорания. 

5. Глубокое расслоение общества, приводящее 

к виктимизации «крайних» социальных групп (бед-

ных и богатых). 

6. Отсутствие эффективной системы социаль-

ной профилактики правонарушений, недостаточная 

правовая грамотность и межведомственная разоб-

щенность лиц, обеспечивающих безопасность об-

разовательного пространства, преобладание меха-

низмов запрета над механизмами позитивной моти-

вации и организации созидательной деятельности. 

7. Недостаточная эффективность существую-

щей системы медицинской, психологической и со-

циальной помощи учащимся, низкий уровень раз-

вития системы охраны труда в системе образова-

ния. 

8. Стойкая тенденция ухудшения качества здо-

ровья подрастающего поколения. 

9. Высокий уровень потери здоровья и числен-

ности детского населения, возникающие в резуль-

тате уличного, бытового и транспортного травма-

тизма.  

10. Общая нестабильность общества, измене-

ние социально- экономической структуры. 

Выделим на наш взгляд основополагающие из 

угроз психологической безопасности.  

Среди угроз так или иначе описываемых зару-

бежными и отечественными авторами, на первое 

место выступает категория психологического наси-

лия, рассматриваемого ими как тригер, запускаю-

щий разрушение психического, а затем и физиче-

ского здоровья личности. Определение насилия как 

способа выстраивания неравенства между людьми, 

реализации власти в межличностных отношениях, 

достаточно часто наблюдаемого в школьной среде, 

позволяет рассмотреть возникающее внутришколь-

ное сопротивление как важный аспект взаимодей-

ствия, приводящий к специфическим послед-

ствиям, связанных с нарушением здоровья каждого 

из участников образовательного процесса. Психо-

логическая наука достоверно определила что реа-

лизация насильственных отношений в межличност-

ных отношениях приводит к возникновению внут-

реннего или внешнего сопротивления, 

выражающегося в специфических формах поведе-

ния, часто виктимного характера, закрепляющихся 

как базовые. Внешние формы сопротивления выра-

жаются в стремлениях нарушать принятые нормы, 

дисциплину, демонстрировать девиантные или вик-

тимные формы поведения. Внутренние проявля-

ются в виде ухода от взаимодействия, самообвине-

ния, отрицательного отношения к себе, аутоагрес-

сии. Возникающее в результате подобных форм 

взаимодействия эмоциональное напряжение может 

провоцировать у педагогов поиск выходов из воз-

никающей психотравмирующей ситуации, скорее 

деструктивного характера в виде реализации форм 

низко профессионального поведения. У учеников 

насильственная среда вызывает желание освобо-

диться от разрушительного воздействия, покинуть 

школьную среду, способствует увеличению безнад-

зорности. Насильственная среда приводит к огра-

ничению возможностей для самореализации уче-

ника, что вызывает специфический комплекс уста-

новок, формирующих ощущение незащищенности, 

переживания разобщенности существенных связей 

и отношений, деформирующих личность. Яноф-

Бульман (1998) рассматривая вопросы формирова-

ния внутреннего мира человека и его отношение к 

внешнему, отмечает, что основой такого кон-

структа выступают базисные убеждения о его: доб-

рожелательности, справедливости, ценности мира 

и значимости собственного «Я». Именно базисные 

убеждения формируют чувство защищённости и 

доверия к миру, а в дальнейшем – ощущение соб-

ственной неуязвимости. Насилие в образователь-

ной среде опосредует возникновение базисных 

убеждений связанных с негативным образом-Я, не-

справедливостью и жестокости мира. 

Рассматривая причины возникновения насиль-

ственных отношений в образовательном простран-

стве школы необходимо отметить несколько детер-

минант среди которых особо значимыми счита-

ются: социально-психологическая деформация 

личности педагога и ученика, увеличение их вик-

тимного потенциала; трансформация самого педа-

гогического общения в механизм социально-педа-

гогической виктимизации личности; влияние 

школьной субкультуры; нарушение здоровьесбере-

гающих технологий в учебном процессе. Несо-

мненно оба процесса взаимосвязаны: наличие соци-

ально - психологической деформации личности пе-

дагога вызывает использование деструктивных 

форм педагогического общения насильственного 

типа, приводя к нарушению взаимоотношений 
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между преподавателем и учащимся, запуская меха-

низм социально-психологической виктимизации 

ученика и формирование его личностных деструк-

ций. И соответственно наоборот. По опросам раз-

ных авторов 30,1% учащихся как первоочередную 

проблему, вызывающую не желание ходить в 

школу озвучивают жестокость со стороны учите-

лей, 21,2% указывают на деспотизм педагога. Это 

означает что одним из центральных направлений 

работы по повышению безопасности образователь-

ного пространства станет профилактика виктимной 

дезадаптации педагогов, включающая в девиктими-

зацию личности педагога, формирование ощуще-

ние профессиональной компетентности и потоко-

вой удовлетворенности трудом. Вторым маги-

стральным направлением должно выступать 

формирование активно созидающей, социально 

адаптированной и психологически здоровой лично-

сти учащегося. 

Немаловажную роль в виктимной деформации 

ребенка играют школьные подсистемы, членом ко-

торой он является. В этом контексте необходимо 

учитывать систему норм и правил конкретного 

учебного заведения, не вписываясь в которые уче-

ник приобретает виктимную деформацию за счет 

отвержения сверстниками [4]. Во-вторых, значимое 

влияние, определяя рейтинг подростка среди 

сверстников оказывает полуформальная подси-

стема внеклассной деятельности. В-третьих, приня-

тие ребенка сверстникам опосредует неформальная 

сеть дружеских подсистем, жестокость в которой 

многократно описана зарубежными коллегами в 

терминах «peer victimization». 

Отсутствие здоровьесберегающих технологий 

так же приводит к нарушению безопасности обра-

зовательной среды. Здоровьесберегающие техноло-

гии понимаются нами с опорой на подход, описан-

ный М.Ф. Секач как совокупность методов, скон-

центрированных на задачах охраны и укрепления 

здоровья учащихся, создание оптимальных моде-

лей планирования образовательного процесса, ос-

нованных на пропорциональном сочетании учеб-

ной нагрузки и различных видов отдыха, в том 

числе, активных его форм, формирование в созна-

нии учащихся и педагогов ценностей здорового об-

раза жизни [9]. К серьезному ухудшению физиче-

ского и психологического здоровья всех участни-

ков образовательного процесса (снижение 

мотивации, переутомление, возникновение апатии 

и депрессии) приводят современные требования и 

специфика организации учебного процесса, нару-

шение санитарно-гигиенических норм обучения, 

оптимального двигательного режима и т.д. Так по 

эмпирическим исследованиям около 70% детей 

младшего подросткового возраста обнаруживают 

высокий уровень депрессивности. 

Для сохранения здоровья участников образо-

вательного процесса необходимо применение здо-

ровьесберегающих технологий, направленных на 

эффективное планирование нагрузки, использова-

ние результативных методов обучения, пересмотр 

удельного веса дисциплин поддерживающих физи-

ческое здоровье детей и общую культуру, органи-

зацию системы питания, физической безопасности 

и т.д.  

Значимой компонентой, нарушающей безопас-

ность образовательного пространства выступает 

виктимное мировоззрение его участников. Именно 

сформированное мировоззрение является отправ-

ным пунктом для возникновения готовности чело-

века к виктимному или безопасному поведению. 

Личность виктимного типа будет воспринимать 

мир как враждебный, а себя рассматривать как ре-

альную и потенциальную жертву возможных соци-

альных опасностей [13]. Личность невиктимного 

типа имеет представление о существовании различ-

ных опасностей, но знает и технологии преодоле-

ния опасных ситуаций, выступая как активный 

субъект, способный предотвратить многие опасные 

ситуации. Кроме того такая личность имеет внут-

реннюю готовность к преодолению или превенции 

возникающих рисков [13]. 

Важным вопросом в этом контексте стано-

вится формирование личности невиктимного типа, 

которое происходит в контексте гуманистической 

нравственной установки при организации обучения 

безопасному поведению. Обучение, основанное на 

принципах знания нравственных устоев, осмысле-

нии конкретных приемов и способов безопасного 

поведения при возникающих контактах с носите-

лями источников опасности.  

Это означает что в задачу формирования меро-

приятий, направленных на девиктимизацию вклю-

чены: обучение способам безопасного поведения, 

основанного на развитую нравственность при вы-

раженной способности обеспечения личной без-

опасности. Такой подход позволяет проектировать 

систему нацеленную с одной стороны на обеспече-

ние безопасности участников образовательного 

процесса от угроз психическому здоровью в про-

цессе педагогического взаимодействия. То есть со-

здать среду, в которой возможна организация бла-

гоприятных условий для обучения, воспитания и 

развития личности. Опираясь на анализ рисков вик-

тимизации участников образовательной среды как 

основополагающие ее характеристики, обеспечива-

ющие безопасность возможно выделить: 

- безнасильственная система взаимодействия 

участников образовательного процесса;  

- опора на личностно-доверительное общение 

участников;  

- укрепление или хотя бы сохранение психиче-

ского здоровья;  

- наличие системы мероприятий направленных 

на предотвращение возможных угроз для развития 

личности; 

- организация стимулирующей образователь-

ной среды [9, 10].  

Таким образом проектировании безопасной 

образовательной среды должно опираться на прин-

ципы системного обеспечения безопасности вклю-

чающие с одной стороны защиту от возможных 

внешних угроз физического и психологического 

характера, с другой направлено на развитие соци-

ально-психологической умелости [2, 10]. Основой 
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для конструирования безопасной среды обознача-

ется свободное от насилия внутриличностное взаи-

модействие, направленное на формирование психо-

логически здоровой личности.  

Цель концепции безопасности образователь-

ного пространства заключается в разработке ком-

плекса организационных форм и методов деятель-

ности учреждений образования, обеспечивающих 

стабилизацию показателей психологического и фи-

зического здоровья участников образовательного 

процесса, снижение виктимной дезадаптации, пре-

дупреждение и/или снижение последствий возмож-

ных чрезвычайных ситуаций, формирование прио-

ритета конструктивных, позитивных ценностей, в 

том числе приоритета здоровья, безопасносного по-

ведения, семьи, самореализации. 

Основными задачами в области обеспечения 

безопасности образовательного пространства явля-

ются: 

1. Разработка и внедрение нормативно-право-

вых, научно-методических и организационных ос-

нов деятельности системы образования по форми-

рованию безопасного образовательного простран-

ства.  

2. Введение специальных курсов, направлен-

ных на овладение навыками безопасного реагиро-

вания, повышение личной безопасности. 

3. Наращивание опыта межведомственного, 

комплексного и многоуровневого подходов при 

формировании безопасного образовательного про-

странства. 

4. Повышение профессиональной компетент-

ности в области формирования безопасности обра-

зовательного пространства. 

5. Формирования навыков безопасного поведе-

ния у самих педагогов. 

6. Внедрение в образовательное пространство 

мировоззренческой составляющей безопасности. 

7. Гуманизация образовательного процесса, с 

учетом действия механизмов гуманизации. 

Таким образом, безопасность образователь-

ного пространства может быть обеспечена с помо-

щью, как минимум, пяти подходов: 

– создание безопасных и здоровых условий в 

образовательном учреждении; 

– оптимальное психолого-педагогическое и 

медико-социальное сопровождение образователь-

ного процесса; 

– обучение основам безопасности жизнедея-

тельности через предметы, внеклассные, внешколь-

ные формы обучения, а также через систему допол-

нительного образования; 

- гуманизацию педагогического общения; 

– воспитание личности безопасного типа, фор-

мирование мировоззрения и культуры безопасно-

сти. 

Процесс формирования культуры безопасно-

сти мы понимаем как рост, становление, интегра-

цию в жизнедеятельности личностных качеств и 

способностей, знаний и умений, обеспечивающих 

безопасность личности, как активное качественное 

преобразование личностью своего внутреннего 

мира, приводящее к возможности безопасной и 

творческой самореализации личности в любом виде 

деятельности.  

В данном контексте целесообразно осуществ-

лять организацию воспитательной работы с точки 

зрения средового подхода, как недискретного в 

управлении воспитательным процессом, гумани-

стически направленного, масштабного. В качестве 

результата данной профилактической и коррекци-

онной работы можно рассматривать создание в 

учебном заведении психологически безопасной об-

разовательной среды. 

Таким образом, психологическая безопасность 

образовательной среды школы является сложным 

структурным образованием, компонентный состав 

которого связан субъектом образовательного про-

цесса.  
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На сегодняшний день в науке отмечается выра-

женный интерес к кругу проблем, связанных с пред-

ставлением человека о своем будущем. Поступая в 

университет, выбирая ту или иную специальность, 

будущие студенты опираются на имеющиеся у них 

представления о различных профессиях, а также на 

собственные интересы и умения. Однако крайне 

распространенной является ситуация, когда сту-

дент в процессе обучения обнаруживает, что его 

представления о профессии не соответствуют ре-

альности, или же сами представления претерпе-

вают изменения. Данный факт, несомненно, сказы-

вается на самоотношении человека, ведь он пони-

мает, что ошибся при выборе специальности, и не 

знает, что делать дальше. 

Образ будущей профессии является законо-

мерным и индивидуальным результатом процесса 

профессионального и личностного развития на 

этапе обучения в ВУЗе. С точки зрения О.А. Кораб-

левой и Н.Г. Япрынцевой, формирование представ-

ления о будущей профессии у студентов является 

критерием их профессионализации, готовности к 

выполнению определенных социальных функций, 

так как степень его сформированности определяет 

уровень отчетливости цели деятельности молодого 

человека. 

                                                           
12 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ No18–013–01119а «Субъективный образ профессионального буду-

щего на этапе профессиональной подготовки». 

В качестве синонима понятия «образ» в психо-

логии встречается еще термин «представления» 

(«представления о будущем»). Понятие представ-

ления, по замечанию Н.Д. Заваловой, Б.Ф. Ломова, 

О.А. Конопкина, В.Н. Обносова, можно опреде-

лить, как «когнитивно-аффективное психическое 

образование». Именно поэтому в рамках нашего ис-

следования мы разработали анкету для исследова-

ния представлений выпускников об их будущей 

профессиональной деятельности, которая измеряет 

когнитивный и эмоционально-ценностный компо-

ненты данных представлений. В данной работе мы 

определяем «представления о будущей профессио-

нальной деятельности» как отражение в сознании 

человека совокупности знаний и представлений о 

будущей профессии о себе, как субъекте этой дея-

тельности. 

Самоотношение рассматривается как лежащее 

на поверхности сознания, непосредственно-фено-

менологическое выражение личностного смысла 

«Я» для самого субъекта, являющееся результатом 

и интегратором механизмов личностного самосо-

знания (В.В. Столин); как эмоционально-оценочная 

подсистема самосознания личности, выражение 

смысла «Я» для субъекта (С.Р. Пантилеев) [3, с. 36]; 

как итоговое измерение «Я», выражающее меру 

принятия или непринятия индивидом самого себя, 
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производное от совокупности отдельных самооце-

нок (И.С. Кон); как вид эмоциональных пережива-

ний, в которых отражается отношение личности к 

себе, центральное звено ее внутреннего психиче-

ского мира (И.И. Чеснокова); как общее, интеграль-

ное измерение «Я» (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев).  

Анализ психологических исследований само-

отношения, выполненных отечественными авто-

рами, показывает, что самоотношение является 

стержневым психологическим образованием, отра-

жающим эмоциональную позицию личности по от-

ношению к себе. Таким образом, содержательный 

мир внутри человека есть результат его жизни и де-

ятельности, и природа самоотношения не замыка-

ется внутренним пространством личности и ее са-

мосознания, а через мотивы связывается с реальной 

жизнедеятельностью субъекта, в том числе и с про-

фессиональной деятельностью субъекта, а также с 

его учебной деятельностью. 

Поскольку профессиональное становление за-

нимает одно из важнейших мест в жизни человека, 

его связь с самоотношением человека представляет 

особый интерес. Именно поэтому исследование 

профессиональных представлений студентов с раз-

ным уровнем самоотношения представляется 

крайне актуальным и значимым [4]. 

Таким образом, можно утверждать, что про-

блема исследования представления о профессио-

нальной деятельности является составной частью 

более общих проблем, таких как становление про-

фессионального самосознания личности, професси-

ональной идентичности (Л.Б. Шнейдер и др.). На 

наш взгляд, важно, чтобы к концу обучения в вузе 

у студентов был сформировано содержательное 

представление о будущей профессии, поскольку 

оно является основным стержнем высокого профес-

сионализма в будущем и одним из условий успеш-

ной самореализации личности в целом [1].  

Цель исследования: изучить представления о 

будущей профессии студентов с разным уровнем 

самоотношения. 

Методы исследования: теоретический анализ 

литературных источников по теме исследования; 

эмпирические методы – анкета «Представления о 

будущей профессии», опросник «Самоотношение» 

(В.В. Столин, С.Р. Пантилеев), Метод семантиче-

ского дифференциала для оценки профессии (В.П. 

Серкин). Методы математико-статистической об-

работки данных (сравнительный анализ, корреля-

ционный анализ, хи квадрат с поправкой на непре-

рывность).  

База исследования. Исследование проводилось 

на базе Уральского государственного федерального 

университета, находящегося по адресу г. Екатерин-

бург, ул. Мира 19 и Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, 

находящегося по адресу г. Екатеринбург, ул. Ма-

шиностроителей 11. Число испытуемых составило 

73 человека студенты третьего и четвертых курсов 

(в возрасте от 19 до 21 года).  

Респонденты были поделены на 3 группы – с 

низким, средним и высоким уровнем самоотноше-

ния (значимые различия были выявлены по всем 

шкалам самоотношения на уровне р ≤ 0,01).  

Вначале анализировались результаты анкет-

ных вопросов у студентов с разным уровнем само-

отношения, использовался критерий Хи-квадрат 

Пирсона. 

Значимое различие было обнаружено только 

по показателю «пол» (р ≤ 0,05). Было установлено, 

что в группе девушек преобладают средний и высо-

кий уровни самоотношения, тогда как в группе 

юношей сильнее всего выражен низкий уровень 

(Рисунок 1). Однако данные результаты необхо-

димо проверять на большей выборке, поскольку 

группа юношей была невелика. 

 
Рисунок 1 – Гистограмма распределения уровней самоотношения по полу 

 

Далее исследовалось желание выпускников 

поменять специальность. Было установлено, что 

независимо от уровня самоотношения большин-

ство респондентов не хотели бы менять специаль-

ность (Рисунок 2). Сравнительный анализ по дан-

ному показателю не проводился, так как в некото-

рых подкатегориях было менее 5ти человек. 
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Рисунок 2 – Гистограмма распределения уровней самоотношения между студентами, желающими и не 

желающими поменять специальности 

 

Далее студенты отвечали на вопрос о том, пла-

нируют ли они работать по специальности (Рису-

нок 3). В группе с низким самоотношением преоб-

ладал ответ «не знаю», а на втором месте был вари-

ант «скорее да, чем нет». В группе со средним 

самоотношением преобладали ответы «скорее да, 

чем нет» и «да». В группе с высоким самоотноше-

нием ярче всего выражены ответы «да» и «скорее 

нет, чем да». Остальные выражены слабо. 

 
Рисунок 3 – Гистограмма распределения уровней самоотношения между студентами, желающими и не 

желающими работать по специальности 

 

Можно сказать, что в целом студенты склонны 

работать по специальности, однако достаточно 

большой процент выпускников не уверен в своём 

выборе. 

На вопрос о том, интересна ли выпускникам их 

будущая профессия, большинство выпускников во 

всех группах ответили «и да, и нет».  

Чуть меньше процент ответивших полностью 

утвердительно, и лишь небольшой процент респон-

дентов ответили, что им совершенно неинтересна 

их будущая профессия (Рисунок 4). Сравнительный 

анализ по данному показателю не проводился, так 

как в некоторых подкатегориях было менее 5ти че-

ловек. 

 
Рисунок 4 - Гистограмма распределения уровней самоотношения между студентами с различной сте-

пенью интереса к своей профессии 
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При этом подавляющее большинство выпускников 

ответили, что обучение им скорее интересно. В то же 

время, был процент людей, которым обучение было не 

очень интересно. В целом ответы схожим образом рас-

пределились по группам (Рисунок 5). Сравнительный ана-

лиз по данному показателю не проводился, так как в неко-

торых подкатегориях было менее 5-ти человек. 

 
Рисунок 5 – Гистограмма распределения уровней самоотношения между студентами с различной сте-

пенью интереса к обучению 

 

Таким образом, студенты в целом довольны 

своей учебой, им интересна их профессия, и они хо-

тят продолжать работать в ней. В то же время, есть 

часть выпускников, которые не уверены в своем 

выборе, у них есть сомнения в выбранной специ-

альности и своем интересе к ней. На данные пока-

затели не оказывает влияния самоотношение ре-

спондентов. Различия были выявлены лишь у сту-

дентов разного пола. Самоотношение девушек 

несколько выше. 

Далее исследовались представления о важно-

сти и полезности профессии в группах выпускни-

ков с разным самоотношением. 

Использовался критерий Краскела-Уоллеса, 

значимых различий обнаружено не было. Можно 

говорить о том, что представление о важности и по-

лезности профессии не связано с самоотношением 

специалиста. Если профессия полезна и нужна, че-

ловек будет оценивать её именно так, даже если 

негативно относится к себе, и наоборот. 

Далее исследовались представления выпуск-

ников о качествах, необходимых им для професси-

ональной деятельности. Проводился сравнитель-

ный анализ с использованием критерия Краскела-

Уоллеса с целью выявить различия между груп-

пами с разным уровнем самоотношения (Таблица 

1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ представлений о своих профессиональных качествах у респондентов с разным 

уровнем самоотношения 

Показатель 
Низкий уровень само-

отношения (n=10) 

Средний уровень само-

отношения (n=15) 

Высокий уровень само-

отношения (n=48) 

Значи-

мость 

1 2 3 4 5 

Аттенцио-

нальные 
22,95 36,70 40,02 0,066 

Наблюда-

тельность 
35,85 45,33 34,64 0,226 

Мнемиче-

ские 
30,20 37,93 38,13 0,547 

Моторные 34,70 34,53 38,25 0,782 

Сенсорные 50,65 41,47 32,76 0,033 

Воображе-

ние 
46,65 42,90 33,15 0,088 

Мысли-

тельные 
47,25 31,07 36,72 0,169 

Эмоцио-

нальные 
26,30 33,33 40,38 0,120 

Волевые 22,80 32,17 41,47 0,023 

Речевые 42,80 30,60 37,79 0,332 

Коммуни-

кативные 
43,80 40,43 34,51 0,348 
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Было обнаружено, что выпускники с низким 

уровнем самоотношения более негативно оцени-

вают свои волевые (р ≤ 0,05) качества, но выше оце-

нивают сенсорные (р ≤ 0,05).  

Таким образом, выпускники с низким самоотноше-

нием полагают, что у них слабо развиты волевые способ-

ности. Это может говорить о том, что они менее уверены 

в себе, поэтому им труднее настроить себя и поверить в 

собственные силы, они более критичны к себе. В то же 

время, они выше оценивают свои сенсорные способности 

(Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Гистограмма распределения представлений студентов об имеющихся у них способностях 

 

Можно говорить о том, что различия были вы-

явлены в основном по способностям, характеризу-

ющим индивида, тогда как остальные виды способ-

ностей в исследуемых группах не различаются. 

Далее исследовались представления выпуск-

ников об идеальном профессионале (Таблица 2). 

Таблица 2  

Сравнительный анализ представлений о качествах профессионала у респондентов с разным уровнем са-

моотношения 

Показатель 
Низкий уровень само-

отношения (n=10) 

Средний уровень само-

отношения (n=15) 

Высокий уровень само-

отношения (n=48) 

Значи-

мость 

Аттенцио-

нальные 
31,75 30,17 40,23 0,190 

Наблюда-

тельность 
27,60 43,40 36,96 0,185 

Мнемиче-

ские 
35,30 42,57 35,61 0,517 

Моторные 28,10 32,03 40,41 0,144 

Сенсорные 26,45 39,83 38,31 0,221 

Воображе-

ние 
49,20 36,40 34,65 0,137 

Мысли-

тельные 
44,55 38,50 34,96 0,402 

Эмоцио-

нальные 
44,05 37,07 35,51 0,507 

Волевые 38,55 32,97 37,94 0,706 

Речевые 36,25 44,80 34,72 0,269 

Коммуни-

кативные 
42,40 28,40 38,56 0,181 

Значимых различий между группами по пред-

ставлениям об идеальном профессионале обнару-

жено не было (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Гистограмма распределения представлений студентов о способностях идеального профес-

сионала 

 

Таким образом, выпускники с разным уровнем 

самоотношения схожим образом видят образ про-

фессионала. Самоотношение человека не влияет на 

его представления о том, насколько полезна и 

важна его профессия, а также на то, каким должен 

быть идеальный специалист в данной сфере. 

Далее исследовались характеристики будущей 

профессиональной деятельности. В ходе сравни-

тельного анализа с использованием критерия Крас-

кела-Уоллеса значимое различие было обнаружено 

по показателю дополнительного вознаграждения 

(Таблица 3). 

Таблица 3 

Сравнительный анализ характеристик профессиональной деятельности у респондентов с разным уровнем 

самоотношения 

Показатель 

Низкий уро-

вень самоот-

ношения 

(n=10) 

Средний уровень са-

моотношения (n=15) 

Высокий уровень са-

моотношения (n=48) 

Значи-

мость 

Насколько интересно обу-

чение 
44,85 35,20 35,93 0,314 

Разнообразие работы 37,45 34,07 37,82 0,830 

Возможность продвиже-

ния 
27,80 36,77 38,99 0,308 

Возможность получения 

доп. Льгот 
25,20 36,97 39,47 0,150 

Самостоятельность 30,35 37,03 38,38 0,543 

Зарплата 30,90 35,33 38,79 0,523 

Хорошие отношения с 

коллегами 
31,80 46,33 35,17 0,138 

Комфортные условия 

труда 
24,95 42,43 37,81 0,113 

Доп. Вознаграждения 23,50 44,63 37,43 0,045 

Хорошие отношения с 

начальством 
34,20 40,83 36,39 0,697 

Личная ответственность 32,05 38,90 37,44 0,675 

 

Респонденты с низким уровнем самоотношения в 

меньшей степени ожидают дополнительное вознагражде-

ние за свою работу (р ≤ 0,05). Вероятно, они в меньшей 

степени верят в то, что достойны дополнительного возна-

граждения за свою работу. В остальном характеристики 

деятельности не различались. Можно предположить, что 

это также является неким объективным показателем, и 

его восприятие не связано с самоотношением человека. 

Далее исследовались факторы профессиональ-

ной деятельности у студентов с различным уровнем 

самоотношения. 

Сравнительный анализ с использованием критерия 

Краскела-Уоллеса не выявил значимых различий. Мы мо-

жем предположить, что это связано с тем, что самоотно-
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шение не влияет на представление выпускников о факто-

рах, помогающих добиться успеха в будущей профессио-

нальной деятельности (Таблица 4). 

Таблица 4 

Сравнительный анализ факторов профессиональной деятельности у респондентов с разным уровнем са-

моотношения 

Показатель 

Низкий уровень 

самоотношения 

(n=10) 

Средний уровень са-

моотношения (n=15) 

Высокий уровень са-

моотношения (n=48) 

Значи-

мость 

личные связи 27,20 30,90 40,95 0,079 

статус родителей 42,60 32,97 37,09 0,523 

связи родителей 40,45 35,53 36,74 0,839 

физические данные 34,70 47,67 34,15 0,090 

коммуникабельность 34,05 30,03 39,79 0,263 

мат. Положение 41,55 35,80 36,43 0,759 

место жительства 44,40 38,70 34,93 0,406 

личное обаяние 32,75 42,03 36,31 0,519 

высокий профессиона-

лизм 
33,65 37,03 37,69 0,854 

 практический опыт 28,15 42,97 36,98 0,226 

Трудолюбие 39,10 38,77 36,01 0,857 

умение конц-ся на ра-

боте 
42,00 40,77 34,78 0,456 

хорошая память, вни-

мание 
36,25 42,20 35,53 0,561 

стрессоустойчивость, 

терпение 
35,05 36,00 37,72 0,916 

знание иностранных 

языков 
31,40 36,60 38,29 0,641 

лидерские качества 44,35 32,07 37,01 0,362 

 

Здесь могут влиять другие характеристики, та-

кие как: окружение, материальный достаток в семье 

и к тому же существующие характеристики суще-

ствуют во внешней среде, в независимости от само-

отношения человека. 

С целью более глубокого анализа проводился 

также сравнительный анализ с использованием 

критерия Манна-Уитни в группах с низким и высо-

ким уровнем самоотношения (Таблица 5). То есть 

использовался метод сравнения крайних групп, по-

скольку не исключено, что группа респондентов со 

средним уровнем самоотношения нивелирует раз-

личия при сравнении трех групп с помощью крите-

рия Краскела-Уоллеса. 

Таблица 5 

Сравнительный анализ оценки качеств профессионала в группе с низким и высоким уровнем самоотно-

шения 

Показатель 

Низкий уровень самоотноше-

ния (n=10) 

Высокий уровень самоотноше-

ния (n=48) Значи-

мость 
Средний ранг Сумма рангов Средний ранг Сумма рангов 

Аттенциональные 

(свои) 
17,6 176,0 32,0 1535,0 0,014 

Сенсорные (свои) 41,4 414,0 27,0 1297,0 0,013 

Волевые (свои) 18,0 179,5 31,9 1531,5 0,016 

Воображение (идеаль-

ный проф.) 
39,0 389,5 27,5 1321,5 0,050 

 

Было обнаружено, что студенты с высоким 

уровнем самоотношения более позитивно оцени-

вают свои способности переключаться между раз-

личными видами деятельности (р ≤ 0,01) и волевые 

(р ≤ 0,05) качества, при этом выпускники с низким 

уровнем самоотношения выше оценивают свои 

сенсорные качества (р ≤ 0,01). 

Вероятно, это связано с тем, что выпускники с 

позитивным самоотношением больше верят в себя 

и свои силы, уверены в себе. Лучше относятся к 
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себе не только на личностном уровне, но и на про-

фессиональном. 

При оценке идеального профессионала выпускники 

с низким самоотношением также выше оценили его спо-

собности к воображению (р ≤ 0,05). 

Также сравнивалась значимость характери-

стик профессиональной деятельности в исследуе-

мых группах (Таблица 156). 

Таблица 6 

Сравнительный анализ значимости характеристик профессиональной деятельности в группе с низким и 

высоким уровнем самоотношения 

Показатель 

Низкий уровень самоотношения 

(n=10) 

Высокий уровень самоотношения 

(n=48) Значи-

мость 
Средний ранг Сумма рангов Средний ранг Сумма рангов 

Доп. вознаграж-

дение 
20,2 202,0 31,4 1509,0 0,05 

 

Выпускники с высоким уровнем самоотноше-

ния выше оценили возможность получения допол-

нительного вознаграждения. Результаты подтвер-

дили полученные выше данные. 

Таким образом, выпускники стремятся рабо-

тать и развиваться в профессиональной деятельно-

сти, строить карьеру и налаживать взаимоотноше-

ния с коллегами и начальством. Они мало значения 

придают внешним, формальным характеристикам 

работы, их интересует содержание профессиональ-

ной деятельности. 

Высокий уровень самоотношения способ-

ствует их большей вере в себя, свои способности и 

возможности, в заслуженность дополнительных 

вознаграждений и бонусов. При этом он практиче-

ски не связан с внешними, формальными характе-

ристиками – представлениями об идеальном про-

фессионале, характеристиками и факторами про-

фессиональной деятельности. Можно предполо-

жить, что уровень самоотношения тесно связан с 

представлениями о себе как о профессионале и, в то 

же время, не играет роли при оценке студентами 

внешних, объективных характеристик профессио-

нальной деятельности. 

Далее выполнялся сравнительный анализ с це-

лью выявить различия между группами по показа-

телю профессиональной самооценки (Таблица 7). 

При делении выпускников на группы мы устано-

вили, что лишь 4 человека обладают низкой профессио-

нальной самооценкой, тогда как 37 студентов характери-

зуются средней, а 32 – высокой профессиональной само-

оценкой. В связи с этим первые 4 респондента были 

исключены из данного анализа, а оставшиеся две группы 

сравнивались с помощью критерия Манна-Уитни. 

Таблица 7 

Сравнительный анализ между выпускниками со средней и высокой профессиональной самооценкой. 

Показатель 

Средняя проф. Самооценка 

(n=37) 

Высокая проф. самооценка 

(n=32) Значи-

мость Средний 

ранг 

Сумма ран-

гов 

Средний 

ранг 

Сумма ран-

гов 

Сенсорные 41,1 1519,0 28,0 896,0 0,006 

Сенсорные (идельный про-

фессионал) 
39,4 1456,0 30,0 959,0 0,05 

 

Значимые различия были обнаружены по сенсор-

ным способностям – своим  

(р ≤ 0,01) и идеального профессионала (р ≤ 0,05). Сенсор-

ные способности и у себя, и у идеального профессионала, 

на более низком уровне отмечали респонденты со слабой 

связью образа себя и идеального профессионала. 

По остальным показателям не было выявлено 

различий у студентов с различным уровнем про-

фессиональной самооценки. Вероятно, это объяс-

няется тем, что независимо от уровня профессио-

нальной самооценки выпускники схожим образом 

видят значимые характеристики своей профессио-

нальной деятельности и схожим образом представ-

ляют идеального профессионала в своей сфере. 

Данный вывод подтверждает предположение, сде-

ланное выше. 

Выводы  

Студенты в целом довольны своей учебой, им 

интересна их профессия, и они хотят продолжать 

работать в ней. В то же время, есть часть выпускни-

ков, которые не уверены в своем выборе, у них есть 

сомнения в выбранной специальности и своем ин-

тересе к ней. На данные показатели не оказывает 

влияния самоотношение респондентов. Различия 

были выявлены лишь у студентов разного пола. Са-

моотношение девушек несколько выше. 

Выпускники с низким самоотношением менее 

уверены в себе, поэтому им труднее настроить себя 

и поверить в собственные силы, они более кри-

тичны к себе. В то же время, они выше оценивают 

свои сенсорные способности. Можно говорить о 

том, что различия были выявлены в основном по 

способностям, характеризующим индивида, тогда 

как остальные виды способностей в исследуемых 

группах не различаются. 

Выпускники с разным уровнем самоотноше-

ния схожим образом видят образ профессионала. 

Самоотношение человека не влияет на его пред-

ставления о том, насколько полезна и важна его 

профессия, каким должен быть идеальный специа-

лист в данной сфере и на преставления о характе-

ристиках идеальной деятельности. Самоотношение 
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не влияет также на представление выпускников о 

факторах, помогающих добиться успеха в будущей 

профессиональной деятельности. Здесь могут вли-

ять другие характеристики, такие как: окружение, 

материальный достаток в семье и к тому же суще-

ствующие характеристики существуют во внешней 

среде, в независимости от самоотношения чело-

века. 

Проведенное исследование расширяет имею-

щиеся представления о самоотношении студентов 

и его связи с профессиональными представлениями 

личности. Особенно важным это представляется 

для понимания особенностей развития личности в 

данный период. Получены новые данные о системе 

профессиональных представлений студентов, что 

является основой становления их профессиональ-

ного самосознания и элементом профессиональ-

ного будущего. 

Полученные эмпирические данные и сформу-

лированы выводы могут быть использованы орга-

низаторами учебного процесса в высших учебных 

заведениях, научно-педагогическими работниками, 

спецкурсов и спецсеминаров по новейшим техно-

логиям обучения для студентов. 
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