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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті особливості емоційно - рефлексивного компонента у формуванні лідерських якостей майбутніх психологів. Компонент розділений на складові і проведе аналіз деяких з них. Проведена
спроба визначити важливість формування професійної рефлексії та емоційного інтелекту у майбутніх психологів в процесі навчання в закладі вищої освіти.
ABSTRACT
The paper presents the peculiarities of the emotional-reflective component of forming future psychologists'
leadership qualities. The component was divided into subcomponents, and we have analyzed several of them. We
have made the attempt to determine the importance of forming professional reflection and emotional intelligence
in future psychologists during studying at the university.
Ключові слова: професійна рефлексія, емоційний інтелект, майбутні психологи, заклад вищої освіти,
вища освіта, педагогічна модель.
Keywords: professional reflection, emotional intelligence, future psychologists, higher educational institution, higher education, pedagogical model.
Постановка проблеми. Сучасний світ ставить
все більш високі вимоги до вищої освіти в підготовці молодих фахівців. На даному етапі роботодавець хоче бачити в своєму працівникові не просто
фахівця, а людину, яка володіє певними особистісними якостями. Вимоги до професіонала в
області психології також зазнають певних змін.
Сьогодні психолог може отримати роботу в різних
професійних сферах або створити свій власний
бізнес. Тому перед закладом вищої освіти стає завдання допомогти майбутньому фахівцю в області
психології знайти себе, отримати необхідні знання,
навички, вміння, розвинути свої здібності та лідерські якості

Питання формування майбутнього психолога
як лідера стає в сучасному суспільстві все більш актуальним. Психолог повинен бути лідером і пов'язано це з тим, що дана професія передбачає безпосередньо роботу з людьми і потребує ряд певних
якостей і умінь для того, щоб допомогти тому, хто
звернувся до фахівця. Клієнти або колеги можуть
сприймати психолога як авторитетну людину і
лідера в багатьох питаннях.
Детально вивчаючи тему лідерських якостей
майбутніх психологів, ми виділили емоційно - рефлексивний компонент як складову продуктивного
розвитку лідерських якостей і навчання студентів
як професіоналів. У даній статті ми докладно

4
розглянемо особливості емоційно - рефлексивного
компонента майбутніх психологів, його роль у професійному становленні та необхідність розвитку
емоційного інтелекта у студентів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемою рефлек-сивности студентів займалися
такі вчені як О.Кузнецова, І. Семенов, С.Степанов,
Т.Доцевіч, О.Грицай, Н.Проскурка та інші.В.Філіповіч розглядала групову рефлексивність в контексті розвитку професійних здібностей майбутніх
фахівців [9, с.385]. Питанням розвитку емоційного
інтелекту в своїх дослідженнях займалися такі
вчені як Д.Гоулман, Дж. Майєр, П.Саловей, Р.Бояцис, Е.Маккі, А.Романовський, Т.Гура, А.Книш,
Є.Носенко, М.Шпак, А.Костюк та інші. А.Четверік
- Бурчак розглядала особливості впливу механізмів
емоційного інтелекту на успішну діяльність особистості [10]. А.Книш, займаючись проблемою
емоційного інтелекту, звернула увагу на особливості розвитку його у лідерів в сфері бізнесу та
управління [5].
Аналізуючи роботи вчених з даної тематики,
ми прийшли до висновку, що розвиток рефлексивно - емоційної сфери у майбутніх фахівців в області психології є важливим і необхідним для їх становлення як професіоналів і як лідерів. Професія
психолога передбачає роботу з людьми, і фахівець
повинен розуміти і аналізувати почуття і емоції інших людей, вміти контролювати себе самого.
Мета статті. Проаналізувати сутність та зміст
емоційно - рефлексивного компонента, а також
його особливості у формуванні лідерських якостей
майбутніх психологів і необхідність розвитку для
професіонала.
Виділення невирішених раніше проблем: в
ході дослідження формування лідерських якостей
майбутніх психологів в процесі професійної підготовки були виділені компоненти, розвиток яких
може сприяти підвищенню рівня лідерських якостей. Емоційно - рефлексивний компонент є важливою частиною розвитку майбутнього психолога як
лідера - професіонала. Здатність розуміти, в першу
чергу, себе як особистість і професіонала, усвідомлювати свої емоції, вміти їх контролювати,
налаштовуватися на позитивний стан є важливою
складовою для самого психолога і в ролі лідера. Ми
вважаємо, доцільним розглянути і проаналізувати
сутність і важливість даного компонента в контексті формування лідерських якостей майбутніх
психологів.
Виклад основного матеріалу. У сучасному
світі професія психолога стає все більш затребуваною, тому і вимоги до неї підвищуються. Ми розглядаємо фахівця в галузі психології як лідера і вважаємо, що ще під час навчання в ЗВО студентам психологам необхідно розвивати свої лідерські якості.
О.Наумов розглядає лідера як людину, яка веде
за собою [3, с. 52]. Д. Аліфімов вважає, що претендувати на місце лідера в групі можна в трьох ситуаціях:
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1) група самостійно висуває особистість на посаду лідера, але сам висуванець бути лідером не має
бажання;
2) особистість прагне зайняти місце лідера в
групі, але сам колектив виступає проти цього;
3) особистість претендує на місце лідера і
група підтримує це рішення. Такий варіант розвитку ситуації може свідчити про те, що у даної
людини є певні лідерські якості [1, с.47].
Р.Бояціс і Е. Маккі вважають, що лідером має
бути той, хто надихає інших. У такого лідера проявляється досить високий рівень емоційного інтелекту і його стиль визначається як резонансний [2,
с.54]. Вчені вважають, що лідери з високим емоційним інтелектом розуміють і контролюють свої
емоції, емоції оточуючих, а також усвідомлюють,
що емоційний стан передається від особистості до
особистості і необхідно утримувати його в позитивному стані, для того, щоб іншим було комфортно
знаходиться поруч. Необхідно вміти співпереживати, відчувати емоційно стан психологічного
клімату в колективі, піклуватися про співробітників, надихати і зацікавити їх для подальшої продуктивної роботи [2, с 123].
Формування лідерських якостей у майбутніх
психологів починається ще під час навчання в ЗВО.
Участь в різних університетських, творчих, спортивних заходах, а також прояв себе як лідера серед
своїх одногрупників. Студентська група, як і будьяка робоча група, може мати формального лідера (в
нашому випадку призначеного деканатом) і неформального, який завдяки своїм лідерським якостям
зміг завоювати авторитет. Ми вважаємо, що саме в
процесі навчання майбутніх психологів необхідно
приділяти особливу увагу розвитку лідерських якостей в контексті емоційно - рефлексивного компонента.
В ході нашого дослідження одними зі складових емоційно - рефлексивного компонента ми
виділили:
- схильність до рефлексії;
- розвиток емоційного інтелекту.
Такі вчені як Т.Абрамова, І.Дубровіна і ін. вважають рефлексію для діяльності психолога - найбільш важливою якістю особистості професіонала
[6.с49].
Д. Шон розглядає таке поняття як «професійна
рефлексія» і визначає його як здатність особистості
об'єднати теоретичні та практичні знання для пошуку найбільш оптимальної відповіді для вирішення життєвих завдань. В результаті стає конкретним показником високого рівня професіоналізму
фахівця, проявляючись в такій якості як гуманність
[6, с.51].
Досить цікавий підхід до професійної рефлексії було виділено І.Семеновим і С.Степановим.
Вчені вважали, що під час зіткнення особистості з
конфліктною або проблемною ситуацією, відбувається так званна взаємодія «людина - світ».
Цікаво, що вихід із ситуації відбувається в двох
протилежних напрямках. Або через людину (відбуваються певні зміни), або через світ (різні зміни в
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діяльності, в умовах перебування). Рефлексія проявляється в результаті творчого пошуку у
вирішенні завдання і рівня самої рефлексії у особистості і завдання [8, с.34].
Майбутній психолог повинен розуміти і
усвідомлювати, що рефлексія - це не тільки робота
з внутрішнім світом іншої людини. В першу чергу,
рефлексія - це результат, представлений в гармонії,
професіоналізмі, внутрішньому здоров'ї самого
психолога. Майбутній психолог повинен розуміти,
що тільки сукупність особистісної, інтелектуальної
та професійної рефлексії можуть допомогти особистості сформувати уявлення про себе, про свої
якості, можливості, перспективи зростання в професії, цінностях, визначення своїх соціальних ролей [4, с.151].
Також в своїй статті ми хочемо приділити
увагу важливості у розвитку емоційного інтелекту
у майбутніх психологів. Дж. Майер і П.Саловей
визначали емоційний інтелект як здатність
розпізнавати свої емоції та емоції інших людей, розуміти і аналізувати мотиви, спрямованості бажання свої та оточуючих, розуміти і контролювати як
свої емоції, так і інших [10, с.503].
Також вчені розробили модель емоційного
інтелекту, виділивши в ній 4 компонента:
1) сприйняття емоцій:
- здатність розпізнавати емоції інших людей в
міміці, жестах, тощо;
- розпізнавання своїх емоцій і емоцій інших
людей є базовим у розвитку емоційного інтелекту
та робить можливим роботу, пов'язану з аналізом
емоційної інформації;
- важливим аспектом є те, що людина, яка вміє
налаштовувати свої емоції на позитивний вектор,
здатна швидше знайти підхід до іншої людини;
2) використання емоцій:
- позитивні емоції і позитивний настрій сприяє
креативному підходу до виконання різних завдань;
- робота, що вимагає підвищеної уваги, виконується набагато швидше, якщо емоційний фон
буде знижений;
- визначає здатність людини використовувати
емоції для стимуляції різних видів інтелектуальних
робіт;
3) розуміння емоцій:
- здатність бачити різницю між емоціями, які
проявляються іншими людьми;
- передбачає усвідомлений аналіз емоційного
боку в різних ситуаціях і його вербалізація;
4) управління емоціями:
- являє собою здатність особистості керувати
як своїм емо-національним станом, так і станом
оточуючих людей;
- вміння передавати свій позитивний настрій
іншим людям, колегам для поліпшення соціально психологічного клімату та підвищення рівня продуктивності виконуваної роботи;
- особистість управляє своїми емоціями, завдяки глибокому розумінню соціальної ситуації [10,
с.509].
Як ми бачимо з визначення і аналізу наукових
досліджень, для майбутнього психолога досить
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важливим є розвиток емоційного інтелекту для професійної допомоги тим, хто в звертатиметься до
нього. А також для того, щоб розуміти свої сильні і
слабкі сторони, усвідомити в якому напрямку необхідно працювати над собою. Під час практичних занять таких предметів як «Теорія і практика формування лідера» і «Психологія управлінський
діяльності лідера» в Національному технічному
університеті «Харківський політехнічний інститут»
проводились тестування, а після нього і ділові ігри,
вправи зі студентами - психологами, щоб вони
могли на практиці визначити свій рівень
емоційного інтелекту і підвищити його.
Крім вищеназваних методів, майбутнім психологам пропонувались відеоматеріали, спрямовані
на тематику емоційного інтелекту і рефлексивності.
Студентам необхідно було переглянути, проаналізувати їх і в групі в дискусії обговорити проблематику відео. Для прикладу наведемо мультфільм «Головоломка» і відео Саймона Сінека «Як
великі лідера надихають наші дії» [7, с.77].
У мультфільмі студентам пропонувалося
визначити:
1) важливість і необхідність емоцій в житті людини;
2) проаналізувати взаємозалежність емоцій, на
прикладі радості і смутку;
3) в яких життєвих ситуаціях самі студенти виявляють емоції і які;
4) проаналізувати, які емоції переважають кожен день в житті студентів і яким чином можна
змінити їх;
5) які шляхи контролю своїх негативних
емоцій, наприклад, гніву, пропонують майбутні
психологи, і які методи використовують самостійно в залежності від ситуації.
Після перегляду відео Саймона Сінека пропонувалося також обговорити в формі дискусії:
1) в чому полягає сенс «Золотого кільця»
2) як саме принцип «Золотого кільця» допоміг
в досягненні своєї мети братам Райт і як проявився
в їх винахід? [7, с.77]
Ми вважаємо, що перегляд відеоматеріалів допомагає студентам - психологам з боку проаналізувати і оцінити особливості прояву
емоційного інтелекту і мотивує розвивати власний.
Висновки: Проаналізовано сутність і особливості емоційно - рефлексивного компонента. Ми
проаналізували його важливість у формуванні
лідерських якостей майбутніх психологів в процесі
професійної підготовки. Ми вважаємо, що в закладах вищої освіти в ході навчального процесу необхідно приділяти належну увагу розвитку професійної рефлексії та емоційного інтелекту для
того, щоб на майбутній фахівець був конкурентоспроможним і професіоналом своєї справи. Подальше вивчення емоційно - рефлексивного компонента в контексті формування лідерських якостей
майбутніх психологів триває.
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АНОТАЦІЯ
У статті схарактеризовано сучасну парадигму освіти в Україні й умотивовано логіку використання
інноваційних методів навчання. Авторка уточнює поняття інноваційних методів, до яких зараховує не
тільки новостворені, але й традиційні, які набувають нових якісних ознак у процесі пристосування до вимог сучасної освіти. Значну увагу приділено аналізові проєктного, дослідницького, ситуаційного та інтерактивного методів навчання мови, оскільки вони спрямовані на активність, самостійність, креативність,
соціальну взаємодію учасників навчального процесу і здатні створити умови, максимально наближені до
реальних професійних ситуацій.
ABSTRACT
The article describes the modern paradigm of education in Ukraine and explains the need of innovative teaching methods. The author clarifies the concept of innovative methods, which include not only recently created, but
also traditional, which acquire new qualitative features in the process of adapting to the requirements of modern
education. The author also focuses on the analysis of project, research, situational and interactive methods of
language teaching. These methods are aimed at activity, autonomy, creativity, social interaction of participants in
the educational process, thus can create conditions that are as close as possible to real professional situations.
Ключові слова: парадигма освіти, новітні методи навчання, проєктний метод, дослідницький метод,
ситуаційний метод, інтерактивний метод.
Keywords: education paradigm, modern teaching methods, design method, research method, situational
method, interactive method.
Активне впровадження положень Болонської
конвенції, чіткий євроінтеграційний курс України,
орієнтування на останні досягнення науково-технічного вимагають високого рівня якості освіти, адже
“саме вища освіта має стати основоположним еле-

ментом прогресу, а інновації у різних сферах суспільної діяльності повинні містити в собі високий динамізм, швидку зміну знань, інформації, технологій” [2, c. 426]. Відповідно основна мета закладу вищої освіти – підготувати висококласного спеціаліста, компетентного в обраній сфері діяльності,
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здатного ефективно працювати і творчо виконувати
фахові завдання, адаптивного до частих змін і нововведень, готового до самоосвіти, постійного вдосконалення та вирішення професійних викликів. З
урахуванням зазначеного сучасний освітній процес
вимагає від науково-педагогічних працівників усіх
сфер упроваджувати інноваційні методи навчання
й викладання, які відповідають потребам часу і здатні забезпечити вироблення кваліфікованого фахівця з одного боку, та формування повноцінної і всебічно розвиненої особистості з іншого.
Інноваційні методи й технології навчання аналізують у своїх дослідженнях І. Добросюк, Г.
Коцур, С. Нікітчина [6], В. Докучаєва [7], В. Кремень, В. Ільїн, С. Пролеєв [11], М. Лисенко [14], П.
Саух [21] та інших. Питання новітніх методів навчання української мови висвітлено в наукових розвідках Л. Варзацької [3], Н. Голуб [4], К. Климової
[9], О. Кучерук [12], С. Омельчука [19] та інших.
Мета нашої роботи – систематизувати й охарактеризувати інноваційні методи навчання мови в
українських закладах вищої освіти.
Погоджуючись із думкою Н. Голуб, К. Климової, О. Кучерук та інших, інноваційними вважаємо
не лише новостворені методи, але й традиційні, які
набувають нових якісних ознак у результаті вдосконалення, пристосування до сучасних вимог мовної освіти. Затребуваність інноваційних методів навчання зумовлена тим, що саме вони здані забезпечити свідому національно-мовну самоідентифікацію людини, особистісне самоствердження й
самовираження її під час вивчення певного предмета [12, с. 129].
В. Морозов поділяє їх на проєктні, лабораторні
та інтегровані [18, с. 37]. Проєктні методи передбачають таку організацію процесу, коли ті, хто навчається, набувають знань, умінь і навичок у процесі
виконання проектів. Лабораторні методи враховують принципи індивідуалізації навчання, самостійної дослідної роботи в кабінетах-лабораторіях. Інтегровані (комплексні) методи забезпечують вивчення комплексних тем, що містять матеріали
суміжних предметів. Усі методи об’єднує
співробітництво, взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень учасників навчального процесу.
Т. Туркот до інноваційних методів навчання
зараховує групову роботу студентів, групові тренінги, мозкову атаку, дидактичні ігри, кейс-метод, мікровикладання, метод “Ток-шоу”, “Коло ідей”,
“Акваріум” [26, с. 274–339].
Узагальнивши педагогічні дослідження, О. Кучерук зазначає, що до інноваційних методів навчання зараховують такі: метод конкретної ситуації,
метод інциденту, метод тренування чуйності, метод
“розумового штурму”, метод синектики, метод ділової гри, метод занурення, метод евристичних питань, метод багатомірної матриці, метод інверсії
[12, с. 105].
Опираючись на дослідження науковців (К.
Климової, О. Пометун, Т. Симоненко та інших),
стверджуємо, що створити умови, максимально наближені до реальних професійних, можна тільки за
допомогою тих методів навчання, які спрямовані на
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активність, самостійність, креативність і соціальну
взаємодію учасників навчально-виховного процесу. До таких методів зараховуємо: проєктний; дослідницький; ситуаційний; інтерактивний.
Центральним поняттям проєктного методу та
кінцевим продуктом діяльності є проєкт (від лат.
projectus – кинутий уперед) – 1) сукупність документів (розрахунків, креслень, макетів тощо), необхідних для зведення споруд, виготовлення машин,
приладів тощо; 2) попередній текст будь-якого документа; 3) план дій, задум, намір [1, с. 445]. Специфіка навчального проєкту залежить від особливостей освітнього процесу, навчальної дисципліни
та індивідуальних характеристик учасників проєкту.
Із визначень методу проєктів можна простежити розподіл на вузьке й широке розуміння: одні
дослідники говорять про метод проєктів як власне
метод навчання, інші розглядають його як педагогічну технологію з застосуванням дослідницьких, пошукових і проблемних методів навчання, орієнтованих на реальний практичний результат. Ми послуговуємося визначенням Г. Селевка, який говорить про метод проєктів як комплексний
навчальний метод, що дозволяє індивідуалізувати
навчальний процес, дає можливість виявити самостійність у плануванні, організації та контролі власної діяльності [22, с. 179].
Метод проєктів орієнтований на самостійну діяльність, тому сприяє розвиткові ініціативності й
відповідальності, розвиває вміння планувати діяльність, самостійно приймати рішення, генерувати
ідеї, висувати гіпотези. Вирішення актуальної творчої чи дослідницької проблеми вимагає інтегрованих знань, які дають можливість вийти за межі навчального предмета й допомагають установити
особистісно значущі зв’язки з іншими освітніми галузями. У такій ситуації важливе значення мають
опорні знання з різних предметів та максимальна
орієнтація на власний досвід [3, с. 387].
Друга назва методу – “П’ять П” 1) проблема;
2) планування; 3) пошук; 4) продукт; 5) презентація,
які описують ключові елементи проєкту як завдання та визначають етапи його реалізації (за О.
Горошкіною, К. Климовою) [9, с. 385–386]:
 підготовчо-мотиваційний етап (визначення
мети, завдань, вибір учасників проєкту; триває 10–
15 хвилин аудиторного часу);
 етап планування (окреслення проблеми,
вибір назви проекту, окреслення змісту й обсягу інформаційних джерел, розподіл завдань між студентами на етапах проєктної діяльності; відбувається в
позааудиторний час);
 етап вибору рішення (систематизація та
узагальнення опрацьованої інформації, унесення
корективів у план діяльності; відбувається в позааудиторний час);
 етап виконання проєкту та оформлення
його кінцевого продукту (відбувається в позааудиторний час);
 рефлексивний етап (аналіз і самоаналіз
учасниками проєктної діяльності відбувається в позааудиторний час);
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 етап захисту (презентація проєкту, творчий
звіт, доповідь тощо; колективне оцінювання результатів кінцевого продукту; захист проєкту триває все практичне (лекційне, семінарське) заняття
або займає частину відведеного на нього часу).
Дослідницький метод передбачає залучення
студентів до самостійних і безпосередніх спостережень, на основі яких вони встановлюють зв’язки
між предметами і явищами дійсності, роблять висновки, пізнають закономірності [5, с. 102]. С.
Омельчук стверджує, що основне завдання дослідницького методу навчання – розвиток інтелектуальних здібностей (уміння правильно й систематично мислити), мета його не у відкриттях, як таких, а в поступовому засвоєнні методу наукової роботи [19, с. 7]. Основним поняттям дослідницького
методу в навчанні української мови є навчальне дослідження – мисленнєвий експеримент як емпіричний метод пізнання мовного поняття чи явища, що
полягає у відтворенні певних закономірностей у
спеціально створених умовах. Навчальне дослідження з мови передбачає постійне стимулювання
учнів / студентів досліджувати мовні явища, максимально використовувати засвоєний лінгвістичний
матеріал, що сприяє активній мисленнєвій діяльності посилює пізнавальну самостійність [19, с. 10].
Дослідницький метод близький до методу
проєктів. Відмінність дослідження від проєктування полягає в тому, що дослідження не передбачає якого-небудь заздалегідь спланованого результату (об’єкту, моделі, проєкту). Дослідження – це
один із видів пізнавальної діяльності людини, в основі якого – пошук невідомого, нових знань. Натомість проєкт завжди орієнтується на практичний
результат. Людина, яка реалізовує той або той
проєкт, не просто шукає щось нове, вона вирішує
реальну проблему, ураховуючи при цьому безліч
обставин, що часто перебувають за межами завдання пошуку істини. Дослідження визначає межі,
глибину вирішення проблеми. Це завжди творчість,
“безкорисливий пошук істини”, що допускає необмежений рух углиб і вшир. Проєктування ж визначає межі, глибину вирішення проблеми. Це творчість “умовна”, за планом, у певних контрольованих рамках. Крім того, проєкт може будуватись і як
послідовне виконання серії чітко визначених, алгоритмізованих кроків, із використанням готових
схем дій, тобто винятково на репродуктивному рівні [20, с. 203–204].
Назва ситуаційного методу (англ. Case method,
case-study) продиктована завданням – кейсом,
тобто конкретною ситуацією, яка містить у собі актуальну і зрозумілу учням/студентам проблему, передбачає варіативність вирішення її і допускає можливість втручання іншої людини, яка має на меті
зміну стану з небажаного на бажаний [23, с. 29]. Ситуаційний метод має два аспекти сутності, перший
із яких пов’язаний із дослідницькою діяльністю,
отже, його можна розглядати як метод емпіричного
дослідження, другий співвідносний із інтерактивним методом навчання, саме тому, на нашу думку,
він є доречним і цілком виправданим для підвищення рівня пізнавальної активності студентів [25,
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с. 19–20]. На думку Б. Житника, у методологічному
контексті ситуаційний метод є складною системою,
що містить у собі простіші методи – моделювання,
системний аналіз, проблемний метод, уявний експеримент, метод опису, дидактичну гру тощо [17, c.
58].
Реалізація ситуаційного методу на практиці відбувається поетапно: 1) ознайомлення студентів з
текстом ситуаційного завдання; 2) організація обговорення кейсу в підгрупах; 3) управління дискусією; 4) оцінювання учасників обговорення та дискусії; 5) підбиття підсумків; 6) виконання творчого
самостійного завдання за темою ситуаційного завдання [8, с. 115]. Застосування ситуаційного методу в навчальному процесі вищої школи розвиває
самостійність, ініціативність, цілеспрямованість,
системне мислення, виробляє вміння приймати рішення, працювати з інформацією, формує гнучкість і готовність до змін, здатність до міжособистісних контактів, покращує комунікативні здібності [23, с. 60].
Слово “інтерактивний” (з англ. inter – взаємний, act – діяти) означає “здатний до взаємодії, діалоговий”. О. Комар розглядає інтерактивний метод
навчання як “упорядкований спосіб активної
суб’єкт-суб’єктної взаємодії між усіма учасниками
навчального процесу, спрямований на досягнення
цілей і завдань освіти, який сприяє накопиченню в
учасників соціального досвіду спілкування та освоєнню ними соціальних методів організації навчальної діяльності” [10].
Інтерактивне навчання відрізняється від традиційного тим, що навчальна інформація рухається у
зворотному зв’язку вже під час опрацювання теоретичного матеріалу: студент, навчаючи колег у
групі, вчиться сам, тобто репродукуючи знання, відразу ж їх творчо переосмислює і запам’ятовує. Під
час вирішення проблеми одногрупники обмінюються ідеями, аналізують і зіставляють почуті варіанти відповіді. Для такого формату роботи характерні соціальне партнерство, співпраця, творчість.
Процес інтерактивного навчання сприяє формуванню критичного мислення особистості, що не дозволяє піддаватися впливу чужих думок, а, правильно оцінюючи їх, бачити сильні та слабкі сторони,
виявляти правильні й доцільні міркування та допущені помилки [16, с. 95].
До прийомів інтерактивного методу зараховують роботу в парах, у групах (3–6 осіб), мозковий
штурм, дискусії, круглі столи, рольові й ділові ігри,
тренінги тощо. Зауважимо, що групова діяльність
сприяє налагодженню психологічного мікроклімату, активізує навчально-пізнавальну діяльність
учасників робочої групи, дає можливість висловитися кожному й за потреби обмінятися інформацією, провокує творчість, закладає основи соціального партнерства, формує колективну відповідальність.
О. Січкарук, аналізуючи навчання у вищій
школі, розподіляє інтерактивні методи на дві групи:
1) методи, у яких активну участь бере викладач (лекції із включеними бесідами, дискусіями, пробле-
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мні лекції, семінари-обговорення, семінари “питання – відповідь”, дискусії з провокаційними запитаннями, консультації (особливо в умовах дистанційного навчання), робота через сайт-курс); 2) методи за участю винятково студентів (бесіди, дискусії, круглі столи, мозковий штурм, групове
вирішення конкретних ситуацій, ділові, рольові та
дидактичні ігри, бізнес-симуляції, проекти, панельні вправи [24].
Як бачимо, в інтерактивному навчанні важливе
значення має викладач як управлінець освітнім процесом, який скеровує роботу в потрібне русло. Водночас він не є єдино можливим, об’єктивним і недоторканним носієм знань, але бере активну участь
у творчому вирішенні завдання. З іншого боку, велику відповідальність за результати навчання покладено на самих студентів, які аналізують щойно
почуту інформацію, переосмислюють її і продукують нові ідеї та відповіді на запитання.
У навчанні мови часто використовують мозковий штурм, практикують роботу в парах і малих
групах, менш уживаними є дидактичні ігри й тренінги. На нашу думку, це можна пояснити їх більшим
масштабом і складністю організації навчання з застосуванням таких прийомів. Спосіб організації дидактичної гри диктує умови моделювання ситуації:
рольова гра відбувається за попередньо складеним
сценарієм та розподіленими ролями, натомість ділова гра спрямована на відтворення реальної професійної ситуації. Рольова гра – це прийом, за якого
студент має вільно імпровізувати в рамках заданої
ситуації, виконуючи роль одного з її учасників. Ділова гра – це форма відтворення предметного і соціального змісту майбутньої професійної діяльності спеціаліста [13, с. 128]. Перевагою ділової гри є
можливість у рамках навчального предмета відтворити соціально-професійний контекст майбутньої
діяльності, тобто змоделювати ситуацію, у якій відбуватиметься формування фахових умінь і навичок.
Тренінг як форма організації навчально-виховного процесу передбачає використання різних методів навчання з опертям на знання й досвід студентів. Заняття такого типу мають на меті формування професійної компетентності, адже учасники
робочої групи по-іншому осмислюють уже відомі
ідеї, уміщені в такий професійний контекст, який
провокує нові способи поведінки. Ю. Шапран зосереджує увагу на психологічному аспекті тренінгових технологій. За їх допомогою студенти не тільки
вчаться визначати основні напрями майбутньої
професійної діяльності, але й окреслюють її цілі та
перспективи, формують позитивну ”Я-концепцію”,
удосконалюють рефлексивні характеристики, виробляють здатність адаптуватись до реальних умов
обраного фаху [15, с. 94].
Як бачимо, усі проаналізовані методи дуже
схожі за способом організації навчальної діяльності
студентів, проте відрізняються метою, особливостями проведення занять і результатами. Проєктний
метод передбачає створення реального продукту
(електронної презентації, пам’ятки, словника
тощо), натомість дослідницький метод орієнтований на “безумовну” пошукову роботу студентів, а
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не практичний результат. Реалізація ситуаційного
методу на практиці відбувається таким чином, що
спочатку студенти аналізують певний кейс, а потім
виконують самостійне завдання з відповідної теми.
Застосування інтерактивного методу допомагає
створити сприятливу психологічну атмосферу для
набуття досвіду соціальної взаємодії під час навчання.
Отже, сучасна парадигма освіти в Україні має
гуманістичне спрямування, яке зосереджується на
особистості окремого студента й передбачає розвиток його індивідуальних особливостей у контексті
обраного фаху. Навчання на таких засадах можливе
з використанням новітніх методів, тобто власне
інноваційних і традиційних, які пристосовано до
вимог сучасного освітнього процесу. Формування
висококваліфікованих філологів, які мають високий рівень професійної мовнокомунікативної компетентності, можливе в умовах, наближених до реальних професійних ситуацій. Це забезпечують новітні методи навчання, зокрема проєктний, дослідницький, ситуаційний та інтерактивний. Усі вони,
передбачаючи суб’єкт-суб’єктний характер педагогічного спілкування, орієнтовані на посилене мотивування й активізацію навчальної діяльності студентів, самостійність і творчість у вирішенні питань,
тривалу інтенсивну роботу. Інтерактивний метод
відрізняється від інших цільовим компонентом,
адже його мета – організувати навчальну взаємодію
учасників робочої групи, а не просто залучити студентів до активної діяльності.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются междисциплинарные связи как важное направление преодоления разрыва
между теоретическим и практическим обучением в средней школе. В результате определены положительное влияние совокупности методов и методических подходов в обучении.
ABSTRACT
The article considers interdisciplinary connections as an important direction of bridging the gap between
theoretical and practical training in high school. As a result, the positive impact of a set of methods and methodological approaches in training is determined.
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Одна из основных задач, поставленных перед
школой - повышение научного уровня преподавания междисциплинарных связей. Выполнение этой
цели зависит от содержания школьного курса, орга-

низации учебного процесса, эффективности применяемых методов и методических подходов в обучении. При этом особое место занимают междисциплинарные связи с выполнением данной задачи.
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Все направления современной науки тесно взаимосвязаны между собой, поэтому учебные предметы в школе также связаны друг с другом. Межпредметная связь является дидактическим условием и средством глубокого и всестороннего усвоения основ науки в школе. Определение
межпредметных связей в школьном курсе математики формирует глубокое усвоение знаний, научный подход, единство материального мира, взаимосвязь явлений природы и общества [1]. Это имеет
очень большое воспитательное значение; а также
повышает уровень научных знаний учащихся, развивает их творческие способности и логическое
мышление. Осуществление междисциплинарных
связей устраняет дублирование в изучении материала, экономит время и создает благоприятные условия для формирования у учащихся общих научных
знаний и умений.
В современной науке химикам становится
трудным без математики, а математикам без физики и химии. Специфика современной науки-синтез знаний о мире-требует такого обучения. Это
необходимо для того, чтобы показать учащимся образ взаимосвязи явлений бытия в учебных дисциплинах.
Междисциплинарные связи: во-первых, между
программами и учебниками взаимного согласия,
во-вторых, взаимное согласованность между учителями различных дисциплин в ходе урока вещества
и согласия, и работы в системе явлений, всестороннего осмысления; в-третьих, освоенных в других
дисциплинах возродить знания, применять их в новых материалах, который в связи с этим предварительно учитывает мыслительную деятельность учащихся.
Обучение только учащихся с помощью многосторонних междисциплинарных связей, решение
задач развития и воспитания на качественно новом
уровне не только, при этом закладывается фундамент для комплексного изучения и решения сложных проблем реального бытия. Поэтому межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода к образованию и воспитанию учащихся [2].
Математика - это наука, изучающая пространственные формы и количественные отношения в
жизни. Математика не только использует вычислительный аппарат, способы описания законов природы в виде простых алгебраических и тригонометрических функций, но и расширяет идейные отношения, позволяющие повысить уровень научного
обучения в школе на предметах школьного курса.
Формирование научного мировоззрения-сложный процесс, включающий все изучаемые предметы. В частности, особое значение имеет формирование у учащихся представления о целостности
мира в сознании предметов естественно научного
цикла. А формирование единого научного мировоззрения о явлениях природы возможно посредством
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осуществления взаимосвязи между этими дисциплинами.
Реализация межпредметных связей в преподавании предметов естественно-математического
цикла становится актуальной, особенно в условиях
обновления содержания этих дисциплин. Так как
взаимосвязь этих дисциплин является важнейшим
признаком в определении содержания учебного материала и порядка его прохождения.
Современный расширяющийся процесс математизации науки оказывает существенное влияние
на обучение математике в школе. При обучении
учащихся математике учитель должен поставить
цель, прежде всего, показать, что источник возникновения математики является реальным, и то, что
полученные нами знания по математике будут возвращены в этот конкретный роль в результате применения на практике. Хотя много говорится о важности математического образования в изучении
других соответствующих предметов и о пользовательском характере задач, выносимых на уроке,
можно заметить, что данный вопрос еще актуален
[3].
Особенностью понимания смысла межпредметной связи математики на современном этапе является то, что учащиеся получают различные знания, в том числе о математике, о роли математики в
технике, естественных, гуманитарных науках, экономике и т. д., из различных источников – газеты,
журналы, телевидение, интернет. Учащиеся сравнивают знания, полученные на уроках математики,
с изученными, не видят связи между изученными
на уроке устной и абстрактной математикой и реальными проблемами современной науки.
К сожалению, большинство учителей в основном, работают только учебниками и учебными пособиями, а осуществление межпредметной связи с
ориентацией не учитывают.
Актуальность выбранной темы обусловлена
педагогической значимостью межпредметных связей, что является реальной необходимостью установления связей с другими предметами в изучении
курса математики основной школы.
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АННОТАЦИЯ
Профессиональная мобильность позволяет бакалавру по адаптивной физической культуре самоактуализировать свой личностный потенциал, удовлетворить потребность в успехе и признании, что сказывается на повышении результативности труда, предотвращении профессионального выгорания. Для формирования данного личностного качества большим педагогическим потенциалом обладают активные и интерактивные методы и формы воспитания, и обучения (проблемный, визуализация, тренинг, принятия решений, мозговой штурм, экспертная оценка, форсайт, анализ конкретных ситуаций, обучение действием,
кейс-стади).
ABSTRACT
Professional mobility allows the bachelor in adaptive physical education to self-actualize his personal potential, satisfy the need for success and recognition, which affects the improvement of labor productivity, prevention
of professional burnout. Active and interactive methods and forms of education and training (problematic, visualization, training, decision making, brainstorming, expert assessment, foresight, analysis of specific situations, action learning, case studies) have great pedagogical potential for the formation of this personal quality.
Ключевые слова: высшее образование, будущие бакалавры по адаптивной физической культуре,
профессиональная мобильность, технология сопровождения, активные и интерактивные методы обучения
и воспитания.
Keywords: higher education, future bachelors in adaptive physical culture, professional mobility, support
technology, active and interactive teaching and upbringing methods.
Развитие профессиональной мобильности человека может осуществляться как в период профессиональной подготовки, так и в период непосредственной профессиональной деятельности. Если в
первом случае этот процесс обладает целенаправленным характером, следовательно, он управляем,
то во втором случае он стихиен и дискретен. Очевидна необходимость активации процесса формирования и развития профессиональной мобильности личности именно на уровне высшего образования. Как правило, формирование и развитие профессиональной
мобильности
студентов
обусловлено средой образовательной организации
высшего образования.
Профессиональная деятельность в области
адаптивной физической культуры требует высокой
степени горизонтальной мобильности, что обусловлено, во-первых, ее интегрированным характером
(синтез педагогической, воспитательной, развивающей, реабилитационной, компенсаторной, профилактической деятельностей), во-вторых, необходимостью постоянного совершенствования профессиональной компетентности и комплекса личностных
качеств, определяющих эффективность труда. В
вертикальном измерении данная профессиональная
сфера достаточно ограничена, кроме того, эта деятельность не сопряжена с широким социальным

признанием, авторитет профессионала в области
адаптивной физической культуры локален. В данном контексте развитие профессиональной мобильности позволяет бакалавру по адаптивной физической культуре самоактуализировать свой личностный потенциал, удовлетворить потребность в
успехе и признании, что естественным образом сказывается на повышении результативности труда,
предотвращении профессионального выгорания.
Следовательно, актуальным представляется
разработка механизмов качественного форсирования процессов формирования и развития профессиональной мобильности студентов – будущих бакалавров по адаптивной физической культуре.
Поскольку профессиональная мобильность
представляет собой интегративное личностное образование, включающее в себя качества личности,
социальные и профессиональные компетенции,
опыт профессиональной деятельности, ее формирование базируется на активности личности (О. Ю.
Акулов [2], И. А. Зимняя [13], Е. А. Никитина [27],
И. К. Прохорова [32], И. Г. Шпакина [41]), следовательно, возникает потребность в использовании в
педагогическом процессе форм и методов, активизирующих внутренний потенциал личности студента. Данным требованиям отвечают активные и
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интерактивные формы и методы обучения, и воспитания (Т. Г. Мухина [1], Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова [30], С. Б. Ступина [36].
Отличие активных и интерактивных форм, и
методов обучения, и воспитания заключается в специфике учебного взаимодействия между преподавателем и студентами (Н. В. Борисова [6], А. А.
Вербицкий [9], Ю. В. Гущин [11]). При активном
обучении преподаватель активизирует познавательную деятельность студентов, при интерактивном обучении преподаватель создает условия, в которых студенты активизируют свою познавательную деятельность во взаимодействии друг с другом.
В процессе психологического сопровождения
формирования профессиональной мобильности будущего бакалавра по адаптивной физической культуре решаются вопросы, связанные с профессиональной мотивацией, определением видения своего
профессионального будущего, рефлексией профессионального развития. Следовательно, основными
функциями психологического сопровождения являются формирование определенных психологических установок, проектирование будущего и рефлексия.
Для формирования психологических установок и организации рефлексии целесообразно использовать такие активные и интерактивные методы и формы, как тренинги, в том числе и тренинги профессионального роста. В данном случае
речь идет о тренингах как о формах и методах одновременно, поскольку исследователи часто затрудняются разделить данные категории в пределах
тренинговых практик (В. В. Кузнецов [21], А. С.
Прутченков [33], К. В. Фопель [38]).
В форме тренингов могут быть организованы
кураторские часы. Тренинги необходимо проводить в соответствии с общими рекомендациями к
организации психологических тренингов (И. В.
Вачков [8], О. П. Елисеев [12], В. А. Климчук [16]).
Основная цель тренингов – совместно научиться
решать проблемы, в данном случае это следующие
проблемные вопросы: «Как развить у себя профессиональную мотивацию?», «Как достичь успеха в
профессиональной деятельности?», «Как правильно проводить профессиональную рефлексию?»
и др. Все тренинги имеют схожую структуру: психологический разогрев; постановка, разбор и решение проблемы; рефлексия.
Особенность данных тренингов профессионального роста как интерактивного метода заключается в том, что предметом формирования в них
являются не личностные качества или проблемы,
обусловленные сугубо личностной сферой, а профессионально важные качества и профессиональные компетенции (Н. А. Низовских [26], И. В. Орлова [29]). Апробированные тренинги профессионального роста предполагают работу с так называемыми
«мягкими»
профессиональными
компетенциями, то есть наиболее обобщенными.
Студенты в ходе прохождения практики могут
столкнуться с проблемами несовпадения ожиданий
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и реального опыта профессиональной деятельности. Для преодоления барьеров профессиональной
деятельности, коррекции профессиональной Я-концепции личности обучающихся в период прохождения ими практики необходимо использовать такую
форму психологического сопровождения, как консультирование (Дж. Кори [19], Р. Кочюнас [20]).
Групповое и индивидуальное консультирование реализуется в виде использования методов беседы, активного и эмпатического слушания. Данные методы позволяют в доступной форме выявить
проблему студента и подвести его к конкретному
решению (Н. Н. Апарин [35], Н. Н. Ежова [12], Е.
М. Лысенко, Т. А. Молодиченко [23]).
Реализация проектировочных установок относительно видения профессионального будущего
студента может быть успешно осуществлена посредством проведения кураторских часов в форме
форсайт-сессии.
Инструмент форсайта зарекомендовал себя как
эффективный метод предвидения и прогнозирования будущего в экономике, науке, технике, социологии в зарубежной научно-исследовательской
практике более 30 лет назад (В. А. Козлов [17]), в
России данный метод применяется сравнительно
недавно (Н. В. Гапоненко [10], Е. В. Шевченко, В.
Ф. Стукач, В. П. Третьяк [40]). Помимо достижения
глобальных целей, метод форсайта был переориентирован в плоскость образовательной деятельности, а также в психологической практике (Л. Р. Каюмова, В. Г. Закирова, В. К. Власова [14], Н. С. Ладыжец [22]).
Как и в случае с тренингом, мы сталкиваемся с
тем, что метод обусловливает форму: применение
метода форсайта осуществляется в форме форсайтсессии, которая этапизирована: подготовка к форсайту, распределение ролей, генерация будущего
[14]. Помимо метода форсайта, в организации форсайт-сессии применяются разнообразные методы:
экспертной оценки, мозгового штурма. В контексте
настоящего исследования применение форсайта
необходимо для психологического сопровождения
процесса проектирования позитивного профессионального будущего студентов, что выступает основой практики целеполагания: чтобы достичь чеголибо, мы должны представить это в деталях, затем
уже определиться со стратегией достижения.
Педагогическое сопровождение процесса формирования профессиональной мобильности будущих бакалавров по адаптивной физической культуре нацелено на исследование информационной
составляющей вопросов, связанных с трудоустройством выпускников и перемещений в социальнопрофессиональном пространстве: система профессий и должностей в области адаптивной физической культуры; способы аттестации в пределах одной должности; повышение квалификации; сертификация; способы овладения смежными профессиями; профессиональная переподготовка; способы
трудоустройства; Интернет-площадки по трудоустройству; резюме. Педагогическое сопровождение данного процесса может осуществляться на кураторских часах в форме семинара-исследования. В
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основу организации семинара-исследования положены идеи проблемного метода обучения (Н. В.
Бодровская [5], А. А. Вербицкий [9], М. И. Махмутов [24], А. П. Панфилова [31], Г. К. Селевко
[3434]). Для интенсификации восприятия материала необходимо использовать различные методы
визуализации: постеры, ментальные карты, хронологии и т.д.
Научно-методическое сопровождение процесса формирования профессиональной мобильности будущих бакалавров по адаптивной физической
культуре предполагает обучение студентов основам написания научной статьи, ее публикации, выступления на конференциях. Следовательно, в качестве активных и интерактивных форм достижения данной цели в исследовании мы рассматриваем
воркшоп (Д. Д. Ашрапова [4], А. Н. Толкачев [37],
К. В. Фопель [38]). Данная форма в отличие от семинаров предполагает не только рассмотрение теоретических вопросов, но и приобретение определенных умений в формате мастерской, проведение
дискуссий. При проведении воркшопа используют
разнообразные методы. Наиболее употребительные
– групповой метод принятия решений, репродуктивный метод.
Социальное сопровождение процесса формирования профессиональной мобильности будущих
бакалавров по адаптивной физической культуре
предполагает овладение способами эффективного
общения с коллегами, руководством, обучающимися (в том числе с инвалидами и лицами с ОВЗ).
Как следствие, требуется использование игровых и
ситуативных методов обучения. Среди игровых методов наиболее полно соответствует задачи социального сопровождения метод деловой игры (А.
Митина [25], А. М. Новиков [28], А. П. Панфилова
[31], П. Хаккарайнен, М. Бредиките [39]), среди ситуативных – метод анализа конкретных ситуаций,
кейс-стади (Н. В. Архипова, В. С. Кобызев, В. Е.
Медведев [3], В. П. Бугрин, Н. В. Борисова [7], Н.
П. Колесник [18], А. В. Старшинова [15]).
Таким образом, формирование профессиональной мобильности будущих бакалавров по адаптивной физической культуре требует применения
активных и интерактивных методов (проблемный,
визуализация (ментальные карты, постеры, хронологии), тренинг, принятия решений, мозговой
штурм, экспертная оценка, форсайт, анализ конкретных ситуаций, обучение действием, кейсстади) и форм (семинар-исследование, практикоориентированный семинар, воркшоп, семинаригра, кейс-семинар, форсайт-сессия, тренинг) воспитания и обучения.
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ABSTRACT
Nowadays medical education in Russia is undergoing serious and systemic changes, gradually adapting to
new educational standards. In the article it was analyzed state of high medical education organization in Russia in
the paradigm approaches and standards of Association for Excellence in Medical Education.
While analyzing Omsk State Medical University it became apparent that the university curriculum in high
medical schools in Russia needs to move from a teacher-centered strategy to one that is student-centered.
Keywords: medical education, curriculum development, teaching, learning, educational strategies, teaching
methods.
Introduction. Life and health are the key values
in medicine. It is difficult to disagree with Arthur Schopenhauer that health is recognized as an enduring value
only when an individual loses it: "Health far outweighs
all the other blessings of life, that in reality, a healthy
beggar is happier than a sick king." A doctor must be a
qualified specialist, an altruistic professional, with high
spiritual motivation and endless desire for professional
growth, with whom a patient can entrust their life and
health.
With rapid changes in society, educational systems are doing their best to keep up. After the introduction of the 2012 Federal Law "On Education in the Russian Federation," universities in Russia are undergoing
serious and systemic changes, gradually adapting to
new educational standards.
These changes are largely related to global trends,
especially with the process of globalization, in which a
single global financial and economic space is being
formed and developed. In the 21st century, the world is
more and more like a giant market, which involves
modern education, medical science and health care.
The reform of the Russian educational system is
defined by the tasks of improving the quality of education, international cooperation, promoting the mobility
of highly qualified personnel, increasing the competitiveness of specialists in the global labor market, which
implies compliance of the specialist's qualification with
international standards. These goals form the basis of
the 21st century vocational education model.
The medical education in Russia has been changing towards competency-based approach. Its appearance "on the market of ideas" is characterized as a
change in the educational paradigm: from knowledge
and skills to competencies. Nowadays the need for
competency-based medical education is widely recognized, however, it has been poorly documented. The
term “competency-based education” refers to an effective system model, where teaching and learning are designed to ensure that students are becoming proficient
in respective fields of study.
Competency-based education approach not only
standardizes the outcome and general competencies, it
also allows students to move forwards based on their
ability to master a discipline at their own learning rate,
regardless of external factors. This approach solves the
complex problem of preparing a competent doctor to
willingly apply their acquired knowledge and skills to
their profession [1].
Competency-based medical education has been
implemented in foreign countries for decades. Different
innovations in the sphere of medical education have
been discussed in such authoritative organizations as

the World Federation of Medical Education, the Association for Medical Education in Europe, which is a
global educational association of doctors and teachers,
International Association of Medical Science Educators, Asian Medical Education Association, and Association for Excellence in Medical Education. These organizations develop international standards promoting
the integration of medical education in different countries into the global educational landscape. The study of
international experience in the development of training
programs, their implementation and quality assessment
provides additional opportunities for optimizing Russian medical education.
The purpose of the study is to analyze high medical education organization and state in Russia in the
paradigm approaches and standards of Association for
Excellence in Medical Education.
Materials and methods. The object of the study
is the high medical educational process based on the
curriculum at Omsk State Medical University as one of
the typical medical schools in Russia. Critically analyzing the present state of medical education, we are reflecting on “whether the intended transformation towards competency-based education has or has not been
completed?”
Results. Discussing the medical education, we
should look at a curriculum planning. The term “curriculum” means "a sophisticated blend of educational
strategies, course content, learning outcomes, educational experiences, assessment, the educational environment, the individual students’ learning style, personal timetable and programmer of work" [2]. A competency-based curriculum “defines a comprehensive
set of competency requirements that all graduates are
expected to attain” [3]. An effective curriculum is an
essential tool for a quality medical education. “The development of medical school curricula must be informed by medical students, doctors in training, educators, employers, other health and social care professionals as well as patients, families and carers” [4]. It should
be noted that since the ways of forming competencies
are not rigidly set by standards, universities have the
opportunity to maintain autonomy in curriculum planning.
The curriculum for a primary care physician in
Omsk State Medical University is currently changing
to adapt new educational standards. Therefore, there is
no need to create a curriculum from scratch. The current curriculum resembles the SPICES model, although
it is not fully realized. SPICES, an acronym, stands for
the educational strategies: student-centric, problematic,
integrated and interprofessional, community-based,
elective driven and systematic [5].The SPICES model
allows reviewing an existing curriculum to determine
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the areas where the improvements can be made, and
helps to decide on what teaching methods to use on a
course and what assessment it should undergo.
When looking at the SPICES model, we can say,
that the student-centered strategy is not fully realized in
our university. This approach may be characterized as
organized learning, depending on students’ abilities
and a content of a course, based upon agreed outcomes.
In contrast to a teacher-centric approach, a student-centric one concentrates on students’ learning, which is
more active rather than passive. As for our university,
our system is more teacher-centric; where students can
select suitable learning resources to achieve their objectives, but unfortunately, they are not able to choose
their own learning objectives, decide on the sequence,
or the pace of their own learning. Students must attend
all lectures and classes in accordance to a department
syllabus, therefore, teachers are responsible for assessing students’ achievements, and a student-centric
strategy is not fully implemented.
Our university doesn’t provide an adequate number of options for students to personalize their learning
experience, even though it is an important component
in determining success of personal development. The
current curriculum does not allow for a personal educational path that focuses on student-centered learning;
therefore, the individual educational trajectories, which
are designed to meet different learning abilities aren’t
fulfilled. Some students, who don’t fit into the standards of the "average one", are undeservingly deprived
of an individual learning approach. Gifted students
need a curriculum that is focused more on adaptive
learning since such individuals can quickly master the
necessary competencies and they can spend more time
on research instead of classroom work.
In contrast to a curriculum oriented towards gifted
students, an inclusive education for persons with disabilities is provided. In other words, individuals with
disabilities, who aspire to become doctors, will be able
to receive an education at our university. Even though
an educational environment for people with disabilities
is available, other forms of adaptive learning could be
improved, currently this process is underway.
Another SPICES strategy is problematic, which is
based upon real clinical, community, and scientific life
issues. It can be used for students to discover gaps in
their knowledge [5]. The problematic strategy falls under active learning, the solution of practice-oriented
tasks stimulates students’ cognitive activity and internal motivation for a careful study of a discipline, as well
as awareness of the connection of this discipline with
the ones that follow. A teacher must think about how to
evaluate students’ answers. The problem-based strategy provides shared learning and competitive peer assessment, improves life and communication skills, lifelong learning, and allows peer-teach. Within our university this strategy has been widely implemented and
has been proven effective in helping students understand the areas of their learning that could be improved,
whether it is through classwork or clinical practice.
An integrated and interprofessional strategy of the
SPICES model is an essential point of a curriculum de-
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sign, aimed to remove barriers between basic and clinical sciences. As one moves up the integration ladder,
the role of the disciplines in curriculum organizational
structure changes and staffs’ discussion on curriculum
planning becomes more important [6].
A "spiral integration" is the most ideal form,
which represents a combination of both a horizontal
and vertical forms, combining them across both time
and disciplines. Such model has recently been defined
as a curriculum involving learning both basic and clinical sciences across both time and subject matter [7].
The curriculum in our university contains a horizontal as well as a vertical integration. For example,
chemistry has a horizontal integration with physics and
biology, and is vertically integrated with biochemistry,
physiology, pathology, and pharmacology. But such a
model cannot be defined as a “spiral integration.” Selecting content and failure to successfully integrate
across both disciplines and time to achieve good learning outcomes is an actual problem at our university.
When it comes to a community-based strategy, it
has helped tear down the “ivory tower” that the hospital
based approach helped foster in. The students under the
hospital based approach have little contact with the
community that they are training to serve. Due to the
hospital based approach, primary care has been perceived as a weak link in healthcare. Over the years
many countries around the world have been adapting
more of a community based approach when training future doctors [5]. If community-based medical education
is realized by a medical course, it will be able to solve
some ills of the clinical culture and large community
staff will be successful in delivering effective learning
[8]. Over the last several years, our university has been
working hard at developing a community based rural
curriculum that helps future doctors develop their interpersonal communication skills.
The elective driven strategy of the SPICES model
is integrated into our curriculum as the “students’ selected components”. They can perhaps be regarded as
one of the more essential innovations of our medical
curriculum. Currently our university allows for “students selected components” to take up 10% of the total
curriculum time, based on the current recommendations. They provide students with a significant element
of choice and depth of study in a curriculum that prepares students for the “long term intellectual and attitudinal demands of a professional life that will be constantly challenged by the growth of knowledge and
change of circumstances” [9].
The systematic strategy approach was developed
in order to incorporate the experiences that the traditional model was unable to provide. The curriculum at
our university has followed the systematic strategy in
developing a programme that is designed to cover all
aspects necessary for students’ training. Systematic approach gives a golden opportunity for students to "rotate specialties and work a number of fields within
health care delivery system" [5]. Thanks to this approach our students have a vast knowledge of practices
in a medical field and are able to choose a specialty
based on their experiences.
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The principle for improving the education in
Omsk State Medical University rests on the idea that a
teacher should be FAIR (Feedback, Activities, Individualization and Relevance) to students [10]. Feedback is
a process of finding out the results of the learning outcomes, and the transmission of information to students
with the intent to help modify their thinking and behavior in order to improve their learning. Good students’
achievements are enhanced by numerous feedback.
Feedback is widely applied at our university
through an annual survey on students’ satisfaction with
the current educational process in each department. Besides the annual survey, there is an online survey, to
which students have open access, this includes feedback for specific departments, and if they would like
they are able to provide feedback to the rector of the
university. Unfortunately, the methods of providing
feedback are not always properly organized. There are
multiple ways of improving the quality of feedback,
this includes providing feedback that is more than just
a grade, it is timely, specific and can be exploratory. In
other words, the best feedback is actually “feed-forward”. This way the information that is provided, could
be used by the university as a guide to further studies
or enhance learning strategies.
As for the activities principle, there is a great
amount of attention devoted to this at our university.
Through activities we are able to enhance and create
excellent learning outcomes. Using meaningful experiential methods by varying activities, we can renew attention and develop an interest in learning. Using such
activities as case studies, problem-solving, questions,
discussions, experiments, games, TEL, e-learning, simulations, and reflective portfolios. Active learning
builds on what students already know, and tests their
understanding of the material, therefore, active methods of teaching should be used more often, in order to
stimulate the learning process. For example, in the
skills center, our university has provided multiple opportunities for students and young doctors to train and
enhance their skills. Using equipment such as an ambulance equipped with everything necessary for practice,
Cardio-Pulmonary Resuscitation manikins, birthing
manikins, other helpful simulators are available. However, there are other methods of active learning that our
university uses less frequently since they are only provided in certain settings, such as surgeries, or master
classes.
Our curriculum attaches great importance to selflearning, which is one of the necessary forms of educational activities aimed at achieving students’ ambitions.
Students’ professional competences and skills of selfeducational activity, self-organization, responsibility,
creative initiative and research skills are developed
through purposeful, systematic and organized selflearning. According to the learning standards, the share
of curricular self-learning will be not less than one-third
of the time scheduled for a discipline. As for our curriculum, it is set at about 50%.
Currently, with an increased amount of emphasis
on self-learning the amount of time spent on lectures is
decreasing. Lectures can be as effective as other methods of teaching, especially when using active methods
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of learning. The essential components of explaining the
lecture material are clarity, interest, and persuasion
[11]. As the educational system evolves, the way that
lectures are conducted is changing, now lecturers can
use TEL, e-learning, and other forms of active learning
to ensure that the lecture is efficient. As a rule, a lecturer presents the medical and biological significance
of a discipline, highlights the structure of each topic and
gives the informational resources, including internetresources. Instead of a detailed presentation of material,
they discuss any difficult issues that students may
struggle to understand.
Such FAIR principles as individualization depend
on the individual student’s requirements (‘Just for You’
education). Individualization provides students with a
great opportunity to experience student-centric learning. Individualization also provides students with the
power to set a convenient time (‘Just-in-Time’ education). The student-centric strategy approach is determined by prior experiences and education; prior
knowledge, skills, and attitudes; aims and goals; learning preferences and strategies; learning opportunities
available; ability (‘Suits-my-Style’ education). These
three paths of individualization have not yet been addressed at my university.
The last FAIR principle is relevance. Relevance is
a necessity of a purpose for any learning, it must be explicit. If students do not see a purpose in the material
that is being covered then they will lose interest, in order for the learning process to be efficient students must
understand the relevance of a subject at hand. Teachers
at our university tend to give material relevant to forming the required competency, therefore, students don’t
have a problem understanding the purpose of the work
assigned to them.
The new model of educational strategy in curriculum development, such as the CRISIS criteria is partially used by curricular planners. CRISIS, an acronym,
stands for the educational principles: convenience, relevance, individualization, self-assessment, interest,
speculation and systematic [12]. The CRISIS criteria
are similar to educational principles described in the
FAIR criteria.
Assessment is considered a distinctive feature in
“up to date” education. Assessment is the process of
gathering and judging personal achievements and outcomes of each student [13]. Assessment is characterized by two closely related trends. On one hand, assessment is a tool to ensure the quality of the training programmes, motivate students and help guide their learning process, on the other hand, assessment is a base for
curriculum development. It is distinguished as assessment OF, FOR and AS. Assessment OF assesses the
students’ achievement compared to learning outcomes
and the standards. Assessment FOR informs and improves the instructors teaching as well as the students’
learning. Assessment AS involves students reflecting
on their learning, consolidating their understanding and
succeeding in learning aims [14]. Sometimes the preferred assessment method isn’t incorporated with the
assessed learning outcome.
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In our university, assessments receive a considerable amount of attention. Learning outcomes and general competencies are standardized and most graduates
from our university successfully pass a final certification. The most widely applied summative assessment is
the multiple choice questionnaire, this variety is reliable, discriminatory, reproducible and cost-effective. It
tests a set of skills in addition to recalling factual
knowledge. Now the multiple true/false questionnaires
can be recommended for formative assessment but not
for summative examinations [15].
It is known that the most effective medical education is characterized by a combination of a good educational programme and a good teacher. The role of the
medical teacher is difficult to overestimate because
they perform several functions. A teacher is an information provider, educational planner, facilitator, assessor, learning resource developer and plays a role model
[16].
The teachers of our university are excellent at
providing the required information. The teachers help
students to seek information by asking the right questions, discussing where to find the right answers and
how to evaluate those answers. However, not all teachers are able to fulfill the listed functions; it is extremely
difficult for any individual to fulfill all of those functions. Our teachers are constantly working to improve
themselves and every three years undergo an assessment of their qualifications, everyone is required to undergo training that helps facilitate the continuing development of their qualifications. Besides raising their
qualifications, teachers have to undergo an assessment
of their soft skills (behavior, ethics, values, etc.) as well
as knowledge.
Discussion. After analyzing the present state of
the medical education in Omsk State Medical University, there are four ways in which I feel the medical education could be improved on. Some of the improvements have been partially implemented but there is always more to be done. We should continue to use the
SPICES model when making improvements to our curriculum. The FAIR principles must be implied in order
to increase the level of student’ learning. There needs
to be an improvement in the way assessments are conducted. Finally, we should put more emphasis on a
good teacher’ training.
While analyzing our university it became apparent
that the university curriculum needs to move from a
teacher-centered strategy to one that is student-centered. More options must be provided for students with
different learning abilities, we must use the SPICES
model to help personalize their learning experience and
create individual learning trajectories. The curriculum
must work with different learning styles of students and
promote an individual learning approach to “gifted”
students who are able to rapidly excel in their fields of
study. Even though our current curriculum does not
provide an opportunity for gifted students to excel past
their groupmates, it is however set up to help individuals who have disabilities. It is wonderful that the university provides an option for disabled students to become doctors, however there are still many opportuni-
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ties to improve the programme. A curriculum that focuses on the individual learning trajectory would create
new methods of learning, such as various new ways for
conducting classes. These methods would include new
ways of using modern technologies, making it possible
for disabled people to have access to the learning material without having to leave their home. The use of such
technologies would also enhance the learning process
of average students by granting them the ability to review the learning material as needed. Changing the
ways that classes are conducted would also create a new
opportunity for gifted students who would finally have
a chance to excel past their peers. The reason for these
changes is to encourage average students to adapt to a
learning style that works for them and provides the specialized adaptive disciplines that would be needed for
certain disabled individuals. The current curriculum allows the training period of students with disabilities to
be increased by no more than a year, but with the mentioned changes, perhaps that need for extra time would
be reduced. The university could also be more inclusive
with disabled students by helping them deal with problems that they have in their everyday life, by providing
them with an opportunity to live in dorms, provide
some financial assistance to help make sure that a lack
of certain funds doesn’t inhibit their learning process,
and finally by assisting them with post-graduation employment. All these changes would benefit the university, and create an adaptive learning process for our students. The SPICES model makes it easier to implement
some of these changes by editing the current curriculum.
Implementing the FAIR principles would be of
great benefit to our teachers and our students. With the
improvement of feedback, we will increase the amount
of communication between students and teachers,
therefore helping eliminate some of confusions that
may arise in students learning process. Harden once
wrote that “good students’ achievement is enhanced by
excel numerous feedback,” therefor, theoretically, if
our teachers improve the quality and the amount of
feedback they provide, then they should see an improvement in students’ performance, therefore they
have enhanced students learning process.
The activity principle of FAIR has been implemented at our university with facilities like the skills
center which allows students and young doctors to use
a number of different manikins and equipment with the
intention of perfecting their skills or perhaps even gaining new knowledge, even though we already apply
some of the ideas under the active principle, there is
room for improvement. There are disciplines such as
pathological anatomy and topographical anatomy that
would tremendously benefit from using the principle of
active learning, using materials such as TEL and elearning enhances the learning process for students by
improving their understanding of the material through
practical application. Using such methods keeps the
students interested in what they are learning and increases the amount of knowledge they are able to obtain
through the process of active learning. These methods
not only help them with their studies, but with the prac-
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tical skills as well. They create the opportunity for students to participate in teamwork. Through teamwork
students are able to improve their discussion skills, and
learn taking on different roles in different situations
[17]. With teamwork there’s a multitude of benefits, but
one of the biggest ones is the effect it has on a student’s
self-learning process, and their ability to adapt to new
learning processes. Without active learning students
would study lots of theory and gain little practice, so
the biggest benefit of active learning is the training of a
well-balanced doctor, who will have as much experience in practice as he has theoretical knowledge.
The quality of the education at Omsk State Medical University could be improved through reconsidering of the assessment process. As Race said, “we assess
far too much, but do it not very well!" and that is certainly the case at our university. Currently our university uses selected tests that are valid, reliable, and practical, based on teachers’ reports and students’ portfolios. We must use multiple methods of assessment,
overcoming many limitations of individual tests. One
of the opportunities to improve the quality of assessment is to have them be conducted anonymously, so
that students will have confidence that they will not receive repercussions for their answers.
Another way is to use the “lie scale” in order to
filter out the incorrect answers due to the possibility of
students’ excessive desire for social desirability in
terms of norms, rules, and values of a society. There are
some questions used as a lie marker, for example, “Do
you always tell the truth, even when it is completely
unprofitable for you?” (Answers: yes; no). It is believed
that an honest individual will admit lying sometimes,
while a dishonest one will answer that they never lie.
One possibility to assess progress of students in
their learning process is through the innovative portfolio that strives to balance a personalized assessment and
teachers’ assessment. Evidence of learning achievement (papers, video or audio recordings, photographs)
is gathered together and possibly presented to another
person for review. By focusing on a student-centered
aspect, a student portfolio ensures a student’s active
role in assessing their own learning process. A portfolio
maintains competences, keeps up to date with professional practice, fitness for practice and more, and reflects student’s occurring work overtime which may
provide evidence for learning progress towards the educational and professional outcomes [18].
The method for conducting a pre-graduation assessment of the general practice physicians is the Objective Structured Clinical Examination. It can capture
professional competencies in a simulated situation or
clinical practice. Objective Structured Clinical Examination is useful for assessment OF and FOR learning
[14]. Currently this assessment is not properly conducted. There is lack of the recommended amount of
stations which causes the results of the assessment to be
not valid. As of right now, one of the main focuses of our
university should be to bring the amount of stations to
the recommended level. The number of Objective Structured Clinical Examination stations reflects the reliability of this test. If the Objective Structured Clinical Examination test is carried out correctly, it is well validated.
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Finally, one of the most important improvements
that could be made when it comes to the medical education at Omsk State Medical University is the amount
of emphasis put on a good teacher’s training. There is a
whole scientific approach to train a good teacher. Good
teaching can be calculated by a formula; it is directly
proportional to technical competencies, approaches to
teaching, and personal approaches. One of the keys to
an effective improvement of medical education is to coordinate the staff for rethinking how we educate doctors
and exchanging staffs’ knowledge and staffs’ experience about teaching and learning.
A teacher is an information provider, educational
planner, facilitator, assessor, learning resource developer and plays a role model [16]. A teacher must ask
the right question because the control questions serve
as a guideline toward reviewing informational sources.
When students prepare answers to questions for discussions in class, a teacher must be the guide to finding the
necessary information for a student to achieve their
learning outcome. Recommended literature helps students "to not get lost" in the plethora of information, a
good teacher should be able to provide literature in multiple forms, including specific presentations of lectures,
textbooks and other sources of information. This allows
students to efficiently spend their time, successfully
cope with all types of verbal and written class tasks, as
well as help reduce the amount of questions a teacher
may have to answer. During problem solving tasks, if a
teacher provides quality educational material that is assigned to a specific topic then students develop a multitude of skills which in the end will result in students
passing their exams. Teachers have many roles that
they must fulfill especially when it comes to teaching
and training future doctors. Luckily in our university
teachers are wonderful at providing the required information and at guiding students towards achieving their
desired learning outcomes.
When summing up the state of medical education
at Omsk State Medical University, even though this
school is regarded as one of the top ten medical universities in the Russian Federation, there is still a lot to be
done. In order to train a competent doctor, we should
continue to make improvements to our curriculum using the modern educational strategies, principles and
methods and put more emphasis on good teachers’
training.
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ABSTRACT
Traditions, culture, customs begin where a person creates, and for a child this measurement is revealed
through figurative thinking and mastery of creativity. Mastery of this measure is the essential sign of culture. The
familiarization of young people with traditions, culture, and customs is the teaching of art and history.
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In history, a person has always played a huge role,
and a person’s personality will play. Pushed to the front
line, she can, without fear, of any negative consequences, take full responsibility. Artists, poets, theorists and practitioners of space flight, large production
managers and many simple workers in the village know
how to work efficiently, beautifully and harmoniously.
And be personalities.
So, the ongoing restructuring in education is justified by the data of recent psychological studies, which
indicate that based on an objective consideration of
age-related opportunities and finding the most optimal
psychological conditions for teaching and upbringing,
art can significantly improve the quality of knowledge,
skills and teaching effectiveness. The psychological
patterns of creating works of art are studied. The features of artistic thinking, the development of artistic
perception are studied, and the task is to reveal the laws
of the impact of a work of art on personality formation.

Fine art, fraught with special opportunities for the
development of creative imagination and intuition, for
a sense of joy. It opens up many possibilities. With the
help of these materials, spatial thinking, imagination
develops. They feel the material, representing themselves as creators and are capable of expressing their
attitude to the world in the creation of specific objects.
Man lives by feelings, and feelings are an integral
part of our ability to perceive the world, comprehend it,
live in it, dream about the future, and therefore create
it. Huge experience has been accumulated and using
this experience, it is possible to educate the younger
generation [6].
Artistic works answer not only questions of life,
but also social, political, moral, that is, visual art should
be a universal, multi-valued spiritual phenomenon. At
the same time, the worldview in this process becomes
not only a rational concept, but also a worldview, an
organic manifestation of the personality. It is associated
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with the creative nature of art, most fully orientes the
artist to reality, makes it possible to understand the objective basis of his work. It gives expediency, social and
aesthetic significance, ideas are realized, works of art
are born that can serve socially progressive goals of society [6].
The position of art in society is an extremely acute
issue. The relevance of this problem lies in the fact that
the general level of moral and cultural development of
the younger generation suffers greatly from its unresolved nature.
Global transformations of society put forward the
task of raising the quality and effectiveness of education to a new level. The formation of the intellectual
and emotional development of youth, the formation of
social, ethical and aesthetic ideals depends on this. A
special role in the formation of aesthetic education of
youth in modern society is played by a large role in fine
and decorative art.
Studying art, we perceive the world, thinking develops, which gives an inexhaustible fullness of attitude
to life. Leaving school and embarking on a chosen career path with such “baggage”, a person will enrich his
specialty even more, not to mention the possibility of
interesting communication with people of various professions. Everyone will clearly understand the significance of the creative process both in creating a work of
art and in the most modest everyday work. The study
of fine art prevents the emergence of a prosaic attitude
to things created by the hands and creative mind of a
person, while developing respect for the activities of his
contemporary. And what is very important, it makes us
understand and see the joint efforts of each of us in the
general labor rhythm of the country.
Creativity is one of the most mysterious concepts
of human activity. To create, to create this sacred action, which distinguishes a person from the whole living world, giving significance to his existence. Creativity as a category covers all types of human activity.
From labor, mental to spiritual. Even a simple everyday
life without this category will freeze, become everyday
life - boring and useless. All these types of creative activities are closely intertwined, complementing and developing each other. Over time, improving society and
the world.
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An artist always begins in childhood, when nature
gives many of us a chance - an age-related predisposition to color combinations; it is usually twenty percent
higher than that of an ordinary adult person.
Each locality has its own characteristics, its own
unique beauty of nature, its own crafts. To familiarize
students with the richness of their native land in teaching the basics of fine writing, decorative and folk art,
this helps to instill a sense of beauty and love for art,
for folk art crafts and native nature.
Traditions, culture, customs begin where a person
creates, and for a child this measurement is revealed
through imaginative thinking and mastery of creativity.
Mastery of this measure is the essential sign of culture.
The familiarization of young people with traditions,
culture, and customs is the teaching of art and history.
The familiarization of youth in the Kuban with the
traditional culture of the Cossacks should take place
throughout life, and be passed on from generation to
generation. First, the guys just perceive the objects surrounding them, then, as a rule, they prepare their creative works under the guidance of a teacher. Culture has
a huge impact, gives birth and deepens noble, high feelings, actively forms aesthetic relations to the surrounding reality. Folk and arts and crafts introduces children
to the poetic world of the image, enriches their artistic
perception, developing their imagination and imagination.
Centuries-old traditions help us to form moral and
aesthetic attitudes towards life among young people. In
the Cossack region, a Cossack cannot consider himself
a Cossack if he does not know and does not follow the
traditions and customs of his ancestors. We are reviving
traditions and customs that have unique conditions for
the formation and study of the national culture of the
Kuban Cossacks.
The traditional spiritual culture of the Kuban Cossacks is rich and diverse. In many ways, rituals and customs are associated both with Orthodoxy and the military way of life. The Cossacks enjoy special respect for
the Christian holidays of the Protection of the Holy Virgin and Nicholas the Wonderworker. The Blessed Virgin Mary has long been considered an intercessor of the
Russian land, and the Protection of the Mother of God
was a symbol of her intercession and help. Therefore,
the feast of the Intercession among the Cossacks is considered the most important [1].

Cossack compound Сompound of the fisherman
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And today everyone can see live pictures of that
distant history: how the Cossacks fought, how they
raised bread, how weddings were celebrated, to see all
this and a museum was built in the Krasnodar Territory
in the open air with Cossack history and traditions, on
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the shores of the Sea of Azov, on the peninsula of Taman and gave it the name Ataman village, where there
are courtyards with old huts, and a market square with
carts and carts, and a chapel, and other objects corresponding to the village buildings of those times [2].

Outbuildings Watchtower Cossack compound

The interior of the Cossack hut
Traditions are always a new discovery for the
young generation, carrying a body of knowledge and
experience, tested over the centuries, culture and ethnos. It is necessary to develop and maintain the traditional culture of the Kuban Cossacks, folk crafts [6].
Folk art is a product of the centuries-old experience of a large number of masters of different generations and it clearly demonstrates the basic principles of
this type of art: stylization, transformation, flatness,
decorativeness, ornamentality of the whole and its
parts, rejection of anything accidental, insignificant,
emphasis on the most expressive. In this experiment,
unsuccessful and inorganic decisions are not repeated;
only proven, the best remain.
This art is capable of educating and at the same
time shaping the inner, single and unique world of the
child. At the present level, traditional culture and the
aesthetic ideal embodied in it are the future, a vision of
the future in the present. It is always striving forward.
Speaking of the traditional culture of the Kuban, at the
same time show the younger generation this future in
the present.
The goals and objectives of the school in the study
of fine art, the history of their people.
Modern pedagogical practice of fine, decorativeapplied and folk art has an interest in the integrated education and synthesis of educational disciplines in the
framework of teaching fine and decorative art, folk art
in secondary schools and is aware of the need:
1) draw attention to the fine, decorative, applied
and folk art in order to develop local national artistic
traditions, give them life in a new quality, becoming the
prototype of modern trends;

2) to revive folk art, folk traditions of their region,
aesthetically educate, develop artistic taste;
3) to enrich the inner world of students with means
of understanding the spiritual side of art, folk culture
and knowledge in the field of decorative and applied
art;
4) the ability of students to self-actualize in the lessons of fine art, to know the world around them, to develop observation, imagination, spatial thinking, to be
aware of what they have seen.
Teaching fine art in a comprehensive school, the
main task is to expand the horizons of students. Aesthetic education of students is a complex and multifaceted area in pedagogy and psychology. For modern
man, the culture of communication, the culture of vision, color perception, means no less than the culture of
speech communication, which is given great importance in the secondary school. Create modern methods, systems, programs, curricula. This is now dictated
by the need to bring the entire system of artistic development with the needs of today [5].
Fine and decorative art are fraught with special opportunities for the development of creative imagination
and intuition, for the sensation of joy of the student as
the creator of his work. It opens up many possibilities,
and it begins in elementary school. Here the guys deal
with a wide variety of materials and processes. Before
him is not only paints and pencils, but also clay, plasticine, cardboard, paper. With the help of these materials,
spatial thinking, imagination develops. They feel the
material, representing themselves as creators and are
capable of expressing their attitude to the world in the
creation of specific objects.
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To evaluate the educational process, a key concept forced to learn to extract from the cultural sources of the child's upbringing is introduced.
such as science, morality, art, technology, personalities
The upbringing of students is the degree to which of outstanding personalities - all the wealth of human
their personal development matches the goals set by achievements, material and spiritual.
teachers. The goal acts as some general measure. It is a
Individual abilities suggest differences in the degeneral criterion for the professional evaluation of the gree of giftedness. Students are not equal, some stand
educational result. A measure of upbringing is a meas- out among their peers in their talent as artists, others
ure of compliance with these criteria:
have abilities in decorative, applied or folk art.
1. The holistic reflection in the content of school
Ability is the possession of the ability to carry out
education, for the formation of the tasks of a creative some activity. It is based on innate inclinations and is
independent thinking person of a democratic society.
formed precisely in this activity. To draw any object, it
2. The high scientific and practical significance of is necessary to consider this object, to see. This requires
the content of educational material included in each in- the ability of students to be able to distinguish between
dividual educational subject.
forms, sizes and proportions, to see color and its tonal
3. Correspondence of the complexity of the con- relationships.
tent of educational material to the real educational opThe ability to fine art develops in exercises to purportunities of students of this age.
posefully go to the intended goal, namely in drawing.
4. Correspondence of the amount of content to the But before you complete the drawing, you still need to
time available for studying this subject, the educational, imagine, see, imagine how it will look on a sheet of pamethodological and material base of a modern school.
per. Imagination helps students create a sequence of
The teacher’s professional theoretical thinking is work. The performance itself needs compositional abilthe ability to analytically consider the process as a sys- ities that help to position the drawing on the sheet, and
temic phenomenon in its relation to universal culture. generalization abilities that allow you to tentatively
This professional opportunity indirectly affects the or- outline the general, most important, discard the details.
ganization of everyday pedagogical work with chil- All stages of execution require special abilities. To
dren. The theoretical level of thinking of the teacher al- these abilities one must add those that determine the
lows you to widely capture the reality of the life of stu- emotionality of perception - the ability to enjoy what is
dents, revealing in it what serves or should serve as a observed, its rhythm, contrasts, harmony. It is they who
factor in the development of personality.
give rise to a creative impulse, the need to reproduce
Direct work with students that can be observed is their observations or ideas in the figure [5].
a different level of professionalism of the teacher, his
Each person who is keen on drawing, if it is placed
methodological training. It consists, first of all, of the in favorable conditions, one will find the ability to unability to organize the daily diverse activities of school- derstand the world - in the selection of content, in its
children, or rather, joint activities with children. In or- interpretation, in drawing, color, composition of his
der to master the methodological level, the teacher is creative works.
Control groups
Experimental groups
25 people - 100%
25 people - 100%
Low level
Middle level
High level
Low level
Middle level
High level
1. Wallow (dry)
1,2
57,4
41,4
1,0
57,5
41,5
2. Wallow (toys)
1,4
57,3
41,3
1,2
57,6
41,2
Control groups Experimental groups
1,3%

1, 1 %

56,7 %

34,8 %
44,3 %

High level Middle level Low level
Сhildren's work

82,7 %
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Felting toys

Dry felting
Of the three drawing methods, it was proposed to
do the work: by imagination, from memory, from nature - at the end of the work, preference was for drawing
from nature. The desire to draw objects as they are visible. By this they cause interest in drawing from life.
But at the same time, the guys with great interest perform work on decorative arts.
The figurative language of decorative art has its
own characteristics. Color and shape in decorative art
often have symbolic meaning.
A sense of harmony and a sense of material can be
developed among beginners in the process of studying
color and linear rhythms, compositional harmony is
gradually being developed from lesson to lesson. They
learn the story and how to carry them out.
The accumulation of practical skills of expressive
use of the texture of the material, color, pattern, volume, space, composition, the ability to coordinate details among themselves for uniting them into a single
ensemble continues.
In the classroom, everyone learns to express their
personal understanding of the value of decorative art in
people's lives.
The didactic principles of the teacher and student
acting in unity (the book becomes a textbook when it is
included in the learning process and becomes a means
for the teacher and student, knowledge is not studied in
isolation, not by itself, but along with the methods of
their transfer and assimilation, unity upbringing and education, training not only as an object of study, but also
as an object of scientifically based design, visualization
in training).
The role of color in the disclosure of the artistic
image in the performance of decorative works. Graphic
means of expressiveness are studied, as a line in the
transmission of calm and dynamics in a realistic, decorative, formal (abstract composition).

Line in the organization of things, objects (decorative metal gratings, lace). Line and surface (ornament
on the volume). Methods for applying a contour-type
pattern to objects made of various materials (clay, papier-mâché, porcelain, wood, paper, fabric).
A silhouette and a spot in creating a real, caricature, decorative image. Silhouette images of landscape,
portrait, plot-decorative composition (silhouettes of ancient Egyptian wall paintings, ancient Greek vase painting).
Bar and its value in the image of volumetric objects. Characteristic of hatching: vertical, horizontal,
inclined, arched, spiral in the transfer of materiality,
texture of objects.
The interaction of fine art in modern conditions
occurs at the level of artistic development of our society. Art gives joy, especially to children, when they see
their work, enjoyment, spiritually enrich and at the
same time awaken the artist in him. Between art and
man is another important link - culture, the mastery of
which determines its ability to create a work of art.
Culture is transferred from one person to another
in the process of socialization and contacts with other
cultures of the peoples of the world, but also because
culture forms in people a sense of belonging to a certain
group. The meaning of studying culture is not limited
to the fact that it opens up something new for a person
to understand only culture itself: such study is important for understanding the essence of almost all, or,
in any case, many aspects of society. In many cases, it
is through the community of culture that a particular
social formation acquires integrity, from a disparate
collection of people it turns into a unity with an ordered
structure:
Firstly, culture is a sphere of free self-realization
of personality, a sphere of creativity, inspiration.
Secondly, culture is a value attitude to real life in
society.
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Thirdly, culture is an artificial world created by
thought, spirit and hands of a person, different from the
nature that surrounds us.
Educating young people on art, culture, and the
history of the Kuban Cossacks means preserving the
historical continuity of two generations. At the turning
stages of modern society, a sense of self-consciousness
is exacerbated, interest in art, history, and national culture is growing.
Without Cossacks today, it is impossible to maintain public order in the Kuban, protect natural resources, military-patriotic education of the younger
generation and prepare young people for military service. The role of the army in the socio-political life of
the region is also significant. Therefore, the decade of
the revival of the Kuban Cossacks was an event for all
Kuban.
The creative education of young people with the
help of traditions, culture, customs of the Kuban Cossacks, art has become an urgent need of society in our
time. Education, the development of individual abilities
is one of the most important aspects of creative education. Artistic development is a means of developing the
creative personality as a whole. Each individual person
in his talents is not like the others, how different the
rivers are. But the waters of all rivers flow into the sea.

Sciences of Europe # 47, (2020)
So all creators form a unity, contributing to the society
of people. Art is capable of reproducing artistically and,
at the same time, forming an internal, single and unique
world of beauty. It approaches the interpretation and
social, moral, aesthetic, spiritual formation of man.
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АННОТАЦИЯ
Основанное на игре обучение имеет тенденцию быть одним из эффективных подходов, которые могут
улучшить подготовленные речевые способности и создать основу для развития спонтанной речи студентов. Это также может быть полезно для устранения трудностей, с которыми сталкиваются учащиеся. В
данной статье представлен анализ литературы, посвященной игровому обучению с точки зрения развития
спонтанной речи. Автор исследует преимущества и недостатки данного метода, а также реализацию его в
разных культурах.
ABSTRACT
Game-based learning tends to be one of the effective approaches that can improve prepared speech abilities
and create the basis for developing students' spontaneous speech. It can also be helpful in addressing the difficulties
students face. This article presents an analysis of the literature on game learning in terms of the development of
spontaneous speech. The author explores the advantages and disadvantages of this method, as well as its implementation in different cultures.
Ключевые слова: говорение, спонтанная речь, методы, игровые формы, анализ.
Keywords: speaking, spontaneous speech, methods, game forms, analysis.
Speaking is called an extremely multifaceted and
complex phenomenon. Like speech, it performs three
functions: communicative, the function of expressing
emotions and expressing thoughts. Speech always in
some way affects the listener, especially when expressing emotions during spontaneous speech; therefore, it
is closely connected with the communicative function
and with psycholinguistic factors.
Spontaneous speaking is an even more complicated process when it comes to those who are just starting to learn a foreign language. The first thing you need
to pay attention to when developing spontaneous
speech is to increase the student's motivation to master
a foreign language. Stimulation and the need for speaking, arises only if the situation in which the speaker falls
is familiar, interesting, or requires the speaker to clarify, persuade or evaluate what is happening.
The second important aspect is the psycholinguistic obstacles that may arise in the process of mastering
a foreign language. Speaking is a form of manifestation
of subject-object relations. Accordingly, all components of the personality: needs, interests, ideals, abilities, temperament, emotions, cognitive sphere, abilities
and skills have a place to be.
In this article, we will try to analyze the scientific
literature on the study of spontaneous speech, identify
difficulties encountered, and find the best methodological solution to improve the skills of spontaneous
speech of students of language and non-language
higher education institutions.

One of the main characteristics that students can
demonstrate is their language ability. Encouraging students to improve their speech skills is considered as one
of the factors "developing communicative competence
and language proficiency." We find this statement in
the works of D. Mymrin, M. Abdrashitov, and E. Zakharova [1]. However, since speaking skills can demonstrate their importance in context and communication,
it is vital that students learn how to develop a spontaneous ability to speak a foreign language. Without the
proper development of speech abilities, including the
improvisation of the student during communication,
which is also called the student’s spontaneous speech,
the communicator may suffer from his own insufficient
involvement in the exchange of information, which is
one of the problems of the formation of spontaneous
speech in students (Al-Eiadeh A.) [2].
Another problem that students must overcome
when learning English as a foreign language is the assumption that students are used to speaking their own
language while learning English. Carless D. [3, p.2] argued that the use of the mother tongue is seen as "one
of the special problems raised by both teachers and educators." In his study, Carless D. [3, p.3] demonstrated
the obstacles created by speaking the mother tongue in
mastering the English language. When mastering a foreign language, it is important to try to use only this language without switching the code to other languages,
including the native one. Experts believe that this type
of training can help students gain knowledge faster and
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better. However, one of the problems that is the most
difficult to solve is to encourage students to use a foreign language during the lesson. Many researchers have
conducted a series of studies to reveal an approach to
solving this type of problem. Yalçın Ö. & İnceçay V.
[4] suggested using playful learning, debate, and roleplaying to engage students in spontaneous speech. It
also turned out that in-game training could lead to the
disappearance of familiarity, which, in turn, can create
a comfortable atmosphere for students so that they can
master the speech correctly. Hwang W., Ma Z., Shadiev
R., Shih T., and Chen S. [5, p. 198] also stated that
working together game elements with context can increase student motivation to speak the target language
more often. However, conflicting results were illustrated in a study by Chen M., Tsai S., and Chang C. [6],
where, despite a number of advantages that positively
affect students' speaking skills, criticism of learning in
the game also remains that the method tends to lead to
dependence, and may also have uncertain results in student knowledge.
Taking into account the study of all skills, it
should be noted that speaking ability was the most difficult to learn for many English learners, which creates
obstacles to acquiring oral communication skills in
English (Al-Hosni S.) [7]. In addition, Ur (1996)
pointed out several factors that tend to lead to some difficulties in speech, where he called the “ban” one of the
most common difficulties encountered by English
learners (as quoted by Al-Hosni S.). This term can be
explained as the fear of students to make mistakes, to
be criticized when communicating with others (AlHosni S.,). From the very beginning, in order to learn
English as a foreign language, students tend to experience a certain type of stress. This stress can be classified as stress based on anxiety, nervousness and even
fear of speaking a completely different language. This
feeling can cause many serious difficulties if the student also experiences certain difficulties in speaking
their own language. Before discussing solutions to this
problem that young students may encounter, you need
to find out what anxiety is associated with speech problems. Horvitz demonstrated three unrelated types of
anxiety arising from student learning that are associated
with “communication perception, test anxiety, and fear
of negative assessment” (as cited in Yalçın Ö and
İnceçay V., [4, p.2621]. He described the “fear of communication” as the fear of communication with other
people, as well as the fear of speaking to other people.
Matsuda S. & Gobel P., [8] emphasized this term as
“stage combat,” which can lead to learning difficulties
in speaking the target language.
It should be noted that not many researchers have
studied approaches that can positively affect the enhancement of students' spontaneous speech. However,
during a review of the literature related to this problem,
it turned out that many researchers considered approaches that can be used to improve students' speech
abilities. Game training can be considered as one of
those tools or approaches that can easily attract students
and help them master their speech skills. Yalçın Ö. &
İnceçay V. spoke in favor of this tool, considering it one
of the effective approaches to improve students' speech
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abilities [4, p. 2623]. Another researcher said that game
learning is somewhat more effective in grammar learning than the traditional method (Yarahmadzehi N. &
Parvin M.) [9]. Hwang suggested that, when applying
teaching based on the game, the teacher is inclined to
make the students speak correctly, so that the students
can easily listen and understand each other's speech. An
interesting fact is that in a study by Hwang grammar
skills of participants soared, however Yarahmadzehi N.
& Parvin M. argued that there was only a slight difference between game learning and the traditional learning approach in favor of the former. This is likely due
to how game training can be applied for specific purposes. In addition, Griva E., Semoglou K. & Geladari
A. [10] spoke in favor of this approach, saying that this
method “can be a very useful way of teaching “intentional” communication in a semi-natural context” [10,
p.3704]. In this regard, we can say that when using this
approach, students, as a rule, participate in a certain
context and can not only master their speech skills in
the target language, but can also train their critical
thinking abilities, which can also be considered as one
of the key question in communication. An example is
the study of Yalçın Ö. & İnceçay V. In their study, the
researchers show that in the process of playing the “taboo”, students tried to use different words to explain the
definition of a hidden word, because of which students
can very well improve their critical thinking. On the
other hand, it is still unclear whether students can be
encouraged to speak spontaneously using this approach
during the lesson. This statement can be explained by
the assumption that students usually use their mother
tongue or the language they feel comfortable in the
preparation process. In addition, students can also come
up with several different patterns to say, which can lead
to a risk of stagnation in students' speech skills.
Since digitalization began its development,
sources that can help in teaching a foreign language
also tend to increase their use. One of these cuttingedge technologies is applications that provide students
with the opportunity to record their voices and make
videos while they tell a certain story. This approach is
called storytelling and can open up a range of opportunities for students of all ages. The main goal of such
tools is to motivate students to improve their speaking
skills, master their vocabulary related to a particular
topic, and encourage students to use their critical thinking, creating one good story for their classmates (Kallinikou E. & Nicolaidou I.)[11]. Somdee & Suppasetseree (2013) revealed a rapid increase in students' oral
communication skills after a ten-week experiment using digital storytelling programs during the lessons (as
cited in Kallinikou E. & Nicolaidou I.). An experimental study by Razmi, Pourali, Nozad examined the
impact of digital storytelling on the narrative skills of
approximately sixty students (as cited in Kallinikou E.
& Nicolaidou I.). Although these researchers emphasized an appropriate audience of participants aged fifteen and seventeen, a study by Nicolaidou I. also
proved the effectiveness of this approach among adults
[11, p. 2]. Along with game-based learning, even
though there is a lot of research being done to identify
the effectiveness of storytelling to improve speaking
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skills, it is unclear whether it can also help improve students' spontaneous speech.
The next approach, quite well known among
teachers, is called role-playing. This approach to learning tends to be important for students when working
with the dictionary (Liu F., Ding Y., 2009) [12]. According to a study by Liu F. & Ding Y., this approach
can motivate students to study the vocabulary related to
the topic and use them in real life [12, p. 142]. However, at the same time, role-playing can be criticized by
students who do not want to participate in such performances because of the assumption that they can be humiliated by other classmates. (Dorathy A., Mahalakshmi, [13, p. 4]. Although he has his own problems,
role-playing can be considered as one of the effective
methods to improve students' conversational skills. The
results of a study conducted by Saad & Mansor showed
that role-playing can improve students' speech skills by
giving them the opportunity to use their imagination, as
well as “exploring different situations from real life and
allowing them to speak correctly and confident in this
situation in the target language. Despite the fact that it
is useful for students to increase their speech abilities
and can increase their use of the new vocabulary, the
impact of this approach on improving students' spontaneous speech is still uncertain.
Game training is an alternative way of teaching
students, involving them in the process. Students, as a
rule, are less interested in learning English because of
the monotony of lessons conducted in the "traditional
way." In their study, Dewi, Kultsum, Armadi investigated this idea in that the result of lessons when students can be bored can reduce their ability to speak.
Their study showed a gradual improvement in the
speech abilities of Taiwanese students, although the results of preliminary tests were sharply low. At the beginning of the experiment, participants did not have a
tendency to express a desire to participate in events, but
they also wondered if this approach was effective.
In the process of mastering the target language, it
is necessary to take into account the personal characteristics of students. Obviously, participants can differ
from each other, and a tool that tends to be useful for
one student can be considered useless for another participant. It is very important to consider the psychophysiological characteristics of students - this is the
anxiety and fear of students. Many researchers agreed
that in the learning process, the teacher Yalçın Ö. and
İnceçay V., [4, p. 2621] should not correct student mistakes. Psychologists believe that this can lead to barriers for students to learn speech skills for fear of error
(Lasagabaster & Sierra, 2005). Further research in this
area of the formation of spontaneous speech should be
based on learning based on games, taking into account
the cultural and personal characteristics of students.
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АНОТАЦІЯ
У статті описано комплексну методику виявлення комунікативних стратегій і тактик в англомовному
інтернет-дискурсі реклами. Об’єктом розвідки обрано комерційні рекламні гасла англомовних інтернетмагазинів. Методика дослідження, ґрунтується на положеннях лінгвопрагматичного підходу.
ABSTRACT
The article describes a complex method for identifying communicative strategies and tactics in English-language Advertising Internet Discourse. The commercial advertising slogans of English-language online stores are
the object of this investigation. The research methodology is based on the principles of the linguopragmatic approach.
Ключові слова: рекламне гасло, англомовний Інтернет-дискурс реклами, комунікативна стратегія,
комунікативна тактика, прагмалінгвістичний аналіз, дискурсивний аналіз, прийом пошуку опорних семантичних маркерів.
Keywords: advertising slogan, English-language advertising Internet discourse, communicative strategies,
communicative tactics, pragmalinguistic analysis, discursive analysis, searching semantic markers approach.
Постановка проблеми. Упродовж останніх десятиліть різко зросли популярність і значимість реклами, до різнобічного вивчення якої виявляють наукову зацікавленість лінгвісти, маркетологи, психологи. Натомість Інтернет-простір реклами досі
перебуває на периферії лінгвістичних розвідок, а
вербальні складники рекламного дискурсу потребують ґрунтовного аналізу. Необхідність розвідки
зумовлена увагою сучасної лінгвістики до прагматичних аспектів функціювання мови, потребою
аналізу впливів лінгвальних засобів на соціум і
його поведінку.
Аналіз досліджень цієї проблеми. У другій половині ХХ ст. великий інтерес у мовознавців викликали дослідження мовлення в аспекті лінгвістичної
прагматики (прагмалінгвістики, комунікативної
лінгвістики). Значну роль в уточненні понять та
розширенні кола проблем лінгвопрагматики
відіграли дослідники О. Г. Почепцов, Г. Г. Почепцов, Ф. С. Бацевич, Н. Ф. Гладуш, Г. І. Приходько,
Т. В. Яхонтова, І. С. Шевченко, Л. Р. Безугла, І. П.
Сусов та ін.
Постановка мети й завдань. Комунікативні
стратегії і тактики також є предметом вивчення
лінгвопрагматики. У цій статті ставимо за мету розробити та описати методику визначення комунікативних стратегій і тактик англомовних рекламних
гасел інтернет-магазинів. Комерційне гасло інтернет-магазину функціонує в межах англомовного інтернет-дискурсу реклами.
Виклад основного матеріалу. Український вчений Ф. С. Бацевич до найбільш поширених методів
вивчення комунікації відносить: семіотичний
аналіз, прагматичний аналіз, структурний аналіз та

дискурс-аналіз [2, с. 16–25]. Якщо відштовхуватися
від такої класифікації, то для досягнення поставлених цілей логічно використовувати прагматичний
аналіз, оскільки предметом нашого дослідження є
прагматичний потенціал рекламних гасел. Щодо
методу прагматичного аналізу, то вчений зауважує,
що його сутність “полягає у вивченні людських
вимірів комунікації з опертям на засоби мовного
коду”, і наголошує, що “психологічний тип людини, її настрої, світобачення, ставлення до
співрозмовника тощо впливають на перебіг комунікації, її регістрові характеристики, тональність, атмосферу. У центрі уваги прагматичного
аналізу перебувають такі важливі поняття комунікації, як стратегії й тактики спілкування, оцінні
(аксіологічні) аспекти людської взаємодії, закони,
правила й конвенції спілкування тощо” [1, с. 41].
Лінгвопрагматика вивчає питання про ролі адресанта й адресата комунікативного повідомлення
та їхньої взаємодії. Адресант визначає комунікативні цілі та завдання і типи мовленнєвої поведінки. Своєю чергою адресат розкодовує отримане повідомлення, інтерпретує експліцитно та імпліцитно виражені думки, піддається комунікативному впливу. Прагматичний аналіз виявляє всі такі
взаємодії.
Г. І. Приходько, вивчаючи умови реалізації
оцінних висловлювань, зазначає, що вони “використовуються як засіб досягнення різних соціальних
цілей, як процес стратегії й тактики спілкування в
системі взаємостосунків адресанта й адресата залежно від їх прагматичних контекстів, які виділяються на підставі таких критеріїв: 1) приналежність
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іллокутивних індикаторів ініціативній чи реагуючій особі; 2) характер мотивації, оснований на
аксіологічному чи когнітивному дисонансі; 3) кінцеве цільове призначення висловлювання; 4) прагматична структура висловлювання” [11, с. 233]. Дослідниця вважає, що для будь-якого мовленнєвого
утворення характерна головна семантична функція,
спрямована на забезпечення реалізації визначеної
дії. Як частина загального прагматичного значення,
яке охоплює інформативний, контролюючий і емотивний аспекти, іллокутивність включає інтеракційну та інтерпретаційну сфери цього значення і
відображає в процесі комунікації інструментальний
характер впливу і спосіб його передачі [8, с. 32]. У
нашому дослідженні ми застосовуємо прагматичний аналіз рекламних гасел для виявлення іллокутивного наміру їх автора.
Г. І. Приходько розглядає іллокутівність з
точки зору процесу комунікації і називає її комунікативно-функційною або прагматичною змінною рівня соціального спілкування партнерів, що є
по суті однією зі сторін соціальної діяльності, яка
належить реальному світові і знаходиться на
зовнішній стороні мовного вираження [8].
Глобальна комунікативна інтенція реклами –
здійснення мотивованого впливу на покупця. Спрямованість на маніпулятивний ефект зумовлює
вибір оптимальних засобів мовного коду для реалізації інтенції. Іллокуція комунікативного акту
рекламного дискурсу продиктована комерційними
цілями адресата просування на ринку товару чи послуги. Застосовуючи прагматичний аналіз до досліджуваних англомовних рекламних гасел, виявляємо два більш конкретних комунікативних
наміри адресанта. З одного боку, ймовірний адресант – власник інтернет-магазину – переслідує комунікативне завдання ефективно позиціонувати магазин в комерційному середовищі, інформуючи про
продукти, що продаються, підкреслюючи їх переваги, найкращі якості, використовуючи при цьому
імена відомих людей, брендів чи місць. Таке прагнення ілюструють такі англомовні гасла: The Original Car Cover Company; Fine imitation diamond &
fashion jewellery; Personalized Stationery, Collectables & Exclusives; Luxury Shopping, Worldwide Shipping; High performers at a great value; Low prices, expert advice; Unique Items At Affordable Prices; Finest
Quality for Over 45 years! Unique, authentic and always affordable; By Renee Claire; Envoy of Belfast та
ін.
З іншого боку, адресант має на меті заохотити
клієнта відвідати його магазин, переконати споживача придбати його товар чи послугу. Для реалізації
цього комунікативного наміру мовець застосовує
маніпулятивні прийоми з метою налагодити
“близькі” стосунки з адресатом (Let us arrange a
smile for you; Find your beauty obsession; Simply put,
we believe: you get what you put into it та ін.), завуалювати інформацію про конкретний продукт (The
home of all inclusive; The home of awesome; For special needs; The Universal Sounds of Discovery; The
Essence Of Pleasure; Anything and Everything for all
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your pets та ін.) і звернутися до потенційного покупця, до цільової аудиторії (Artisan apparel for nomads and romantics; Fashion exclusively for plus size
women та ін.),
Загальна інтенція адресата реклами зумовлює
комунікативну стратегію. Для виявлення комунікативних стратегій і тактик рекламних гасел англомовних Інтернет-магазинів застосовуємо дискурсний аналіз. Як зазначалося вище, об’єкт нашого
дослідження – англомовне рекламне гасло –
функціонує в межах англомовного інтернет-дискурсу реклами. Відтак, відштовхуючись від визначених мовленнєвих інтенцій, враховуючи особливості зазначеного дискурсу, вивчаємо тактико-стратегічну організацію рекламних гасел англомовних
Інтернет-магазинів.
Як влучно зауважує Л. Р. Безугла, взаємодія
суб’єктів комунікації зв’язала лінгвопрагматику з
конверсаційним аналізом, аналізом розмови й теорією розмовної мови та інтегрувала їх до дискурсивного аналізу [3, с. 98]. Лінгвопрагматика таким
чином має пряме відношення до аналізу дискурсу,
що уможливлює його вихід на рівень дослідження
соціальної взаємодії [3, с. 99].
На думку А. М. Приходька, дискурс можна інтерпретувати в межах трьох рівнів репрезентації:
власне-мовний (форма), соціокультурний (зміст) і
комунікативно-прагматичний
(функція).
Соціокультурний рівень співвідносимо із середовищем спілкування, він задає рамки комунікативнопрагматичного устрою дискурсу, з яким корелюють
режим і стиль спілкування. Останні проєктуються
на власне-мовний рівень, одиниці якого використовують для вербального оформлення дискурсу [10, с.
24 – 25].
Під час інтерпретації тексту адресат відтворює
свій варіант дискурсу, більшою чи меншою мірою
відповідний дискурсу, який замислив адресант. Самоорганізація структури і сенсу дискурсу та його
похідної – тексту – відбувається як узгодження суперечливих, конкурентних вимог до тексту і дискурсу: цілей їх створення, вимог інформативності,
виразності повідомлень і обмежень на форму,
стиль, обсяг повідомлень [7, с. 118].
Описуючи інструмент дискурсивного аналізу,
доцільно згадати про дискурсивний акт, ідею якого
висунув і обґрунтував А. М. Приходько. Учений називає дискурсивний акт однією з найважливіших
конститутивних одиниць мовленнєвої діяльності.
За його словами, дискурсивний акт становить
ланцюжок мовленнєвих актів, об’єднаних загальною телеологічною установкою в єдиний мовленнєвий блок, в якому сходяться, перетинаються і
взаємодіють різні іллокутивні сили з різними (первинними і вторинними) прагматичними значеннями. Оскільки прагматичний потенціал дискурсивних актів походить як від інтра-, так і від
екстралінгвістичних факторів, в актуалізації їх
прагмасемантичних властивостей важливу роль
відіграють фактори, що включають в себе такі компоненти ситуації, як комуніканти, час, місце, цілі,
завдання спілкування та ін. [9, с. 102]. В екстраполяції на рекламний дискурс можна стверджувати,
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що рекламний слоган також є дискурсивним актом.
Компоненти такої маркетингової комунікативної
ситуації виглядають так: місце – віртуальне, мережа Інтернет; час – цілодобово; комуніканти –
власник Інтернет-магазину в ролі адресанта, клієнт
в ролі адресата; основна ціль спілкування – переконати клієнта скористатись послугами, придбати товар.
Глобальна стратегія рекламного дискурсу – це
спонукальна стратегія, яка базується на комунікативному намірі адресанта переконати адресата [6, c.
40]. На нашу думку, глобальна спонукальна стратегія конкретизується за допомогою локальних
стратегій: комунікативної стратегії позиціонування
магазину на ринку та комунікативної стратегії спонукання споживача до вибору рекламованих послуги/товару, які реалізуються у семи тактиках [13,
с. 138].
Визначивши зміст рекламного повідомлення,
переходимо до аналізу його мовної форми, тобто
досліджуємо вербальний код, в якому втілено комунікативну інтенцію адресанта. Використовуємо
прийом пошуку опорних дискурсних семантичних маркерів для виявлення семантичного навантаження лексичної одиниці в межах гасла, що дає
змогу визначити відповідну комунікативну стратегію, тактику.
Дискурсні маркери, які виражають “логіко-семантичні та хронологічні відношення між пропозиційним змістом суміжних висловлювань”, називають семантичними маркерами [5, с. 11]. Як
слушно зауважує В. М. Ярцева, семантичний маркер представляє собою найменування певної істотної семантичної категорії, що виявляється в різних
поняттях і значеннях в позитивному чи негативному сенсі [12, с. 323]. Відомо, що “значення та
смисл слова подібні до обсягу й змісту понять, які
знаходяться у відносинах взаємного доповнення:
що точніше значення, то невизначеніший зміст, і
навпаки. Отже, конкретність значень є протилежною до абстрактності смислів, проте водночас вони
доповнюють одна одну в процесі спілкування” [4,
с. 22].
Особлива увага приділяється семантично
опорним словам і словосполученням, оскільки вони
задають тему, моделюють ситуацію, а сполучувані
з ними компоненти подають додаткову інформацію
та уточнюють суть. За допомогою семантичного
аналізу вивчаємо зміст досліджуваних АРГ. Визначивши семантично-смисловий центр кожного
гасла, виокремлюємо сім груп опорних семантичних маркерів. Наявність певних семантичних маркерів дозволяє виявити ту чи ту комунікативну тактику та інвентаризувати АРГ за визначеними стратегіями, тактиками.
Виділяємо такі групи семантичних маркерів:
переваг, компетентності та досвіду, товарів/послуг,
авторитетності, інтимізації, цільової аудиторії, завуальованості інформації про товари і послуги.
Семантичні маркери переваг знайдено у такого типу АРГ: Friendly low fares; Free express shipping & returns; Free shipping on all domestic orders;
Many great brands, one easy checkuot; Expert Service.
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Unbeatable Price; Home of Our Lower rates. Guaranteed; Unique Items At Affordable Prices; Cheap is
good; High performers at a great value; High
Value,Low Prices, Personal Service; Twenty four
seven fashion; 24hr deliver; Hundreds of thousands of
premium domains; Your First Stop for Train Tickets;
Be the first to know Style Advice, Trends,
Events&More; Best deals, forever saving і т. д. Опорні
семантичні маркери [low fares], [express shipping],
[free shipping], [many great brands], [expert service],
[unbeatable price], [lower rates], [unique items], [affordable prices], [cheap], [high performers], [great
value], [high value], [low prices], [personal service];
[twenty four seven], [24hr delivery], [hundreds of thousands], [the first], [best], [style], [trends] дають
підстави визначити для цих гасел комунікативну
тактику демонстрацій переваг магазину та підкреслення його ексклюзивностi. Семантичні маркери,
як виразники такої тактики, поділяються на маркери високої якості ([high performers], [great value],
[high value], [expert service]), низької ціни ([unbeatable price], [lower rates], [low fares], [affordable
prices], [cheap]), широкого асортименту ([many],
[unique items], [hundreds of thousands]), безкоштовної, цілодобової доставки ([express shipping], [free
shipping], [twenty four seven], [24hr delivery]),
найкращих товарів ([the first], [best]), модних та
брендових товарів ([great brands], [style], [trends]).
Семантичні маркери компетентності та досвіду. У контексті реклами лексеми [value],
[experience], [handcrafted], [longevity], [trusted],
[quality], [authentic], [legendary], [reliability] виконують функцію інформативності про якість і традиції
виробництва; числівники [1885], [1972], [1892], [66
years] повідомляють про рік заснування підприємства і таким чином акцентують увагу на компетентності, стабільності, досвіді. Наведімо приклади:
Great Value. Great Experience; Handcrafted in
America Designed for Longevity; Trusted since 1885;
Delivering Quality and Value Since 1972; Unique,
authentic and always affordable; Legendary
Performance, Designed to Last; Over 66 years: service,
selection, reliability; Established 1892 і т. д. Отже,
відповідно семантично диференційовані лексеми і
порядкові та кількісні числівники входять до
складу рекламних гасел, що демонструють тактику
підкреслення компетентності, традицiй i досвiду,
цінностей.
Семантичні маркери товарів/послуг – це загальні назви, що іменують продукт, який пропонує
певний Інтернет-магазин. Наприклад, рекламні
гасла: Diamonds&Fine Jewellery; Luxury shoes & Accessories; Personalized teddy bears and plush animals;
Resorts for everyone by sandals; Dating Secrets from a
Male Mind; The Coffee Bean & Tea Leaf; The better
way to buy eyewear; Print online; Gourmet gifts for all
occasions; Live uniform; Design works wonders. Лінгвальні одиниці [diamonds], [jewellery], [shoes], [accessories], [teddy bears], [plush animals], [resorts], [dating secrets], [coffee bean], [tea leaf], [eyewear],
[print], [gourmet gifts], [uniform], [design works] є
маркерами гасел з тактикою найменування товарів
чи послуг магазину.
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Семантичні маркери авторитетності. У
складі АРГ часто трапляються різнотипні власні
назви. Наприклад, у рекламних гаслах A Pascal
Mouawad company; By Renee Claire; By Carlson;
People’s shoes of Italy; India’s gifting bazaar; An
American original; The UK’s#1domain registar; The
Sole of Chicago; Handicrafted in Brooklyn, N.Y; Envoy of Belfast. [Pascal Mouawad], [Renee Claire] – дизайнери аксесуарів; [Carlson] – ім’я відомого засновника та власника мережі готелів. Також спостерігається використання топонімів ([Italy], [India], [American], [The UK], [Chicago]; [Brooklyn,
N.Y], [Belfast]) – найменування місць, з якими
пов’язані традиції чи історія виробництва певних
товарів. Наявність таких маркерів визначає для
відповідних гасел тактику використання власної
назви.
Семантичні маркери інтимізації. Для досягнення комунікативної цілі адресанту необхідно
налагодити контакт з адресатом, викликати його
прихильність, створити ілюзію близьких, дружніх
взаємин. Про такі наміри свідчать семантичні маркери у формі присвійного та особового займенника
(Your, You, our) у таких слоганах: Our Business is the
Air You Breathe; Shop who you are; For your body,
mind&soul; Your adventures starts here; A small part
of your job is 100% ours; Your store. Your style. Такі
опорні маркери визначають тактику звернення до
споживача. Крім того, її детермінантами є маркери
у формі імперативу. Наприклад: Let’s go!; Let’s do
it right; Dream.Create.Impress; Buy Smart. Buy Direct;
Live well; Make An Impression; Buy smart. Drive
save; Live Healthy, Look Healthy; Expect more. Pay
less. Часто натрапляємо на неофіційні, розмовні
клішовані конструкції на кшталт Let’s go! Let’s do
та ін. Маркери [let’s go], [let’s do], [dream], [create],
[impress], [buy], [live], [make], [drive], [look], [expect], [pay] виражають звернення до клієнта із закликом до дії.
Семантичні маркери цільової аудиторії.
Hand-picked delights for moms. Daily; Diapers Bags
for Moms & Dads; Artisan apparel for nomads and romantics; All weather clothing for the motorist, sportsman and aviator; Quality Classic Et Vintage Clothing
For Gentlemen; For fashion lovers. Not followers;
Fashion exclusively for plus size women і т. д. У вищезазначених гаслах наявні семантичні маркери
[moms], [dads], [nomads], [romantics], [motorist],
[sportsman], [aviator], [gentlemen], [fashion lovers],
[plus size women], які позначають назви соціальних
груп, професій, сукупність осіб зі спільними інтересами, захопленнями. Опираючись на такі маркери,
виокремлюємо тактику зазначення цільової групи.
Семантичні маркери завуальованості інформації про товари і послуги. Ряд досліджуваних гасел містить у своєму складі лінгвальні одиниці, які не мають конкретного значення і в контексті комерційної реклами сприймаються неоднозначно. Наприклад, у гаслах Delivering goodness
with every connection; Forever Glamours; The Essence
Of Pleasure; The best things in life don`t have to cost a
fortune; The good things in life still exist; Happiness
Guaranteed; For everybody and every body; Nobody
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delivers more fun; Inspiring cooks everywhere;
Healthy happens here; The home of all inclusive. Отже,
семантичні маркери у формі неозначуваних займенників ([everybody], [every], [nobody], [all]), прислівників ([everywhere], [here], [forever]), іменників
та іменникових словосполучень з абстрактним значенням ([goodness], [happiness], [essence], [pleasure],
[fortune], [best things], [good things]) зумовлюють
виокремлення тактики неоднозначності/багатозначності змісту.
Таким чином, віднайшовши опорні дискурсні
семантичні маркери та врахувавши особливості рекламного інтернет-дискурсу, у межах двох локальних стратегій виокремлюємо сім комунікативних
тактик комерційних гасел.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, методика визначення комунікативних стратегій і тактик в англомовному інтернетдискурсі реклами полягає в ідентифікації комунікативних особливостей рекламних гасел та виявлення
іллокутивного наміру мовця; для цього застосовуємо прагмалінгвістичний аналіз; з метою окреслення комунікативних стратегій і тактик рекламних
гасел – дискурсивний аналіз та прийом пошуку
опорних семантичних маркерів; за допомогою контекстуального аналізу виявляємо семантичне
навантаження лексичної одиниці в межах гасла.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в застосуванні вище описаної методики до визначення
комунікативних стратегій і тактик вербальних компонентів інших дискурсів, як от в політичному.
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СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ НАЙМЕНУВАНЬ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ У СУЧАСНІЙ
РОСІЙСЬКІЙ МОВІ
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WAYS OF WORD-FORMATION OF PEOPLE GROUPS' NAMES IN THE MODERN RUSSIAN
LANGUAGE
Sobіna S.
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто та проаналізовано способи словотворення на матеріалі НТК у сучасному антропоніміконі російської мови. Аналіз похідних номінативних одиниць здійснювався як із позицій власне дериватології, так і зважаючи на здобутки теорії дериваційних відношень. Традиційно в науковій літературі
способи словотворення поділяються на префіксальний, суфіксальний, та префіксально-суфіксальний способи.
Активним способом творення НТК є префіксація. Для номінацій колективів використовують як іншомовні, так і питомо українські або російські префікси та префіксоїди у загальній кількості 45 онімів.
З-поміж чистих способів словотвору найпродуктивнішим є суфіксальний, за допомогою якого було
утворено 214 НТК, половину з яких складають іменники.
Префіксально-суфіксальний спосіб є досить затребуваним серед НТК, яких налічує 32 оніма, внаслідок чого поповнюються всі основні лексико-граматичні класи слів.
Аналіз способів словотворення НТК засвідчує переважно антропоцентричний характер номінації.
Словотворчі форманти концепту-конструкту «найменування творчих колективів», дозволяють проаналізувати не тільки вербалізовані ним поняття глибинної структураціі, а й описати дериваційні відносини
всередині компонентів структури. Проблема морфологічної системи найменувань творчих колективів залишається у фокусі не тільки аналізу словотворчих елементів, але і опису лінгвокогнітивних особливостей
формантів, оскільки тут простежується синергія форми і змісту, значення і сенсу.
ABSTRACT
The article considers and analyzes the methods of word formation on the material of people groups’ names
(hereinafter PGN) in modern anthroponymic Russian language. The analysis of derivatives of nominative units
was carried out both from the standpoint of derivative studies itself, and in view of the achievement of the theory
of derivational relations. Traditionally, in the scientific literature, the methods of word-formation are divided into
prefixal, suffixal, and combined prefixal and suffixal methods.
An active way of creating PGN is prefixing. For names of creative groups, both foreign language and true
Ukrainian or Russian prefixes and prefixoids in total 45 lexical units.
Among the pure methods of word-formation is suffixal, with the help of which was created 214 PGN, half of
which are nouns.
The method of circumfix is sufficiently in demand among the PGN, of which there are 32 names, as a result
of which all major lexico-grammatical classes of words replenishes.
An analysis of the ways of word-formation of PGN is evidence predominantly by the anthropocentric nature
of the nomination. The word-building formants of the concept “people groups' names” allow us to analyze not
only the verbalized concepts of deep structure, but also to describe the relationship between the components of the
structure. The problem of the morphological system of PGN remains in the focus not only of the analysis of wordformation elements, but also of the description of the linguo-cognitive features of these formants, since here the
synergy of form and content, meaning and sense is traced.
Ключові слова: префіксація, суфіксація, префіксально-суфіксальний спосіб, онім, словотворення.
Keywords: prefixation, suffixation, circumfix, name, word-formation.
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Постановка проблеми. Проблема створення
онімів є центральною в ономастичних дослідженнях. Неможливо адекватно оцінити особливості функціонування ергонімів, а саме: назви творчих колективів (далі НТК), визначити їх природу, сутність
як одиниць мови, не проаналізувавши механізми їх
утворення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед праць, присвячених способам словотворення,
розрізняється декілька напрямів дослідження проблем, які стосуються мети наукової праці, її завдань, предмета та об’єкта. Перш за все, це роботи,
в яких розглядаються нагальні проблеми розвитку
словотворення, в зв’язку з чим увага звертається і
на проблеми методології в працях провідних
лынвістів сучасності. До авторів, доробок яких привертає увагу з цих позицій, можна віднести Земську
О. А. [7], Зубова Л. В. та Меньшикова Ю. В. [8], Пономаренко С [13].
Проте невирішеними лишаються такі важливі
аспекти здійснення наукового дослідження, як
визначення мети, завдань, предмета та об’єкта
кваліфікаційної наукової роботи.
Мета статті полягає у проведенні аналізу словотворення НТК префіксальним, суфіксальним та
конфіксальним способами. Новизна дослідження
полягає в тому, що вперше здійснено спробу аналізу ергонімів із погляду їхнього компонентного
складу.
Об’єктом дослідження послужили назви творчих колективів у сучасному антропоніміконі російської мови.
Виклад основного матеріалу. Вивчення словотворення як певного розділу мовознавства відбулося досить пізно. Традиційно питання словотворення відносилися до розділу морфології та лексикології, у такому випадку можна логічно пояснити
взаємозв’язок між трьома розділами і відсутністю
до середини 40-х років загальної теорії словотворення.
Вивчення словотворення російської мови можна розділити на декілька етапів.
Перший етап розпочався у XIX ст. – на початку
XX ст. загального граматичного опису про словотворчі одиниці не було. Так, І. А. Бодуен де Куртене
вказав на необхідність відокремлення словотворення в окремий розділ мовознавства [1]. Ф. Ф. Фортунатовим було чітко сформульовано про синхронію та діахронію у словотворенні [20]. М. В. Крушевський у 80-х роках XIX ст. першим серед російських лінгвістів розглянув питання про системність
словотворення [9]. На початку XX ст. О. О. Шахматов висловив думку стосовно самостійності словотворення, проте довгий час його думка не знаходила підтримки у колі російських лінгвістів [22].
Як окремий розділ мовознавства словотворення стало започатковуватися із середини 40-х років до середини 50-х років XX ст. Початок другого
періоду пов’язують із появою робіт Г. О. Винокура
[4], В. В. Виноградова [2], О. І. Смирницького [17].
Із середини 50-х років XX ст. починається третій період вивчення словотворення і саме в цей час
відбувається його завершальний етап становлення
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як самостійного розділу мовознавства. Це було
пов’язано із посиленням зацікавленості до словотворення після публікації у 1952 році академічної
«Граматики русского языка». У 60-70 р.р. XX ст.
постійно з’являлися нові публікації О. А. Земської
[6, 7], М. М. Шанського [21], О. С. Кубрякової [10],
В. І. Максимова [12], І. Ф. Протченко [14], Croft, W
[23], Harris S. [24] та ін, в яких було описано систему словотворчих типів у їх взаємозв’язку. Найбільш повний опис словотворчої системи представлено В. В. Лопатіним [11] та І. С. Улухановим [19]
в «Грамматике современного русского литературного языка» і в «Русской грамматике». В них описано різницю між мотивуючими та мотивованими
словами.
У даній статті ми розглянемо та проаналізуємо
способи словотворення НТК – це комплексні одиниці дериватології, які об’єднують всю множинність похідних слів, що відрізняються від твірного
одним типом форманта, абстрагованого від його
конкретних реалізацій [13, с. 170].
Перша наукова класифікація способів словотворення в російській мові була запропонована В. В.
Виноградовим. Відповідно до робіт багатьох вчених (О. П. Єрмакова [5, 109 – 123], Н. Ю. Шведова
[15, 346 –349], О. В. Суперанської [18, 162 – 178]),
в російській мові існують наступні способи номінації: з використанням коренів, інтерфіксів, префіксів
та суфіксів російської мови; на базі словосполучень; за допомогою запозичення окремих слів і
морфем, шляхом перенесення назви на інший предмет.
В. В. Виноградов у своїх роботах «Вопросы современного русского языка» та «Словообразование
в его отношении к грамматике и лексикологии» виділив та проаналізував морфологічні та неморфологічні способи словотворення та їх різновиди. У нашій науковій роботі ми розглянемо виключно морфологічний спосіб словотворення на прикладах
НТК.
Морфологічний спосіб словотворення – найбільш продуктивний в російській мові – це створення нових слів шляхом поєднання морфем. При
морфологічному словотворенні нові слова створюються за аналогією, тобто за зразком вже існуючих
в мові словотворчих типів. В результаті морфологічного словотвору виникають нові, в фонетико-морфологічному відношенні, слова, але із основ, афіксів, вже існуючих у мові. В. В. Виноградов в середині цього способу виділяв декілька типів: префіксальний,
суфіксальний
та
префіксально
суфіксальний. [2, 36].
Префіксальний спосіб словотворення характеризується приєднанням префікса до твірної основи,
не змінюючи частиномовної належності похідного
слова [13, 172].
На думку О. А. Земської, префіксація є найлегшим способом словотворення [7, 23]. Словотворчі
префікси надають похідним словам нових значень
або додаткових відтінків. На відміну від суфіксів,
які тісно пов’язуються з твірною основою, оформлюючи граматично її і все слово в цілому, префікс
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взаємодіє з наявним уже в мові граматично оформленим словом певної частини мови.
Ми проаналізували 45 НТК, які було утворені
префіксальним способом. Відразу зауважимо, що
номінацій, утворених в такий спосіб небагато,
проте найпродуктивнішим є наступний ряд префіксів: анти- (8%), не- (8%), по- (6%), про- (6%).
Префікс анти- (8%) є одним із найпродуктивніших, має грецьке походження і означає протилежність. Найчастіше даний префікс приєднують до
прикметників і мають вони наступне значення: ворожий, направлений проти того, що позначається,
проте у поєднанні з іменником можуть позначати
окремий термін. Наприклад: поп-гурт «Антитела»
– це біологічний термін, який позначає речовини,
що утворюються в організмі внаслідок введення в
нього сторонніх білків, бактерій та ін. Чудова здатність крові людей, що перенесли інфекційне захворювання, утворювати згубні для мікробів або вірусів речовини – антитіла – відома давно і широко застосовується у медичній практиці [16].
Словотворча одиниця (префікс) не- (8%) при
додаванні до будь-якої частини мови, у нашому дослідженні, – це прикметники, ми отримали заперечні номінації, наприклад: назва квк команди «Непохожие» утворилася від прикметника похожие.
Назва колективу говорить сама за себе, оскільки
очевидно, що учасники команди впевнені у своїх
силах і назвою намагаються підкреслити, що вони
особливі.
Описувати розташування або місцезнаходження предметів чи об’єктів в межах будь-чого інколи використовують префікс по- (6%), наприклад:
народний ансамбль «Посолонь». У прямому значенні посолонь означає за сонцем. Поняття використовується у церковній процесії під час хресної
ходи навколо церкви або храму, але за сонцем.
Префікс про- (6%) є словотворчим для наступних назв квк команд: «Проездом» та «Провода».
Всі інші префікси, а саме: аван-, авто-, без-,
бес-, био-, вос-, вы-, ис-, на- , нео, о-, при-, с-, сверх, супер-, эндо- є найменш продуктивними і їх відсоток сягає 2%. Розглянемо декілька прикладів.
В російській мові часто зустрічаються префікси запозичені не лише із грецької, але й французької мови. Префікс аван- (2%) походить від французького слова avant і перекладається як попереду. У
назві народного ансамблю «Авангард» виступає
словотворчою одиницею зі значенням «найсвідомішої, найпередовішої частини певної суспільної
групи або класу, що веде за собою клас у цілому та
інші суспільні групи» [16]. Найменування ансамблю є яскравим проявом бути завжди попереду, солісти колективу через таку назву хотіли виразити,
що вони завжди і у будь-якій справі намагаються
бути лідерами.
Префікс супер- (2%) при додаванні до іменників утворює іменники зі значенням вищої якості або
вищу ступінь чого-небудь, наприклад: кавер група
«Супербит». Бит (beat ) – це транслітероване слово
із англійської мови і позначає елементарну одиницю музичного метра, її ще називають доля, але в
розмовній мові найчастіше зустрічається слово бит.
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Насправді назва гурту є яскравим показником, що
музичний супровід пісень завжди «драйвовий» та
створений для ритмічного танцю.
Оскільки вживання префіксів менше регламентується обмеженнями у порівнянні із суфіксами,
тому у більшості випадків префіксальний спосіб є
продуктивнішим у творенні НТК.
Суфіксальний спосіб словотворення характеризується приєднанням суфікса до твірної основи.
Цей спосіб словотворення властивий усім частинам
мови, особливо висока продуктивність притаманна
іменникам та прикметникам [13, с. 172].
Ми проаналізували 214 НТК і можемо стверджувати, що найпродуктив-нішими суфіксами є -к(13,6%) та -ик- (10,3%).
Суфікс -к- надає словам відтінків пестливості,
ніжності, утворюючи «демінутиви (від лат.
deminutus – зменшений) – виразні стилістичні засоби, поширені в усній та художній мові. Це назви
суфіксальних утворень з семантикою зменшуваності, емоційної оцінності, інтимності» [13]. Зменшено-пестливі назви утворюються переважно від
іменників чоловічого роду, наприклад: квк команди
«Апельсинки» (апельсин), «Бабайка» (Бабай), «Василёчки» (Василёк), «Карамельки» (карамель),
«Мышка» (мышь), «Черепашки» (черепаха).
За допомогою суфікса -ик утворено назви від
основ іменників, які характеризують номінації осіб,
зайнятих тією чи іншою діяльністю, рівнозначні
словосполученням з двох або декількох слів. Проаналізуємо на прикладі квк колективів: «Математики» (спеціалісти по математиці), «Физики»
(вчені, які вивчають фізику), «Историки» (спеціалісти по історії).
Найменш продуктивними у нашому дослідженні є наступні суфікси: -а- , -от-, -ств- і т. д. їх
відсоток від загальної суми становить 0,5%.
Розглянемо на прикладі суфікса -а-, який віддавна виконував функцію афікса вторинної імперфективації, що утворює дієслова недоконаного
виду із існуючих префіксованих дієслів доконаного
виду. Назва рок-гурту «Мечтать» є онімом, який
позначає дію у початковій формі дієслова зі значенням «думати про здійснення чого-небудь бажаного;
прагнути в думках до чогось» [16].
Назви якостей утворюються за допомогою наступних суфіксів: -ост- (квк команда «Конфиденциальность»), -от- (народний ансамбль «КрАсота») -ств- (квк команда «Царство»).
Суфіксальний спосіб широко представлений
при словотворенні іменників, тому часто використовується для номінації творчих колективів.
Префіксально-суфіксальний або конфіксальний спосіб словотворення – це такий спосіб морфемного словотворення, за якого формантом виступає
конфікс, що складається з префікса і суфікса.
Конфікс складається з двох різнотипних афіксальних морфем. Так утворюються різні частини мови.
Цей спосіб є найбільш продуктивним серед
комбінованих [13, 173].
Найпродуктивнішим поєднанням (префікс +
суфікс), у нашій роботі є со- + -и і становить 1% від
33 лексичних одиниць, проаналізованих у такий
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спосіб, наприклад: хореографічний колектив «Созвездие» ‒ со-звезд-и-е; дитячий колектив «Созвучие» ‒ со-звуч-и-е. Одночасна участь префікса і суфікса в утворенні подібних слів дозволяє вважати
таку комбінацію особливим словотворчим засобом
– кóнфіксом або циркумфіксом [8, 126].
Префіксально-суфіксальні іменники складають досить численну групу. Вони творяться від
іменникових основ за допомогою префіксів та іменникових суфіксів. Одним із різновидів виступає
словотворення на основі прийменникової словоформи іменника, наприклад: народний ансамбль «Подружка» ‒ по-друж-к-а. Назву утворено від зменшено-пестливої форми слова подруга за допомогою
поєднання по-+ -к (0,7%). Це поєднання є наступними по продуктивності у нашій роботі, оскільки
всі інші становлять – 0,3% і є найменш продуктивними, наприклад: квк команда «Кукусики» – кукус-ик-и, назва є прикладом зниженої лексики і зустрічається у розмовній мові при неформальній обстановці. Утворено за допомогою префіксально-суфіксальної пари ку- + -ик (0,3%).
Підсумовуючи аналіз 32 власних назв творчих
колективів, утворених конфіксальним способом –
найпродуктивнішим є поєднання префікса со- та
суфікса -и- (1%) та по- + -к (0,7%). Всі інші НТК
становлять лише 0,3% і є найменш продуктивними
у нашому науковому дослідженні.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Афіксальні способи словотворення НТК
не користуються великою популярністю серед творчих колективів. Ми вважаємо, що це пов'язано як
зі складністю творення найменувань, так і при їх
сприйнятті і запам'ятовуванні.
Література
1. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды
по общему языкознанию. В 2-х томах. – Академия
наук СССР, 1963. – 391 с.
2. Виноградов В.В. Вопросы современного
русского словообразования // Журнал «Избранные
труды: Исследования по русской грамматике»,
1975.
3. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). – М., 1972.
4. Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию // Избранные работы по русскому
языку. – Уч. Пед. Гиз., 1959. – 492 с.
5. Ермакова О.П. Вторичная номинация в семантической структуре многозначных производных слов // Способы номинации в современном
русском языке. – М., 1982. – С. 109 – 123.
6. Земская Е.А. Как делаются слова. – АН
СССР, 1963. – 94 с.

37
7. Земская Е.А. Современный русский язык.
Словообразование: учеб. пособие. – Флинта: Наука,
2011. – 328 с.
8. Зубова Л.В., Меньшикова Ю.В. Морфемика и словообразование современного русского
языка. Учебник. – СПб: Санкт-Петербургский государственный университет, Филологический факультет, 2014. – 255 с.
9. Крушевский Н.В. Избранные работы по
языкознанию. – Наследие, 1998.
10. Кубрякова Е.С. Что такое словообразование. – Наука, 1965. – 174 с.
11. Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика: Проблемы и принципы описания. –
Наука, 1977. – 316 с.
12. Максимов В.И. Суффиксальное словообразование существительных в русском языке. – ЛГУ,
1975.
13. Пономаренко С. Сучасна українська мова:
Морфеміка. Дериватологія. Морфологія: навчальний посібник. – ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – 300
с.
14. Протченко И.Ф. Лексика и словообразование русского языка советской эпохи. – Политиздат,
1990.
15. Русская грамматика. – Т. 1: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование.
Морфология. – Наука, 1980. – 524 с.
16. Словник української мови: академічний
тлумачний словник (1970-1980) [Електронний ресурс] – Адреса доступу: http://sum.in.ua/
17. Смирницкий А.И. Некоторые замечания о
принципах морфологического анализа основ // Журнал «Доклады и сообщения филологического факультета», № 5, 1948.
18. Суперанская А.В. Общая теория имени
собственного. ‒ Наука, 1973. ‒ 367 с.
19. Услуханов И.С. О некоторых промежуточных явлениях в словообразовании (к соотношению
синхронии и диахронии) // Журнал «Актуальные
проблемы русского словообразования», Ч. 1, 1972.
20. Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды. – Государственное учебно-педагогическое издательство,
1956-1957. – 924 с.
21. Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию. – МГУ, 1968. – 308 с.
22. Шахматов А.А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. – Типография Императорской Академии Наукъ, 1915. – 367 с.
23. Croft, W., Cruse D.A. Cognitive Linguistics.
Cambridge University Press, 2004.
24. Harris S. Co-occurrence and transformation in
linguistic structure – Language. – 1957. – Vol. 33. – №
3 (Part 1). – P. 283–340.

38

Sciences of Europe # 47, (2020)
ВОСПРИЯТИЕ ПИСЬМЕННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ
АСПЕКТЕ
Щербакова М.В.
Доцент кафедры иностранных языков, доцент, канд.филол.наук
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университете»,
Российская Федерация
PERCEPTION OF WRITTEN SPEECH IN THE PSYCHOLINGUISTIC ASPECT
Shcherbakova M.
Associate professor of the foreign languages department, PhD
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orenburg State University»
The Russian Federation

АННОТАЦИЯ
Представленная статья посвящена теоретическому обзору фундаментальных трудов в области психолингвистики восприятия текста. Автор подробно исследует особенности данного процесса, рассматривает
мнения разных ученых, касающиеся количественного и качественного уровней структурированной процедуры восприятия письменного высказывания.
ABSTRACT
This article is devoted to the theoretical review of fundamental works in the psycholinguistics of written
speech percertion sphere. The author thoroughly studies peculiarities of this process, considers the opinions of
various scientists regarding the quantitative and qualitative levels of a structured procedure of a written statement
perception.
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В настоящее время возрастает интерес к проблемам психолингвистического функционирования текста, соответственно, появляется все больше
работ с попытками их решения. Одной из областей
исследования текста в данном направлении является изучение особенностей дискурса в определенных сферах современной жизни.
Так, например, В.Е. Сибатров анализирует
лингвистические особенности радио рекламы в Испании. Исследователь полагает, что в основе радиорекламного текста лежат социологические и психологические критерии, которые характеризуют поведение потребителей рекламы. Автор определяет
принадлежность рекламы к явлению социальному
и изучает стилистические особенности рекламных
текстов, подчеркивая необходимость детального
анализа неологизмов, заимствований, оригинального синтаксиса, особенностей морфологии рекламных текстов.
Большинство исследований дискурса в аспекте
психолингвистики опирается на труды, посвященные пониманию текста. Изучение данного процесса, как правило, базируется на методе построения «встречного текста» [1], [2], [3].
Я.А. Давлетова в своей работе «Контртекст как
форма проявления оценочного мышления в процессе понимания информации» приходит к выводу,
что оценивающая способность индивида является
не только одним их самых важных составляющих в
структуре, отражающей деятельность сознания, но
выходит на первый план в качестве основополагающей категории. В результате обработки экспериментального материала автор заключает, что категория оценки способствует обращению к «лексикализованным в языке явлениям, которые отражают

акт ментальной интерпретации и оценочной квалификации индивидом фрагментов объективного
мира». Данные языковые конструкции также представляют собой источник информации о сознании
и подсознании человека, так как являются фрагментами его личного опыта.
Еще одним направлением в области психолингвистики текста, которое активно изучается, является исследование проявлений личностных характеристик индивида в его речевой деятельности
и в тексте как продукте речевой деятельности [4],
[5], [6].
Так, например, Т.А. Литвинова анализирует
установление характеристик автора письменного
текста. Автор считает, что в языке и речи отражается индивидуальность человека, что позволяет
осуществлять профилирование продуцента по его
тексту. Исследователь подчеркивает перспективность изучения дейктических единиц с целью выявления характеристик автора письменного высказывания. Данные лексемы контекстуально свободны,
часто используются, а базирующиеся на их анализе
методики могут быть универсальными.
В результате обзора наиболее исследуемых областей психолингвистики текста выявляется недостаток изученности особенностей восприятия данной реалии языка.
Анализ психологических закономерностей
перцепции письменного высказывания не может
осуществляться отдельно от исследования восприятия речи, поскольку она лежит в основе чтения [7,
с. 221].
Принимая во внимание происхождение психолингвистики, исследование восприятия речи основывается одновременно на данных психологии
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речи, и на результатах, полученных в рамках общего языкознания и лингвистики текста. В результате чего выявляются два направления исследования данного феномена: 1) эксплицируется психологическая модель восприятия, уровневый характер
процесса; 2) описывается обусловленность характера и результата восприятия внешними и внутренними факторами [8, с. 127].
На первый взгляд кажется, что понимание речи
происходит мгновенно, однако это многоэтапный
процесс переработки воспринимаемого сигнала
(звукового потока или последовательности графических знаков), который распознается как значимый сигнал. Следует отметить, что «не всегда человеку удается успешно дифференцировать звуки,
правильно расчленить поток речи на осмысленные
единицы, опознать нужное значение полисемантичного слова или разграничить омонимичные
слова» [9, с. 192].
Н.И. Жинкин описывает следующие этапы
восприятия устной речи:
̶ первичное аналитическое распадение синтетических акустических комплексов в слуховом рецепторе на отдельные признаки звука и переход
этих признаков на новые несущие сигналы ̶ нервные импульсы;
̶ удержание поступивших сигналов на время
приема отдельного простого сообщения (фразы);
̶ включение механизма постоянных различителей, отделение основной частоты от спектра, выделение речевых формант и, в связи с этим, первичный синтез слова в тембрах;
̶ узнавание слова из состава усвоенного лексикона по категориальным и индивидуальным приметам и в связи с этим полный синтез отдельного
слова;
̶ синтез слов в систему сообщения по усвоенному применению правил грамматики и логики;
̶ различение ступеней интонационного квантования по высоте, громкости и долготе и, как следствие, переозначение словесных комплексов применительно к ситуации;
̶ понимание мысли отдельного сообщения и
удержание ее через какой-либо заменитель [10, с.
109].
Таким образом, перцепция речи представляет
собой комплексный, многоуровневый психофизиологический процесс. Задачи нашей работы предопределили исследование смыслового (последнего)
уровня восприятия речи (текста).
Изучая жанровую природу дискурсивного
мышления языковой личности, К.Ф. Седов отмечает, что мотив ̶ первый этап в порождении речи.
Он же становится последним в обратном процессе
– восприятии и понимании высказывания, так как
реципиент понимает не речь, а то, ради чего продуцент выражает ту или иную мысль [11].
И.А. Зимняя в результате анализа экспериментальных и теоретических работ А.Н. Соколова и
Ю.С. Степанова делает вывод о том, что в качестве
средств мышления, в частности, средств обработки
информации в процессе смыслового восприятия,
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служит набор знаковых средств, обладающих разной степенью знаковости, организуемых в некоторую систему опосредователей, являющуюся индивидуальной у каждого человека [12, с. 59].
Е.Ф. Тарасов полагает, что «смысловое восприятие речевого сообщения является многоуровневым процессом переработки полученного содержания, включающим в себя как его сокращение,
«стягивание его в концепты», представляющие собой обобщение этого содержания, так и расширение этого содержания за счет информации, извлеченной из памяти» [13, с. 143].
А.Р. Лурия считает, что главным процессом,
характеризующим акт понимания, являются попытки дешифровать значение всего сообщения, его
внутренний смысл и то, что придает сообщению
глубину, или «подтекст» [14, с. 220].
В.П. Белянин отмечает, что «понимание предложений как минимальных единиц речи оказывается недостаточным для понимания текста как целостности» [7, с. 226].
«Смысловое восприятие каждой составной части сообщения может быть обеспечено только с помощью перехода от поверхностных грамматических структур к лежащим в их основе базисным семантическим или глубинным» [14, с. 220]. Текст,
как связное единство предложений и сверхфразовых единств, обладает множеством значений (текстовых, подтекстовых). Смысловое восприятие текста, «опираясь на процесс посинтагменного второсигнального отражения действительности, раскрывает опосредованные словами связи и отношения».
В результате чего осуществляется процесс осмысления и понимания целого текста [7, с. 226].
И.А. Зимняя описывает процесс восприятия
текста следующим образом: 1) опознание внешней
формы отдельных лексем, с которыми реципиент
текста связывает значения этих слов, хранящихся в
его памяти; 2) конкретизация предметной соотнесенности значения определенного слова, данный
процесс осуществляется за счет ограничений сочетаемости с другими словами в этом тексте. Уточнение предметной соотнесенности достигается посредством конкретизации значений слов; 3) выделение и уточнение денотатов, что происходит в результате использования энциклопедических знаний
реципиента [12, с. 60].
Исследуя работы А.А. Залевской «Психолингвистические аспекты взаимодействия слова и текста» и Ю.А. Сорокина «Психолингвистические аспекты изучения текста», О.С. Зорькина заключает,
что в результате понимания текста у человека появляется «проекция» этого текста. Проекция текста
есть «продукт процесса смыслового восприятия
текста реципиентом, в той или иной мере приближающийся к авторскому варианту проекции текста». Данный феномен составляет «система смыслов, которая формируется у реципиента при взаимодействии со знаковой продукцией» [15, С. 205 ̶
210].
Адекватное восприятие и осмысление текста
напрямую зависит от правильного расположения
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«коммуникативно-значимых отрезков», то есть индивид должен иметь возможность проследить за
развитием мысли и определить существующие отношения между каждым отрезком, выражающим
определенный элемент мысли и целым текстом, выражающим общий смысл письменного сообщения
[16, с. 73].
Т.М. Дридзе считает адекватное осмысление
состоявшимся, когда читающий интерпретирует
основную идею текста «адекватно замыслу коммуникатора». То есть, если реципиент определил цель
порождения текста, то результат процесса смыслового восприятия данного сообщения является
успешным [17, с. 48].
К.Ф. Седов подчеркивает зависимость успеха
коммуникации не только от «языковой компетенции участников общения, но и от их жизненного
опыта, от знания законов социального взаимодействия людей в той или иной области, от социальнопсихологической компетенции» [18].
О.С. Зорькина отмечает, что «индивид в процессе восприятия текста может получить собственную проекцию, отличающуюся как от проекций
текстов других реципиентов, так и от авторского
сообщения. Исследователь объясняет данный феномен рядом психологических причин: проявления
мотивационной, когнитивной и эмоциональной
сфер личности (мотивы и цели, которые побудили
человека обратиться к данному тексту; эмоциональный настрой в момент восприятия текста; степень концентрации внимания на воспринимаемой
информации и т. д.)» [15, С. 205–210].
Таким образом, восприятие текста представляет собой структурную иерархию, где реципиент
реализует несколько уровней: лексический (распознавание слова), синтаксический (распознавание
предложения) и смысловой. Целью читающего является определить замысел автора, то есть получить успешный результат в процедуре восприятия
текста.
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АНОТАЦІЯ
Автор доповіді, за допомогою існуючих визначень секти, розглядає характерні риси секти, які чітко
відрізняють її від інших форм релігійних об’єднань. Намагається провести чітку межу між поняттями «традиційна релігія» та «секта». Формулює визначення секти, що сприяє розумінню читачем сутності цього
суспільно-релігійного явища.
ABSTRACT
The author of the report, using existing definitions of the sect, examines the characteristics of the sect that
clearly distinguish it from other forms of religious association. It seeks to draw a clear line between the concepts
of "traditional religion" and "sect." Formulates the definition of a sect that contributes to the reader's understanding
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Більш як тисячолітня історія релігій показує,
як люди інтуїтивно користуються словом секта, називаючи то ті, то інші форми релігійного угрупування сектою. Але в чому секрет такого легкого поводження з цим словом, з огляду на той факт, що
єдиного визначення для нього не існує? Оскільки
кожне із запропонованих визначень секти має ряд
недоліків і виключає ті чи інші секти з числа сект.
Тому, об’єктом дослідження даної доповіді є
характерні риси секти, які чітко відрізняють її від
інших форм релігійного об’єднання та проводять
чітку межу між поняттями «традиційна релігія» і
«секта».
Мета дослідження: вивести чіткі критерії секти
та подати їх у вигляді визначення терміну секта.
Досягнення цієї мети вимагає вирішення таких
завдань:
 виявити причини недосконалості існуючих
визначень секти;
 проаналізувати критерії, що подаються у
цих визначеннях, та виявити їх обґрунтованість чи
необґрунтованість;
 на основі об’єктивних критеріїв сформулювати визначення секти.
Великий тлумачний словник сучасної української мови надає нам два значення слова «секта».
Згідно з першим: секта – це «релігійна громада, що
відокремилася від панівної церкви»[2, с. 1112];
майже те саме читаємо у словнику російської мови
Ожегова, – це «релігійне об'єднання, що відокремилося від якого-небудь віровчення і йому протистоїть»[12]; а у філософському словнику подається визначення, яке претендує на всеохоплююче вирі-

шення даної проблематики: секта – це «загальна назва різних течій та об’єднань віруючих, які склалися як опозиція пануючому релігійному напряму»[3, с. 613]. По-перше, тоді цілий ряд розглянутих сект у підручнику О.Л.Дворкіна не можна називати сектою, про що він і сам пише[6], тому що
не всі секти відокремлювалися від якого-небудь віровчення, хоча формувалися на його основі. Подруге, існують секти, які не являють собою опозицію пануючому релігійному напряму, наприклад,
секти язичницьких релігій, сформовані без елементів християнського віровчення.
Більш вірне визначення секти ми можемо прочитати в Енциклопедичному словнику Брокгауза і
Єфрона: «Сектою називається організована група
людей, що розмірковують відмінно від панівної церкви, але згідні між собою у релігійному відношенні»[13, с. 534]. Незважаючи на свою вірність, це
визначення настільки узагальнене, що утруднює
проведення чіткої класифікації.
Згідно з другим значенням, приведеним у великому тлумачному словнику, секта – це «відокремлена група осіб, що замкнулась у своїх вузьких
групових інтересах»[2, с. 1112]; знову ж таки, те
саме ми читаємо у словнику Ожегова, – це «група
осіб, що замкнулася в своїх дрібних, вузьких інтересах»[12]. Багато хто пов'язує замкнутість релігійної організації з поняттям секта, в тому числі сектознавець А.Л.Дворкін. Він визначає секту як «закриту релігійну групу, що протиставляє себе основній культурологічній релігійній громаді (чи
основним громадам) країни або регіону»[6]. Це
означає, що як тільки відкритість будь-якої секти
стає очевидною, її перестають називати сектою. Так
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сталося з багатьма протестантськими сектами, так
сталося з самим Християнством, адже колись його
називали іудейською сектою. Замкнутість і закритість ні в якому разі не може бути хорошим критерієм для визначення секти. Не тільки тому, що деякі
секти від цієї властивості з часом відмовляються, а
й тому, що навіть традиційні християнські конфесії
можуть підпадати під це визначення з огляду на недопущення іновірців до своїх таїнств. Певна закритість і замкнутість, і водночас переконання у винятковому пізнанні істини, є властивостями самого
Християнства, на відміну від відкритості язичницьких релігій. Звичайно ж, всі християнські деномінації, і навіть псевдохристиянські, успадковують ці
властивості.
Інший провідний фахівець сектознавства
Р.М.Конь пішов більш безпечним шляхом і не став
пропонувати свій варіант визначення секти, давши
тільки опис існуючої ситуації. Ситуація в даному
випадку виявилася невтішною, тому що дійсно не
існує загальноприйнятого визначення секти. Автор
навчального посібника описує підходи до визначення секти в католицизмі, протестантизмі, православ'ї, радянському і російському релігієзнавстві
[10, с. 43-45, 70-72, 86-94, 122-132, 148-152, 255264]; всі ці підходи виявляються різними. Але все ж
таки, чіткого обрису секти, що відрізняє її від єресі,
розколу, або ж від основоположної релігії, так і не
видно. В результаті чого професор І.М.Яблоков у
своєму підручнику з релігієзнавства приходить до
висновку, що деякі секти поступово перетворюються на інші типи релігійних об'єднань[15, с. 267],
тобто, перестають бути сектами. Цю думку висловив першим американський протестантський теолог Р.Нібур. Сектантська закритість змінюється закритістю помірною, тобто, церковною; секти перестають відрізнятися від церкви у своєму ставленні
до навколишнього світу, хоча у ряді інших відносин
вони все ж таки не підходять під поняття «церква»,
тому Нібур намагається називати їх деномінаціями[9, с. 41].
У своєму підручнику С.М.Бурлак та В.І.Лубський дають досить розширене визначення секти, – це
«замкнута група, що відокремилася від основної течії релігії в даній країні; також віросповідання,
якого дотримується, порівняно з основним напрямом, незначна кількість віруючих. Породжена суспільними протиріччями, секта може виступати в
ролі організації, яка є виразником протесту соціальних груп, незадоволених своїм становищем. Для секти характерне претендування на винятковість
своєї ролі, доктрини, ідейних принципів, цінностей
та настанов»[1]. Але це визначення, у свою чергу,
також непозбавлене всіх недоліків вище наведених
визначень секти.
Релігієзнавець Є.І.Арінін взагалі називає секти
релігійними групами [4, с. 16-17], стираючи, таким
чином, всі відмінності. Він також пише, що як в богослов'ї, так і в релігієзнавстві існує безліч спроб чітко розмежувати поняття «церкви» і «секти», але до
цього часу все це не вдається привести до якої-небудь єдності та узгодженості [4, с. 39]. У своєму ре-
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лігієзнавстві В.І.Гараджа словом «секта» користується досить мало, – в основному поняттями: «релігійні течії», «об'єднання» та «напрямок»[5, с. 310327]. Інший релігієзнавець А.О.Єришев при описі
тієї чи іншої релігійної течії словом «секта» взагалі
не користується, при цьому написавши про походження самого слова та історію його як терміна [9,
с. 40-41]. Мабуть тому, що ті релігійні течії, які, на
його думку, є сектами, у своєму релігієзнавстві він
не згадує.
Ми бачимо, що легкість інтуїтивного використання слова «секта» протягом всієї історії релігій
незрівнянна зі складністю його використання в науковій літературі з причини відсутності єдиного визначення. Таке визначення не може бути сформованим без ясного бачення відмінних рис секти, які чітко відрізняли б її від інших релігійних утворень, а
побачити відмінні риси сект можна тільки споглядаючи історію релігійних формувань, проаналізувати все, що коли-небудь називалося сектою, та визначити, що між ними було спільного. За більш ніж
тисячолітню історію релігій відмінні риси, без яких
секта не є сектою, чітко проглядаються, а найголовніше, що це риси незмінні на противагу такій відмінності, наприклад, як закритість секти.
Таким чином, визначення, побудоване на основі таких незмінних властивостей секти може виглядати так:
Секта – це релігійне об'єднання, яке сформувалося на основі декількох або одного релігійного віровчення, але від нього відрізняється та відокремлюється, а іноді навіть протистоїть, при цьому основною рисою секти, яка відрізняє її від інших релігійних формувань, є відсутність, у релігійних
лідерів, історичного та спадкоємного зв’язку з найвищим, для них, релігійним авторитетом та засновником віровчення, на основі якого сформувалася
секта.
У даному визначенні існують три основні елементи:
 Секта - це релігійне об'єднання, яке сформувалося на основі декількох або одного релігійного віровчення, тому що не кожна секта утворюється відділенням від панівної релігії, деякі з них
виникають окремо, використовуючи тільки основу
віровчення пануючих, традиційних релігій.
 Обов'язковою рисою будь-якої секти є її істотна відмінність та відокремлення від традиційної
релігії, на основі якої вона створена або навіть релігій. Не обов'язковим, але допустимим фактором
може бути протистояння загальноприйнятому віровченню, основа якого лежить у підґрунті сектантського вчення.
 Найважливішим чинником, який чітко відрізняє секту від інших релігійних формувань, є відсутність, у релігійних лідерів, історичного та спадкоємного зв’язку з найвищим, для них, релігійним
авторитетом та засновником віровчення, на основі
якого сформувалася секта. Наприклад, найвищим
авторитетом християнських деномінацій, що виникли після реформації, є Ісус Христос, але історичного, спадкоємного зв’язку з Ним у жодного лідера
цих деномінацій немає. Мусульманство, у даному
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випадку, хоч і було сформоване на основі традиційних релігій, але маючи свого найвищого авторитета
в лиці пророка Мухаммеда може вважатися справжньою релігією. Що ж стосується Християнства в
цілому, то воно певний час вважалось іудейською
сектою, бо було сформоване на основі іудаїзму, але
маючи свого найвищого авторитета – Ісуса Христа,
завжди мало форму релігії.
В історії Європи деякі секти, на певний час, домагалися того, щоб їх називали церквою, або віровченням. Уникаючи, таким чином, негативного
слова «секта». В різний час одна і та ж секта, могла
називатися і церквою, і віровченням, і сектою, в залежності від відношення офіційної влади до неї.
Радикально пориваючи з традиційною релігією, ці громадські об’єднання, інакше – секти, досить часто мають розбіжності з першою не тільки у
своєму віровченні, але й у моральному погляді на
поведінку у соціумі. На питаннях моралі ґрунтуються, як традиційні релігії, так і держави. Маючи
розбіжності в питаннях моралі з традиційними релігіями, державою та соціумом, секта не приносить
користі, а зовсім навіть навпаки. Помірно налаштовані секти обмежуються тим, що ухиляючись від
громадських обов’язків, без нарікань приймають
адміністративні покарання. Радикально налаштовані ж секти намагаються втілити соціальну реформу всього людства згідно своїх ідеалів.
Пориваючи з традиційною релігією, її віровченням, її мораллю, не всі секти охоче поривають
з її переданням, називаючи себе справжніми нащадками релігійних надбань людства. Називають себе
істинними виконавцями та продовжувачами стародавніх традицій, забутих і спотворених традиційною релігією. Вносячи тим самим плутанину не
тільки для неосвічених людей, але й для науковців,
що називають ту чи іншу секту: то релігійною організацією, то деномінацією, то віровченням, то церквою, іноді – сектою.
З огляду на це, застосовуючи наведене автором
визначення секти при класифікації релігійних напрямків, ми виключаємо можливість для секти припинення іменуватися такою та перейти в положення церкви. Згідно з визначенням, якщо релігійне угрупування було визнано сектою, воно залишиться таким до кінця свого існування, адже якщо
яка-небудь секта втратить другу або третю відмінну
рису, вона дійсно перестане бути сектою.
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АНОТАЦІЯ
В статті представлено опис психологічного картоїду професійного та особистісного становлення
керівників органів і підрозділів МВС України. Надано авторське визначення поняття професійного та особистісного становлення керівників органів і підрозділів МВС України. Розкрито зміст компонентів професійного та особистісного становлення керівників органів і підрозділів МВС України: активність, поведінка, праця, спілкування – блок професійного становлення; спрямованість, здібності, характер, рефлексія – блок особистісного становлення.
ABSTRACT
The article represents a description of a psychological model of occupational and personal formation of heads
of agencies and departments of MIA of Ukraine. The author’s determination of the notion of occupational and
personal formation of heads of agencies and departments of MIA of Ukraine has been provided. The following
content of components of occupational and personal formation of heads of agencies and departments of MIA of
Ukraine has been represented: activity, behavior, labor, communication – an occupational formation block; direction, skills, character, reflection – a personal formation block.
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Keywords: psychological model, activity, personality, occupational and personal formation, head, MIA of
Ukraine.
Постановка проблеми. Нині в психології докорінно визнано, що психіка нерозривно поєднана
з діяльністю. Особистість проявляється та розвивається в діяльності, а діяльність накладає незгладимий відбиток на особистість. Саме в процесі
освоєння та виконання професійної діяльності формується особистість професіонала. Відтак, особливої зацікавленості набувають дослідження професійного та особистісного становлення, особливо
його наукового відображення та подальшого представлення.
Відображення є нічим іншим як властивістю
будь-яких тіл, явищ, процесів, подій змінюватися і
зберігати зміни, які виникають, у специфічних для
себе формах, як то знаках та структурних перетвореннях. І хоча образ предмета щодо самого предмета виступає явищем вторинного ряду, однак на
підставі змісту і характерних особливостей образу
можна з’ясувати природу відображених предметів
[27, с. 87]. Таким чином, методом відображення
професійного та особистісного становлення було
обрано психологічний картоїд, а об’єктом представлення керівники органів і підрозділів МВС
України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Вивчення професійного та особистісного становлення менеджерів була та залишається однією з актуальних проблематик психологічного пізнання.
Слід згадати ґрунтовні роботи О. Бандурки, В.
Барка, О. Євдокімової, Е. Зеєра, Л. Карамушки, Я.
Кондратьєва, С. Максименка, А. Маркової, В. Осьодла, Є. Потапчука, О. Тімченка та ін. Однак, після
початку реформування правоохоронної системи
України, досить мало робіт присвячених професійному та особистісному становленню саме
керівників органів і підрозділів МВС України, тим
паче її моделюванню та наочному представленню,
що і обумовило вибір мети представленої статті, а
саме окреслити психологічний картоїд професійного та особистісного становлення керівників
органів і підрозділів МВС України.
Виокремлення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Видатний методолог Г. Щедровицький заявляв, що «коли за термінами та
відповідними їм смислами не приховується
дійсність та моделі об’єктів, тоді, немає і не може
бути теоретичного руху в дослідженні дійсності,
яка в даному випадку, лише формально мається на
увазі» [34, с. 44]. Відтак, досягаючи усебічного
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аналізу професійного та особистісного становлення
керівників органів і підрозділів МВС України нами
було запозичено елементи картографічного методу
дослідження [6, с. 4] за допомогою якого створюють моделі з метою вивчення реального стану досліджуваного явища та набуття нових знань.
Виклад основного матеріалу. Професійне та
особистісне становлення керівників органів і
підрозділів МВС України – це система діяльнісноособистісного переходу на шляху до управлінськопрофесійного акме. Причому, професійне та особистісне становлення є системою діалектичної
єдності діяльності та особистості в процесі їхнього
поетапного кристалізованого переходу в професійну управлінську діяльність та особистість
професіонала управлінця на шляху до акме. Акме є
кінцевою точкою переходу професійної діяльності
в професійну управлінську діяльність з паралельною трансформацією особистості співробітника в
керівника органів і підрозділів МВС України.
Таким чином, психологічний картоїд професійного та особистісного становлення керівників
органів і підрозділів МВС України доцільно представляти лише у вигляді системи. Саме системний
підхід як тотальний принцип [3, с. 92] є єдністю інтеграції та диференціації при домінуванні тенденції
об’єднання [9, с. 4], який дозволяє вивчати професійне становлення особистості як процес, що
складається з різних взаємозалежних елементів,
упорядкований і складно організований не через
перерахування цих елементів, а через проникнення
в їхню сутність, властивості й зв’язки [15, с. 210],
де цілісність, структурність, взаємозв’язок системи
з середовищем, багатоманітність є загальними,
цілеспрямованість і самоорганізація є специфічними характеристики системи [2, с. 77–78]. Бо
система (від др.-греч. σύστημα – ціле, складне з частин; з’єднання) – це насамперед порядок, визначений планомірним, правильним розположенням частин та їх взаємозв’язками [9, с. 4]; сукупність множини цих взаємопов’язаних елементів, які утворюють певну цілісність та взаємодію між собою [7, с.
142].
В основі професійного та особистісного становлення керівників органів і підрозділів МВС
України лежать дві базові категорії: діяльність та
особистість, які конкретизуються в блоках – професійне становлення та особистісне становлення.
Кожен блок формується за допомогою компонентів: активність, поведінка, праця, спілкування –
професійне становлення; спрямованість, здібності,
характер, рефлексія – особистісне становлення.
Більш детально розкриємо кожен компонент.
Активність. Життя людини є безперервним потоком активності. Форми активності варіюються
від образів та уявлень, які виникають у ві сні та
мріях, до дій, які довільно здійснюються за раніше
наміченому плану. Активність є діями індивіда, які
обумовлені причинами, які мають внутрішній характер [28, с. 5] та є невід’ємною особливістю
суб’єкта і тим паче особистості [18, с. 12].
Під активністю розуміється здібність людини
до передбачення свого життєвого шляху (його
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спрямованості, досягнень, перепон), а також до
його регуляції засобами ретросказання при зверненні до свого досвіду. Зазвичай поняттям «активність» прийнято позначати діяльність людини, її
конкретні дії, спрямовані на задоволення потреб.
Однак, активність у власному сенсі цього слова
(особливо активність суб’єкта) означає не стільки
активні фізичні, моторні, рухові, а скільки активні
ментальні дії, які здійснюються у часовій розгортці,
а саме в аспектах ретроспективи та перспективи
[12, с. 12].
Відмінними особливостями активності є:
умисність, усвідомленість переслідуваної мети,
можливість контролю над ходом процесів, які розгортаються [28, с. 9]. Не дарма, К. АбульхановаСлавська, називає активність особистісним часом,
оскільки та виступає як перетворення, формування,
подолання зустрічних детермінуючих тенденцій, а
В. Знаков розуміє активність як специфічні суб’єктивні прояви особистості та індивідуальності [25, с.
52].
І. Дубдов присвятивши свою монографію
соціально-психологічним аспектам активності констатує, що слово «активність» походить від
англійської або німецької мов (activity або aktivitat),
при чому запозичено з латині (actio) та означає
«діяльність» і характеризує дещо, протилежнеє
бездіяльності, тобто любу дію, яка виходить зі
стану спокою. Активність виступає характеристикою діяльності, зміст якої задається загальною
спрямованістю особистості в цілому та конкретними мотивами зокрема. Саме тут доцільно звернути увагу на усвідомлені та неусвідомлені мотиваційні імпульси, які провокують активність особистості. Намагання задовольнити потреби підштовхують людину до активності [10, с. 9– 45].
Виходячи з вищезазначеного, ми тлумачимо
активність як комплекс діяльнісно-орієнтованої позиції керівника органів і підрозділів МВС України
до здійснення професійної управлінської діяльності.
Поведінка. Діяльнісно-орієнтована позиція
знаходить своє відображення у поведінці. Перетворення індивіда в особистість відбувається при оволодінні ним своєю поведінкою, формування системи внутрішньої регуляції діяльності [25, с. 144].
«Поведінка – це дзеркало, в якому кожен показує
свій образ» писав видатний німецький філософ І.
Гете [29, с. 55].
Під поведінкою розуміється притаманна лише
живим істотам взаємодія з оточуючим середовищем, що обумовлена зовнішньою (руховою) і
внутрішньою (психічною) активністю. Поведінка є
модусом, формою існування особистості [31, с. 8–
12], продуктом системи соціальних зв’язків та
відношень, колективних форм поведінки та
соціальної співпраці [8, с. 105], тобто сукупністю
норм, які регулюють міжособистісні відносини [25,
с. 158]. Саме у поведінці відображається взаємодія
особистості та її оточення, оскільки особистість як
суб’єкт суспільних відносин реалізує свою поведінку в системі зв’язків та відношень, в які вона
вступає з іншими людьми, групами чи іншими
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соціальними інститутами [31, с. 9]. При цьому поведінка обумовлюється аксіологічністю або
ціннісними орієнтаціями.
У зв’язку з вище зазначеним, ми розуміємо поведінку як сукупність прийомів соціальної
взаємодії керівника органів і підрозділів МВС
України.
Праця. Атрибутом поведінки людини є спілкування, а типовою формою – праця [31, с. 10]. Разом
з тим, праця є основним законом розвитку людини
[24, Т. 2, с. 51], де поряд з грою і навчанням виступає основним видом діяльності людини [26, с. 27]
та в подальшому – основним шляхом формування
особистості [24, Т. 2, с. 50].
За допомогою праці кожен може виконувати
обов’язки любої посади, оскільки найчастіше необхідно мати лише загальну освіту, тобто саме таку
освіту, яка всім доступна. Однак якщо «кожен в
стані займати посаду, то лише єдина, властива
тільки окремому індивіду сила надає цій посаді
життя та значення». Відтак, цей «індивід виконує
свої обов’язки не як звичайна людина, а вкладає в
них силу своєї єдиності, то він стає людиною, яка
не просто робить щось людське, а людиною, яка виконує дещо єдине» [20, с. 248].
«На праці лежить печатка якоїсь вічної шляхетності, навіть святості. І як би не була людина
пригнічена, як би не забувала про своє високе покликання, у неї все ще залишається надія, якщо
вона дійсно і серйозно працює; тільки у неробстві –
вічний відчай … Праця має нескінченне значення;
за допомогою праці удосконалюється людина …
Праця є життя» [20, с. 451].
За своєю психологічною суттю, праця – це
усвідомлений та продуктивний вид діяльності людини, який спрямований на створення матеріальних
та духовних благ [11, с. 684], необхідних для задоволення потреб індивіда та суспільства [19, с. 178].
Праця характеризується усвідомленістю, вимагає
планування та попередньої підготовки. Цілком доцільно вважати, що праця передбачає прийняття
рішення, особливо у випадку управлінської діяльності, оскільки саме управлінське рішення – є продуктом діяльності керівника.
В нашому дослідженні, ми розглядаємо працю
керівників органів і підрозділів МВС України як
діяльність, яка спрямована на керівництво підпорядкованим особовим складом та прийняття управлінського рішення.
Спілкування. Людина стає особистістю, якщо
вона за допомогою соціальних груп включається в
«потік діяльностей» та через їх систему засвоює
екстеріоризовані в людському світі «значення».
Спільна діяльність є «алмазом», який найчастіше
повністю цього не усвідомлюючи, повертає людину, щоб побачити «душі» предметів та набути
свою власну «душу» [2, с. 200]. Саме спілкування є
тією гранню «алмазу» спільної діяльності.
Поняття спілкування вживається в різних значеннях як: обмін думками, почуттями, переживаннями; специфічна соціальна форма інформаційного
зв’язку; взаємодія, стосунки між суб’єктами, які мають діалогічний характер [14, с. 6]. Та як особливий
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вид діяльності, далеко не завжди береться до уваги.
Однак, особистісна характеристика спілкування і
дає можливість зрозуміти ті умови, при яких комунікація в різноманітних формах соціального
життя детермінує найбільш глибокі процеси динаміки особистості, її структури та механізми розвитку [1, с. 175].
Процес спілкування представляє собою
надскладний комплекс взаємовідносин між людьми
та відношень особистості до людей, до спільної
діяльності та самої себе [1, с. 176]. Це процес встановлення і розвитку контактів між людьми, який
породжується потребами спільної діяльності і
містить обмін інформацією, вироблення єдиної
стратегії взаємодії, сприйняття та розуміння іншої
людини [14, с. 7].
Тому, ми розглядаємо спілкування керівників
органів і підрозділів МВС України як узгодження
відношень в професійній діяльності, яка включає
взаємодію та впорядкованість цих відношень в професійній діяльності.
Спрямованість. Спрямованість є однією з
найістотніших характеристик особистості [25, с.
108]. Спрямованість – це ієрархічно побудована система ціннісних орієнтацій в їх актуальній та латентній формах [33, с. 108], яка виявляється в потягах, бажаннях, інтересах, схильностях, ідеалах,
світогляді, переконаннях [21, с. 74], проявляється
та формується в ході діяльності [24, Т. 2, с. 41].
В спрямованості відображається система спонук особистості, яка в подальшому реалізується в
поведінці. Виокремлюють ділову спрямованість,
яка орієнтовна на вирішення професійних завдань;
спрямованість на себе, яка відображає установку на
особистісні досягнення та самовдосконалення; та
спрямованість на людей, через орієнтацію на встановлення міжособистісних відносин [5, с. 212].
Зрозуміло, що в представленому дослідженні
нас цікавить професійна спрямованість, під якою
розуміють відносно стійкий складник загальної
спрямованості особи, що зумовлений системою
професійних
потреб,
домінуючих
мотивів,
ціннісних орієнтацій, який реалізується у меті професійної діяльності та активності щодо її досягнення [32, с. 212], яка та разом з тим є також показником зрілості особистості.
Ми ж розуміємо спрямованість керівників органів і підрозділів МВС України як особистісний
напрям спонук діяльності управлінця.
Здібності. Наявність у людини певних здібностей визначає її придатність до певної діяльності.
Будучи приналежністю особистості, здібність
зберігається за особистістю як потенція і в той момент, коли вона не діє. Тобто, здібність – це складна
синтетична особливість особистості, яка визначає її
придатність до діяльності [24, Т. 2, с. 122–126].
Саме сукупність здібностей особистості, їх
взаємодія визначає ефективний спосіб виконання
діяльності, де багатоваріантність поєднання здібностей обумовлює неповторність досягнення успіху у
виконанні однієї ж тієї ж діяльності різними
людьми [13, с. 162].
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Здібності виступають в якості механізму реалізації діяльності. Вони залучаються в діяльність у
відповідності з її вимогами, при цьому в діяльності
вони розвиваються перш за все за рахунок надання
їм рис оперативності. Здібності добудовуються
програмами їх використання в цілях конкретної
діяльності з врахуванням умов, в яких діяльність
реалізується, та цілей, яких необхідно досягнути
[30, с. 143].
Відтак, здібності керівників органів і
підрозділів МВС України ми тлумачимо як потенції, що визначають придатність до професійної
управлінської діяльності.
Характер. Характер найтіснішим чином пов'язаний з питанням, що для людини важливо та в
чому полягає сенс її життя та діяльності. Саме те,
що особливо важливо для людини, виступає в кінцевому рахунку в якості цілей її подальшої діяльності та визначає істинний стержень або ядро її особистості [24, Т. 2, с. 99].
Характер є ієрархізовано-впорядкованою сукупністю стійких індивідуально-психологічних
особливостей особистості, які формуються в процесі життєдіяльності та проявляються в способах
типового реагування особистості в діяльності, поведінці та спілкуванні [23, с. 71].
Формування характеру багато в чому обумовлене стилем життя людини та відповідно її професійною діяльністю. Формування характеру
відбувається в процесі індивідуальної діяльності та
діяльності колективної, одночасно з формуванням
індивідуально-психологічних
особливостей
індивіда. Саме відношення людини до оточуючого
світу, інших людей та самого себе є основою для
дослідження особливостей характеру [4, с. 74].
Таким чином, характер керівника органів і
підрозділів МВС України ми тлумачимо як симптомокомплекс особливостей особистості.
Рефлексія. Усі процеси, структури та утворення регулюються рефлексією, завдяки якій досягаються відчуття повноти та вичерпності репрезентації внутрішнього світу у всій багатоманітності
його прояву [22, с. 50]. Рефлексія є нічим іншим, як
процесом пізнання, який спрямовується особистістю на саму себе, на усвідомлення своєї поведінки та діяльності.
М. Корман досить слушно відмічає, що будьякий керівник у своїй управлінській діяльності спирається на власні ресурси – певні психологічні
особливості, харизму, властивий йому стиль
взаємодії з підлеглими, особистий досвід і засвоєні
навички. Відтак, кожен управлінець володіє
певними ресурсами, найголовнішим з яких є,
власне, його особистість. Тому пріоритетом для
нього повинно стати вивчення власної особистості.
Адже, тільки усвідомивши свої психологічні особливості, керівник зможе перетворити їх на власний
управлінський інструментарій [17, с. 8].
Рефлексії притаманна найвища ступінь складності, інтегративності серед усіх відомих сьогодні
процесів психіки. Вона виступає як продукт інтеграції усіх трьох основних класів психічних про-
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цесів – когнітивних, регулятивних і комунікативних. Її результатом є то, що у людини виникає феномен свідомості. Свідомість – це результативна
сторона рефлексії, але одночасно і її умова [16, с.
83].
Відтак, для нас рефлексія керівників органів і
підрозділів МВС України це репрезентація ним же,
його внутрішнього світу.
Висновки. Професійне становлення відбувається в процесі виконання професійної управлінської діяльності, де особистісне становлення визначає індивідуальність та своєрідність цього процесу.
Відтак, якщо відбувається становлення діяльності,
то паралельно відбувається становлення особистості, тобто становлення особистості обумовлює
становлення самої діяльності. До компонентів професійного та особистісного становлення керівників
органів і підрозділів МВС України відносимо: активність, поведінка, праця, спілкування – блок професійного становлення; спрямованість, здібності,
характер, рефлексія – блок особистісного становлення. Наполягаємо на взаємообумовленій системі
особистісного та професійного становлення
керівників органів і підрозділів МВС України, які
не відбувається окремо одна від одної, а міцно переплетені та повсякчас взаємодіють.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в представлені результатів емпіричного дослідження особливостей професійного та особистісного становлення керівників органів і
підрозділів МВС України на основі описаного психологічного картоїду.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности педагогических условий, необходимых для подготовки будущего педагога-психолога к управлению конфликтами в студенческом и ученическом коллективе. Подробно рассмотрены подходы к индивидуализации обучения, использованию управленческих задач, использованию инновационных технологий обучения для развития широкого педагогического кругозора будущих специалистов. Также описаны критерии развития междисциплинарного взаимодействия и
основные аспекты эффективности данной кампании.
АBSTRACT
This article discusses the features of pedagogical conditions that are necessary for the preparation of a future
teacher-psychologist to manage conflicts in the student team. Approaches to individualization of training, the use
of management tasks, and the use of innovative training technologies for the development of a broad pedagogical
Outlook of future specialists are considered in detail. The criteria for the development of interdisciplinary interaction and the main aspects of the effectiveness of this campaign are also described.
Ключевые слова: педагогические условия, индивидуализация, конфликт, интеграция, высшее образование, профессиональная подготовка.
Keywords: pedagogical conditions, individualization, conflict, integration, higher education, professional
training.
Приоритетным направлением в отечественной
системе высшего образования, является изучение и
развитие различных аспектов подготовки квалифицированных специалистов в педагогической сфере.
Также предусмотрены различные направления развития методической оснащенности в процессе организации учебного процесса в высшем учебном заведении. Вопрос развития педагогической компетентности в разрешении конфликтных ситуаций,
были рассмотрены следующими исследователями:
А.М.Валяев, Г.И.Козырева, В.И.Ильина, В.А.Розанова, М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф.Хедоури,
Л.В.Рахматуллина, М.М.Рыбакова и др.
Рассматривая специфические особенности
конфликтных ситуаций в образовательной сфере,
необходимо определить сущность данного явления.
Проблему конфликтов в педагогической сфере рассматривали следующие авторы: Н.И.Леонов, О.Н.
Лукашонок, Н.Е.Щуркова, С.Ю.Темина, С.В.Баныкина, Е.И.Степанов, И.А.Рудакова, С.В.Жильцова,
Е.А.Филипенко, А.Я.Анцупов. В их трудах определяются понятия «конфликта», также рассматриваются основные направления развития у будущих

педагогов способности к психической саморегуляции во время конфликтных ситуаций. К тому же в
исследованиях этих авторов, приводятся различные
обучающие технологии, которые могут быть полезны, как для подготовки будущих специалистов к
работе с конфликтными явлениями, а также позволит развить у действующих педагогов способность
прогнозирования развития социально-педагогических явлений в конфликтной ситуации.
В обществе превалирует негативное отношение к конфликтам. Поскольку это явления представляет собой стресс для всех участников. Однако,
в психологии, социологии, педагогике, в последние
годы альтернативной является точка зрения о том,
что конфликт мобилизирует интеллектуальные, а
также духовные ресурсы, что в дальнейшем обеспечивает развитие. То есть, прогресс, через сильный
эмоционально-когнитивный «взрыв». При этом, по
мнению Н.И. Леонова [1], в педагогической сфере
конфликтом считается противостояние в структуре
«учитель-ученик». Преодоление данного негативного явления предполагает использование специфических технологий.

50
В социальных сферах наблюдается тенденция
направленности к изучению специфики конфликтов между субъектами педагогического процесса, а
также между уровнем компетентности педагоговпсихологов к нейтрализации конфликтных ситуаций. Профессиональная подготовка будущих педагогов-психологов представляет собой систему, которая может быть эффективна лишь при определенных педагогических условиях. Педагогические
условия подготовки будущих педагогов-психологов к разрешению конфликтов в образовательной
среде, представляют собой ряд взаимосвязанных
средств в учебном процессе. Правильно организованные условия образовательной среды – обеспечивают максимальную реализацию возможностей
студентов. При этом, происходит высокая степень
освоения знаний, умений и навыков, которые необходимы для осуществления управления конфликтными ситуациями. Также формирование адекватной педагогической позиции будущих педагоговпсихологов в отношении конфликтов, представляет
собой широкий простор для внедрения инновационных подходов. Данные инновации могут быть отражены на различных уровнях перестройки системы образования. Основываясь на исследования
западных психологов, было установлено взаимоотношение стиля поведения учителя и поведения учащихся. Из этого стало ясно, что демократический
стиль поведения учителей, может обеспечить понижение уровня агрессии у учащихся, а также снизит
уровень конфликтной ситуации. Тем самым можно
утверждать, что умение устанавливать конструктивные отношения с детьми – хороший признак мастерства педагога [1, стр. 81].
О необходимости трансформации профессионального уровня будущих педагогов-психологов,
прописано в Законе Республики Казахстан «Об Образовании», в этом документе сформулированы
требования к содержанию образования. Развитие
личности, обеспечивается на основе интеграции
различных видов культур. Точнее базируется на
удовлетворении личностных потребностей в саморазвитии, а также на углублении и расширении образовательного диапазона.
Как утверждает А.М.Валяев [2], в условиях модернизации образования проблема подготовки будущих педагогов-психологов к управлению конфликтами в ученическом коллективе реализует следующие задачи:
1. Достижение нового современного качества
профессионального образования;
2. Повышение профессионализма работников
образования;
3. Развитие образования как открытой государственно – общественной системы и повышения
роли всех участников образовательного процесса:
обучающегося, педагога, родителя, образовательного учреждения.
На этапе организации учебной деятельности
направленной на развитие способности решать конфликтные ситуации, необходимо определить, какие
есть виды конфликтов. Это позволит более эффек-
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тивно разработать план и направление развивающей работы. Нами отмечена классификация, которую выделил К.Левин. Он определил несколько видов конфликтов: 1. Конфликт «стремление - стремление» (необходимо выбрать одну из приятных вещей). 2. «избегание - избегание» (выбор из двух
одинаковых отрицательных вещей). 3. «стремление
– избегание» (один и тот же объект одновременно
притягивает и отталкивает). Также внутриличностный конфликт принимает различные формы.
Наиболее распространенной формой такого конфликта является противоречие между внутренними
стремлениями и требованиями со стороны[3]. Темина
С.В. Баныкина [4] определяет, что в аспект
обучения будущих педагогов-психологов методикам управления конфликтами, входит несколько
парсипативных методов подготовки, которые
включают в себя несколько групп:
1. Социальные группы. Они направлены на
создание равных возможностей для всех учащихся
независимо от их реальных учебных возможностей
для высказывания своего мнения, предложений,
критики. Также ликвидируют запретные для обсуждения зоны. Обеспечивают доступность учебной информации и закрепляют идеи сотрудничества как принципа ценности ученического коллектива. Также создают возможности для интенсивного делового и неформального общения
учащихся. Предполагают формирование и развитие
организационной культуры на основные идеи сотрудничества - широкое информирование студентов по всем актуальным вопросам управления конфликтами в ученическом коллективе.
2. Психологические группы. Основывается
на психологической атмосфере толерантности и эмпатии. Обеспечивают выведение из учебной
группы студентов, ухудшающих психологический
климат. Также основывается на персональном психологическом консультировании студентов. Организация учебных групп с учетом типологической
совместимости и развитие у будущих учителей мотивов сотрудничества.
3. Организациионные группы, которые предполагают установление правил: будущий педагогпсихолог не имеет права принимать единолично
важные решения в аспекте исследуемой проблемы.
Обязательно необходимо определить границы участия и обязательность вынесения работы по разрешению определенных проблем на учебную группу.
Рассматривая направления развития педагогических условий, мы можем выделить несколько
ключевых аспектов: - индивидуализация обучения;
- использование системы планирования управленческих задач; - применение в учебном процессе
партисипативных методов. Следует рассмотреть
исследовательскую работу Г.И.Козырева[5], в которой рассматривается сущность педагогических
условий. Исходя из индивидуальных особенностей
всех учащихся, а также учитывая психофизиологические и возрастные особенности, возникает необходимость проводить индивидуализацию обучения
по разрешению конфликтных ситуаций. Основная
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идея заключается в обеспечении углубленности
овладения теоретическими знаниями. Кроме этого,
возможно прогнозирование индивидуальных траекторий, формирования навыков разрешения конфликтных ситуаций.
Как полагает в своем исследовании А.Я. Анцупов [6], индивидуализация обучения в процессе
подготовки будущих педагогов-психологов к
управлению конфликтами в педагогических сообществах, строится на следующих этапах:
1. Изучение типологических особенностей
студентов;
2. Постановка перспективных управленческо-партисипативных задач в организации учебной
работы;
3. Моделирование конфликтных ситуаций с
целью овладения навыками управления и разрешения конфликтными процессами;
4. Контроль деятельности каждого студента
с целью выявления трудностей в процессе решения
конфликтов различного уровня сложности;
5. Устранение возникающих учебных проблем в процессе обучения должен строится на основе применения косвенных и прямых партисипативных методов; К косвенным партисипативным
методам относятся: анкетирование, голосование,
организация опросов. К прямым методам партисипации относят: общение, то есть диалоговое определение конфигураций в процессе совместной деятельности.
6. Организация самостоятельной работы будущих педагогов-психологов.
Фактором эффективности индивидуализации в
процессе обучения управлением конфликтами, является профессиональная компетенция преподавателя, который реализует принцип индивидуального
подхода.
Следующим условием является планирование
системы управленческих задач. Исходя из проведенного нами анализа литературы по данной проблеме, мы можем отметить работу В.И.Ильина[7].
В данной работе управленческая задача детально
рассматривается, как результат осознания будущим
педагогом-психологом значимости своей управленческой деятельности. При этом, по мнению
В.И.Ильина, эффективность формирования управленческой грамотности у будущих педагогов-психологов, базируется на алгоритме ПОТРЕБНОСТЬМОТИВ-ЦЕЛЬ-СПОСОБ-РЕЗУЛЬТАТ.
По мнению В.А.Розановой [8], планирование
управленческих задач понимается, как подготовка
к освоению значимыми компетенциями, которые
будут эффективны в процессе взаимодействия с
различными категориями людей. Направленность
заданной деятельности должна обеспечиваться за
счет профессионально-ориентированного опыта.
При этом, в образовательный процесс внедрение
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данного опыта осуществляется по средствам партисипативных задач.
Также следующим этапом повышения профессионализма в разрешении конфликтов, является
внедрение управленческо-партисипативных задач в
процесс обучения будущих педагогов-психологов.
В своих исследованиях М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф.Хедоури [9], выделили ряд управленческопартисипативных задач:
1. Стратегические задачи. Формируют у студентов знания и умения в области конфликтологии.
В эти задачи входит развитие представлений о себе,
как о субъекте управления конфликтными ситуациями. Также эти задачи включают в себя развитие
умений выявлять актуальные проблемы управления конфликтами.
2. Тактические задачи. Данные задачи
направлены на объединение теоретических и практических знаний в области управления конфликтами.
3. Оперативные задачи. Их ключевая особенность состоит в развитии коммуникативно-компетентных навыков менеджмента в конфликтах. В
этот компонент включены направления по активизации познавательной деятельности в области разрешения конфликтных ситуаций. Также в этот
пункт, включено повышение квалификации по психолого-педагогическому менеджменту в сфере
межличностных взаимодействий.
Большой интерес для нашего исследования
представляет понятие «Конфликт» на педагогическом уровне. Нам импонирует мнение о том, что
конфликты в образовательной сфере проявляется
в столкновении противоречивых тенденций, подходов, позиций сторон по какому-либо аспекту образовательной проблематики с определенным количеством активных субъектов, направленном на преодоление возникающих противоречий в процессе
функционирования и развития образовательной системы, характеризующееся определенным исходом
[10].
Л.В. Рахматуллина [11] определяет, что понятию «управление» в педагогических исследованиях
присуща определенная специфика, которая заключается в особом значении субъект - субъектных отношений, что говорит о необходимости выдвигать
на передний план цели, связанные с внутренними
потребностями развития обучаемых. Вслед за этим,
определение управление конфликтами, мы понимаем сознательную деятельность, которая осуществляеется по отношению к конфликту на всех
этапах его возникновения, развития и завершения,
имеющую целью изменение естественной динамики конфликта. Таким образом, в таблице 1 мы
представляем виды деятельности, которая направлена на осуществление профилактических и конструктивных действий по преодолению конфликтных явлений.
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Таблица 1.
Вид деятельности

Прогнозирование
конфликтов и оценка
их функциональной
направленности
Предупреждение конфликта
Стимулирование конфликта

Регулирование
фликта

кон-

Разрешение
фликта

кон-

Виды деятельности управления конфликтами
Характеристика
Основные положения
- изучение объективных и субъективВид деятельности субъекта управленых условий, и факторов взаимодейния, направленный на выявление приствия между людьми;
чин данного конфликта в потенциаль- изучение индивидуально-психолоном развитии
гических особенностей.
Вид деятельности субъекта управле- - основывается на прогнозировании;
ния, направленный на недопущение - является составной частью общего
возникновения конфликта
процесса управления системой.
Вид деятельности субъекта управлеРуководитель должен быть готов к
ния, направленный на провокацию,
конструктивному управлению.
вызов конфликта
- признание реальности конфликта;
Вид деятельности субъекта управле- - достижение соглашения между конния, направленный на ослабление и фликтующими сторонами;
ограничение конфликта, обеспечения - создание соответствующих органов
его развития в сторону разрешения
по регулированию конфликтного
взаимодействия.
Полное разрешение конфликта доВид деятельности субъекта управлестигается при устранении причин,
ния, связанный с завершением конпредмета конфликта и конфликтных
фликта
ситуаций.

Таким образом, содержание управления конфликтами находится в строгом соответствии с их
динамикой, а основная цель управления конфликтами заключаться в предотвращении деструктивных конфликтов и адекватном разрешении конструктивных. Говоря об управлении конфликтами,
необходимо особо подчеркнуть идею Лукашонок
О.Н. и Щурковой Н.Е. [12], которая раскрывает вопрос подготовки будущих педагогов-психологов к
управлению конфликтами. Так, управленческая
подготовка будущих педагогов-психологов, предполагает овладение знаниями теоретических и прикладных основ педагогического управления, первоначальными управленческими умениями, опытом
эмоционально ценностных отношений к объектам
и субъектам управления, выраженными в управленческой культуре. Подготовка будущих педагоговпсихологов к управлению конфликтами, на наш
взгляд, является частью их общепедагогической
подготовки. В связи с этим подготовка к управлению конфликтами понимается нами как процесс
овладения теоретическими знаниями и практическими умениями педагогического управления, основными видами деятельности управления (прогнозирование, предупреждение, стимулирование,
регулирование, разрешение) конфликтами в ученическом коллективе. Таким образом, подготовка
компетентного педагога в области управления конфликтами предполагает высокий уровень общей и
профессиональной культуры, фундаментальные
знания в области методологии, педагогики, психологии и конфликтологии.
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ABSTRACT
Relevance: the article analyzes the specifics of the formation of the student's thinking about a healthy lifestyle
as a subject of educational and professional activity.
Objective: to study the impact of physical activity on professional success.
Materials and methods: the study used psychodiagnostic methods aimed at identifying the features of understanding by students of the importance of physical training and the impact of physical activity on career growth.
Correlation analysis was used for statistical processing of the results.
Results: as a result of the experimental study of students ' thinking features, the factors influencing the formation of their attitude to physical culture classes were revealed. Physical activity is currently the most important
tool that contributes to the formation of health-saving thinking. Physical activity is a link between health promotion
and career consciousness.
Scientific novelty: the Decrease in the level of health is associated with many factors, but a significant role
in the deterioration of health is given to the reduction of physical activity of man. Violation of motor balance leads
to irreversible negative consequences for the entire body. To establish the relationship between the physical development of the child and his intellectual abilities on the example of one University identified problems in the
field of physical education, which are typical for the student environment, and identified ways to improve work
with students, which will lead to the improvement of citizens.
The practical significance of the study is the effective use of modern methods, forms and means in the
teaching of physical culture at the University.
Keywords: physical culture, healthy lifestyle, physical activity, career consciousness, student sport, health
care.
1. Introduction
A healthy lifestyle for a modern person is the main
guideline and motivation in the process of life activity,
a priority goal and attitude to life aimed to protect
health, long-term life, successful professional activity
and high quality of life of a person. The concept of
"population's quality of life" informs about the degree
of satisfaction of the material, spiritual, social needs of
a person. Social structures of highly developed countries conduct active educational, educational work
among their citizens, aimed at the formation of a "physiological need" for systematic exercises.
The evolution of society, especially in the last two
centuries, was accompanied by both great discoveries
and various kinds of cataclysms. The developments of
the economy, industry, which create material and technical benefits for humans, also have a different technological side. As a rule, it is the main cause of environmental pollutions. This leads to disruption of the ecosystem, which affects human health. According to statistics from World Health Organization, the main cause
of human disease is adverse environmental conditions
(85%). Health is indicated as the main measure of the
quality of human life, and the habitat could affect both
positive and negative effects on it, putting the human
adaptive and immune systems under additional stress.

The human body reacts to any changes in the external
environment, and the reaction will be individual, dependent on the following factors: sex, age, health, physical preparation, professional activity [1].
In this publication, we want to outline the problems facing parents, educators, and the public, who are
responsible for the formation of the basis of a healthy
lifestyle. Are heredity, upbringing, society or public educational establishments the dominant structures in the
process of upbringing the younger generation? The
changing social processes taking place in modern society, especially on the territory of the countries of the
former republics of the union state should be considered. We will not address problems of sports of highest
achievements, specific features, orienting children to
the sphere of professional sports. The authors had
sought to address problems in the pedagogical process,
aimed at the formation of a harmoniously developed
personality of a healthy person.
2. Literature review
Modern pedagogy and education embodied the
scientifically based theories of S. Freud, Carl Jung, Alfred Adler, K. D. Ushinsky, A. S. Makarenko about heredity, the role of the family in the development of the
individual. Based on the scientific data of numerous
studies, teachers concluded that a person is subject to
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three factors in the development process: heredity, education, environment [2]. Heredity is a combination of
the natural properties of the organism, which are transmitted from generation to generation, i.e. the reproductive function of a person to recreate themselves. In
other words, heredity preserves human nature, its similarity, as a unique population in the biological world.
At birth an individual inherits the nature and instincts,
digestive, visual, biochemical, physical qualities.
Genetics is embedded in the molecular structures
of DNA. Along with the above-mentioned properties, a
person is characterized by typical diseases and pathologies. To conduct an effective educational process, the
teacher must have deep professional knowledge, including the following information: the inheritance of
intellectual, special and moral qualities.
Factors affecting a person:
 genetic - 15-20%;
 environment - 20-25%;
 medical care - 10-15%;
 conditions and lifestyle - 50%.
The values of individual health indicators depend
on gender, age, individual-typological adaptive ability
of a person. The environment that surrounds a person
has a great influence on him [3]. “An organism without
an external environment that supports its existence is
impossible” (I.M. Sechenov).
Labor activity of a human, a part of the biosphere,
affects the environment through the following channels:
 through the atmosphere (gas),
 through the hydrosphere (pollution by chemical waste),
 through the lithosphere (use of minerals).
The interaction of a human and the environment is
multilateral and interdependent, therefore the state of
man cannot be assessed in isolation from the surrounding flora and fauna.
“Healthy lifestyle” is a way of life, corresponding
to genetically determined typological characteristics of
a person, specific living conditions, aimed at the formation, preservation and health promotion, the fulfillment of its socio-biological functions. A healthy lifestyle, as a system, is made up of three main cultures:
nutrition, movement, emotions [4].
Socialization and the development of a child as an
individual depend on family education. This is the process of influencing children by parents and other family
members to achieve the desired results from family education. There are the following types of family education of the individual: civil, secular, marginal, elite. It
is advisable to add to this list of scientific, religious, integral, class and party education.
The personality type of a child is shaped by the
style of educational activity [5]:
 authoritarian;
 liberal;
 humanistic;
 democratic;
 pragmatic.
The presence of education in the family is determined by its focus in the educational process:
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 mental;
 moral;
 physical;
 harmonious.
Parents differently build their behavior in the process of raising children, which is classified as follows
[6]:
 strict;
 compromise;
 autonomous;
 promotional;
 situational;
 dependent.
Child is a reflection of the family. Referring to the
parenting, P.F. Lesgaft highlighted the conditions for
the formation of a full-fledged child’s personality only
in an atmosphere of love and mutual respect, without it
child’s ambition and immorality are formed on the basis of compensatory love for the child, especially from
the mother. At the same time, according to the great
scientist and teacher, a large role was assigned to the
harmonious development and upbringing of a person
by means of physical culture [7].
Growing a healthy person is a great value and depends on a number of objective and subjective factors.
The unavoidable fact of ill health of modern children
and teenagers is associated with a lack of physical activity and a sedentary lifestyle. The rhythm of the 21st
century, its intensity leaves no time for the physical education of children. But at the same time, the lack of
awareness of the parents themselves remains a problem. Welfare, enforcement of daily schedule, the nutrition of the child does not mean the presence of physical
education. It is necessary to take a comprehensive approach, in addition to the factors described above to
master technologies that save health, knowledge about
the optimal combination of motor activity and rest of
children, and the patterns of development of human adaptation abilities, considering age periodization. The
words of A. S. Makarenko remain relevant for parents
and teachers: “High requirements for yourself, on every
action, respect for your family, parental control over
every action is the primary and basic step in upbringing.” That is, the physical fitness activity is an essential
element of physical education of a person, but parents
should act as an example and role model [8].
The family contributes to the formation of a
child’s lifestyle, skills and abilities, the basics of a
healthy lifestyle, the systematic use of tempering procedures.
One of the problems of raising a healthy lifestyle
is raising the cultural level of parents. Parents are responsible for legal and moral raising a child in a family,
which is supported by the laws of any state, such as, for
example, article 63 of the Constitution of the Russian
Federation of the duties of parents.
The great teachers of the XIX-XX centuries K. D.
Ushinsky, L. N. Tolstoy, P. F. Lesgaft, V. P. Vakhterev,
P. F. Kapterev stressed the importance of the coordination and interaction of family and school education.
Laying the foundations of upbringing in the family,
parents rely on their life experience without having
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pedagogical knowledge, which makes it impossible to
consciously influence on children with the goal of the
necessary correction of behavior.
The pedagogue P.F. Kapterev noted that the basis
for the interaction between the family and the school is
the development of the hereditary abilities and capabilities of the child, including physical, creative, labor.
Representatives of pedology P. P. Blonsky, L. S.
Vygotsky, D. B. Elkonin considered it necessary to preserve unity, continuity of upbringing and education in
the family and school in accordance with the theory of
the development of the individual based on biological
and social unity. The Soviet school of pedagogy and its
representatives A. V. Lunacharsky, N. K. Krupskaya,
A. S. Makarenko set the main task of studying the microenvironment around the child and providing counseling assistance to the family [9]. Nevertheless, the Soviet school behaved authoritarianly with respect to the
family, paying mainly attention to the military-patriotic
education of children, teenagers and young people, and
it lasted until the 90s. The ideas of N. K. Krupskaya on
the high socialization of children and their realization
were reflected negatively at the genetic level of generations, finding its expression in the separation of children of pre-school and primary school age from the
family structure and traditions.
3. Materials and methods
To increase the level of pedagogical culture of parents, it is necessary to meet the following targets:
 achieve parents understanding of the purpose
of raising children;
 take into account the individual characteristics
and uniqueness of the child;
 find agreement between the capabilities of the
children and the requirements of the parents;
 learn how to make decisions in a specific pedagogical situation with a view to developing a child;
 to diversify the applied methods and ways of
education.
The developed patterns of behavior are inculcated
to the child by the parents on the basis of ethical norms
and cultural traditions. Self-awareness of children
arises after comparing their own actions with patterns
of behavior known to them, as a rule, established by
parents. Individual experience and physical environment, as well as culture, nature, climate, have a great
influence on a person [10].
One of the fundamental tasks of bringing-up in the
family is the daily routine, a regimen that is important
for children of any age. The family organizes the optimal home mode – motor activity that contributes to the
physical development of the child, sleep, healthy diet,
personal hygiene. Home mode should be based on the
daily routine of both preschool and school institutions.
According to N. M. Amosov, the following conditions
are necessary for health [11]:
 physical activity;
 healthy diet;
 adaptation of the organism to the environment;
 harmonious combination of work and rest.
The family forms a healthy lifestyle for children
and inculcates the following knowledge and skills:
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 knowledge of the rules of personal hygiene,
hygiene of room, clothing, shoes, etc.
 the need to strictly observe the regime of the
day;
 the ability to analyze everyday situations, predict the consequences and find a way out of them;
 the ability to interact with the environment,
compliance with the rules of a safe stay in society and
life.
Parents need to know the criteria for the effectiveness of raising a healthy lifestyle:
 positive dynamics of the physical development of your child;
 decline in the incidence;
 the formation of the child's skills to build relationships with peers, parents and other people;
 reducing anxiety and aggressiveness.
It is clear that a positive result can be achieved
only with close cooperation between the family and the
educational institution. Since the needs for a healthy
lifestyle are formed only with an unequivocal attitude
to it from parents and teachers. Only if this condition is
observed, the child will take a careful attitude to his or
her health as an absolute truth, the only correct way of
life [12].
We see how a person, being engaged in physical
culture, changes himself or herself and makes changes
in the world around him or her. It is sensible to consider
how society affects the physical development of human. If we imagine that in the primitive communal system the physical development of a person was extremely necessary for survival in the environment, we
will treat with understanding the simple postulate on
the conformity of the all-round development of human
with their time and era. That is, the level of development of physical culture met the requirements of a particular socio-economic formation – primitive community, slave, feudal, capitalist [1].
The material side of the life of society determines
the emergence of physical culture, as part of human culture. The conditions of human life were such that he or
she was in an atmosphere of confrontation of strength,
speed, agility with the world and nature around him or
her. But not only physical culture was in demand, as it
is difficult to separate the concepts of “physical culture” from culture in general. Humanitarians understand the term “culture” as a bridge between the human“bio-structure” and the environment. The concept of
“culture” includes philosophy, ideology, morality, art,
and many other humanitarian disciplines. Culture reflects the most complex processes of the material and
religious life of society. It is not given to human by nature, being the result of social and individual creativity
of people. The basis of the content of the cultural process consists of developing physical and intellectual
abilities of a person means and methods [6].
The role of the importance of practicing mass
physical culture to health maintenance and the extension of human life cannot be overestimated. The only
way to survive today is to neutralize or minimize the
impact of adverse environmental factors:
 hypodynamy;
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 excessive high-calorie nutrition;
 nerve strain.
Humankind successfully fights these problems by
developing and implementing national health programs. Countries such as Japan, Canada, USA, Australia, were able to reduce by 30-40% the number of
cardiovascular diseases of their citizens. The society, in
turn, makes a wide range of requirements for its members:
 strengthening and development of the body;
 counteraction to the involution process;
 educational;
 communicative;
 the need for active rest;
 releasing the potential of physical, motor and
volitional capabilities of a person [13].
Society is associated with physical education of a
person and influences this process directly or indirectly,
activating and regulating activities in the field of physical culture, education, tourism. Modern teachers, intellectuals in many countries are seeking to put forward
the upbringing of a healthy lifestyle as a national idea,
which should be the main goal of the domestic social
policy and the property of the state. The mental and
physical health of the nation is the basis of the national
security of the country. At the same time, it is necessary
to overcome the stereotype of the “consumer” psychology of our health and start taking care of it. Creating a
national system of a “Healthy lifestyle” with its ideology, legal framework and other instruments of government regulation is extremely necessary.
For many countries, the problem of the health of a
nation is indeed a question of the national security of
the state. For example, in the Republic of Kazakhstan,
which for a long time has been a testing ground for nuclear weapons, more than a quarter of the territory is
unsuitable for human life. Due to military and industrial
waste, desertification and salinization of half of the
rangeland, 75% of irrigated land has been lost. Life expectancy has decreased by 15–20 years compared with
developed countries. In January 2007, the Ecological
Code of the Republic of Kazakhstan was adopted,
which regulates at the legislative level that the improvement of the environmental condition of the country will
directly affect the health of citizens [14]. In the message, which was adopted in 2014, to the people of Kazakhstan "Kazakhstan's way – 2050: The common goal,
common interests, common future" along with the main
task – to enter the number of 30 developed countries of
the world – also notes the approval of a healthy lifestyle, the development of medicine which will increase
the life expectancy of the population.
The state plays a great role in managing the development of physical culture and its influence on the education of its citizens. That is, the state is the main customer, “who” is needed by the country today. The relevant ministries of education, social policy, sports,
through their structures, regulate the main activities in
the field of physical culture:
 almost 100% coverage of children, teenagers,
youth in the discipline "physical culture";
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 organization of sports events, competitions,
participation in improving the stress resistance of
young people;
 development of adaptability of an organism
through motor activity;
 information about the means, methods, principles of a healthy lifestyle.
The educational system of the state is a powerful
system of socialization of young people, forming the
intellect, cultural and spiritual state of society. Through
the standardization of training programs, the national
policy of the state is built, leading to an assessment of
the quality of life of its citizens. Educational, training,
professional institutions in the modern world have become centers for the transfer of accumulated
knowledge, teaching methods from generation to generation. But the main “accumulator” and conductor of
the educational process is the teacher, the main professional competence of which, the criterion of the effectiveness of his or her level, is the quality of the lesson
conducted by him or her. At the same time, it is necessary to systematically monitor the educational process,
program and methodological material in order to timely
make adjustments to the classes, “responding” to the
“requests and requirements” of modern youth in this
discipline.
4. Research results
The example of a study conducted by RUDN University in 2016, in which the author of the publication
participated, reveals many problems in vocational and
general education and the role assigned to state institutions in shaping the healthy lifestyle of young people.
Respondents included about 60 thousand students from
various Russian universities.
Based on these data, 80% of students are not distributed by sports and are belonged to general physical
preparedness groups (GPP). This is inconsistent with
the requirements of the Federal educational standard.
55.6% of students give a positive assessment to the
course. Explanation of the proposed educational material is obtained by 73% of the students, 22.9% of them
using modern computer and media technologies, 24%
using textbooks and teaching materials. 54.8% of students attending physical education lectures.
In 86% of the respondents, additional classes in
dancing, hiking, and training on simulators are of
heightened interest. Medical-practical classes, providing information about the health, are interested in 72%,
the diagnosis of the functional state – in 48% of students. The need to improve the quality of physical education classes, as well as the criteria for assessing the
work of a teacher will be the following factors:
 availability and quality of the developed documentation when planning;
 planning and control of classes;
 rational distribution of occupations ("motor"
and "general" density);
 compliance with safety rules and hygiene requirements;
 accounting of individual, age and sex characteristics;
 creative use of health-saving technologies;
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 control of knowledge and skills;
 use of modern equipment.
A high school teacher completes the formation of
a student-conscious attitude toward a healthy lifestyle
using means and methods of physical culture:
 improves the knowledge, skills and abilities of
basic bodily exercises;
 maximizes motor experience;
 masters the methods of psycho-training while
creating a positive emotional background during the
sessions.
According to the results of this study, factors that
adversely affect the processes of formation of a healthy
lifestyle of young people were identified.
The following reasons hinder physical improvement:
 inadequate levels of information of young
people in the field of fundamental knowledge of anatomy, physiology, morphology, as well as theory and
methods of physical education;
 negative experience of physical culture at
school or in another educational institution;
 conditions for self-study are not comfortable
enough;
 systematic violations and ignorance of the basics of a healthy lifestyle (mode of work and rest, nutrition, sleep);
 lack of psychological support for self-study
with family;
 temporary disease and ill health;
 lack of special equipment, necessary for systematic physical training.
The solution of the above problems - hanging the
level of knowledge in the field of health-saving technologies, the formation of internal psychological confidence in the vital need to strengthen their own health as
the basis of happiness, career success, longevity - all
this is the attributes of modern man and his life.
Physical human development is a natural change
in the anatomical, physiological and biological structures in the process of an individual's life.
Indicators of human physical development:
 the functionality of the cardiovascular and respiratory systems of the body;
 physique indicators;
 level of state of physical qualities;
 functional physiological changes;
 age period of development.
Factors affecting a person’s physical development:
 endogenous, these include genetic features
that are the carrier of hereditary diseases and pathologies that affect the process of growth and development
of the personality;
 exogenous (climatic indicators, natural, water
resources, ecology, region of residence);
 social (nutrition, education, status of the child
in the family, medical care).
Physical education at the university is of paramount importance for the study and development of the
rational and effective use by a person of his motor abilities and capabilities. Directly the object and factor of
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control is the motor activity, movement training, education of physical qualities, and its interconnection.
Physical education is aimed at morphological and functional improvement of the body, strengthening the
health of the body, performing the following functions:
 developing;
 educational;
 health and hygiene;
 general cultural.
5. Deliberation and conclusion
Using the example of the Russian Federation, we
can consider the mechanisms of state domestic policy
aimed at preserving and improving the health status of
its citizens.
The current Concept for the development of longterm socio-economic development of the Russian Federation until 2020 provides for a reduction in mortality
among the labor force of the country and stabilization
of the demographic situation by increasing the level of
development of physical culture. Attracting children to
systematic physical exercise will improve socio-economic indicators in the country soon. Otherwise, the
trend of reduced life expectancy will continue, which
will also be accompanied by large financial and economic losses of the state due to the increase in diseases
[16]. Virtually all aspects of human life are determined
by the level of health.
The state has an impact on physical culture and
sports activities in two main areas:
 the creation and development of a regulatory
framework;
 the financing and the investment in this area.
The activity of any state in this area is based on the
international regulatory framework. The main documents in the field of sports are the International Charter
of Physical Education and Sport in 1978, adopted in
Paris, as well as the European Sports Charter (1992).
Charters are based on philanthropic and humanistic principles:
 accessibility for the population of mass physical exercise and sports;
 state regulation of the development of the network of sports facilities.
In many countries, the internal policy of the state
in the field of sports is implemented through the legislative framework:
 The Law of the French Republic “On the organization and enhancement of the role of physical and
sports activity in society” in France;
 Sports Law and Sports Charter in Finland;
 «The Australian Sports Commission Act» in
Australia;
 The Amateur Sports Act in the United States;
 The Law «Оn Physical Education and Sport».
The above-mentioned countries represent different continents, but they are united by common requirements for the following points:
 in defining the goals and objectives of physical culture and sports;
 reveal the structure and functions of the system of physical culture and sports in the country.
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At the same time there are differences in the organization of state structures of physical culture.
The current classification of the four main models
of development and financing of mass sports in European countries has some differences:
 1 model, which is represented by such countries as Austria, Belgium, Denmark and others, has a
high level of public participation in sports activities,
about 20%. Public and private financing provides the
occupation of the population, minimizing the costs of
the family budget.
 2 model: in such countries as Spain, Greece,
Italy, Malta and others, a state bears low expenses,
mainly, provision is made at the expense of clubs and
the family budget.
 3 model is represented by Bulgaria, Bosnia,
Montenegro - the financing of the physical culture sector is carried out through Gaming and Betting Acts.
 4 model - countries that only restore previously destroyed structures and sources of financing.
These are Estonia, Romania, Lithuania, Slovakia. The
level of participation of the population is 5-12%.
According to Council of Europe, governments allocate funds for the development of sports from the
budget of their countries - for example, 2% in Germany,
Great Britain 5%, Sweden 8%, Portugal 46%, Hungary
65%. At the same time, other expenses in this area are
supplemented from the local and regional budgets.
The European Sports Charter was adopted in 1992
by representatives from thirteen European countries.
Dominant in this law were the rights of citizens about
the availability of physical education for everyone, obtaining knowledge, protecting and developing the
moral and ethical aspects of sports. There is also a special respect for the environment, both in the building of
sports facilities and in the conduct of sporting events.
Another important document is the European
Manifesto “Young People and Sport”, adopted in May
1995.
The main goal of this Manifesto is to educate
young people about a healthy lifestyle and to solve the
following tasks:
 development of physical, mental and social
qualities;
 teaching ethical values of justice;
 mutual respect;
 tolerance;
 promotion of healthy lifestyles [13].
The Manifesto says that the family and the school
play a unique role in promoting a healthy lifestyle. As
we see from the Manifesto, the main directions of physical culture activities are humanization and humanitarization of both the process itself and the relationship between pedagogues and students. The student is at the
epicenter of the organization of the process and activities, the personality of the person and his/her self-realization, the manifestation of his/her abilities. The formation and realization of personal capacity as an individual is possible only in the conditions of the development of a coordinated unity of his/her intellectual,
spiritual, moral, aesthetic and physical sides. The humanization of the educational processes maximally
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contributes to the development of individual abilities of
a person based on a healthy lifestyle.
Analyzing the achievements and problems of
modern civilization, the authors of the article note the
increasing role in the life of a person of a healthy lifestyle. In the 21st century, humankind has achieved
great evolutionary progress in almost all areas of life.
The development of a person as an identity occurs bases on his socio-biological abilities and needs, among
which the main ones are the motivation for self-realization and self-actualization. But to achieve goals in a
competitive environment is impossible without mastering the basic skills of a healthy lifestyle. Despite the
many contradictions taking place in the world today,
two main problems can be distinguished - the preservation of human health and the environment. A man as a
biological structure cannot exist in a vacuum, and humankind can solve environmental problems only by
combining efforts and commitments for this. Scientists
predict increasing life expectancy of a person to 120
years, and this is real. But should be considered that
along with the development of health-saving technologies, the environment is deteriorating at a faster pace.
This is especially observed in the last decade in the field
of tourism industry, the growth rate of which is 2.8%
annually.
In the process of raising a healthy lifestyle, the
main role is played by the family. The first example of
a healthy lifestyle is taught to their children by their
parents. Educational institutions systematize the acquired skills in the field of health preservation and raise
the level of consciousness in the need to preserve and
promote health, as the basis of person’s successful professional career, longevity. Creating the conditions for
the organization of the correct daily regime of the child,
the combination of activities, rest, sleep, mealtimes is
the direct responsibility of the parents. At educational
institutions, children will receive the necessary
knowledge about the means and methods of physical
culture, about harmonious physical development based
on his individual abilities. At the university, the educational process should be based on the humanization of
the choice of sports, the maximum realization of personal motivations to consciously develop physical
qualities and abilities, to achieve his/her life goals
based on a healthy lifestyle [16].
The state at the legislative frameworks creates
conditions for systematic classes in maintaining a
healthy lifestyle of its citizens, in so doing, improves
the material and technical base of sports halls and stadiums. Various social groups and segments of the population have free access to sports facilities, in accordance with the signed international documents and charters. A modern person living healthy, fulfilling live is a
harmoniously developed personality capable of a successful career, longevity and the creation of a basis for
a happy future of next generations.
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АННОТАЦИЯ
Автором предлагается в современных условиях рассматривать семью как сложную трехмерную систему, представленную коммуникациями по поводу реализации репродуктивных установок родителей,
коммуникациями внутри домохозяйства по поводу экономического благосостояния, коммуникациями
психологической самореализации личностей (членов семьи). Такое понимание семьи, по мнению автора,
позволит учитывать актуальную ситуацию семейной системы, выраженность (сформированность, функциональность) отдельных коммуникаций внутри нее, и комплексно подходить к установлению взаимодействия с ней.
ABSTRACT
The author proposes in modern conditions to consider the family as a complex three-dimensional system,
represented by communications about the implementation of reproductive attitudes of parents, communications
within the household about economic well-being, communications of psychological self-realization of individuals
(family members). Such an understanding of the family, according to the author, will allow taking into account
the current situation of the family system, the severity (formation, functionality) of individual communications
within it, and a comprehensive approach to establishing interaction with it.
Ключевые слова: семья, семейная система, коммуникации, репродуктивные установки, домохозяйство, психологическое благополучие.
Keywords: family, family system, communication, reproductive attitudes, home improvement, psychological well-being.
Вступление
В современных условиях понимание семьи как
активного субъекта общества состоит из ее определения с точки зрения психологии, экономики, демографии и социологии. Наиболее общие закономерности функционирования семейной системы представляет ее изучение с точки зрения междисциплинарного подхода.
Проведя междисциплинарный анализ функционирования современной семьи, в том числе с
точки зрения ее как домохозяйства, рассмотрим системные свойства семейной системы, изобразим

графически семейную систему в сложной системе
современного общества.
Для нас существенно важны те качества и механизмы семейной системы, которые являются
определяющими в социологии управления.
Исходя из понимания, что в семье – как любой
социальной системе (власти или системе права,
экономике, образование и др.) – базой являются
коммуникации, и образование семейной системы
отдельными акторами осуществляется в рамках
коммуникации и только при условии коммуника-
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ции, мы ставим задачу выделить основные коммуникации, характерные для современной семейной
системы.
Основная часть
С системной точки зрения семья – это сложная
трехмерная система, коммуникации которой пред-
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ставлены тремя основными элементами: коммуникации по поводу реализации репродуктивных установок, коммуникации домохозяйства и экономического благосостояния, коммуникации психологической самореализации личностей (Схема 1. Трехмерная семейная система).

коммуникации
домохозяйства и
экономического
благосостояния

коммуникации по
поводу
репродуктивных
установок
личностей

коммуникации
психологической
самореализации
личности

СЕМЕЙНАЯ
СИСТЕМА

Схема 1. Трехмерная семейная система
Эти коммуникации можно классифицировать
как бытийные или бытовые и надбытийные или небытовые, где к бытийным коммуникациям семейной системы относятся экономические, к надбытийным – психологические. Коммуникации по поводу репродуктивных установок занимают промежуточную позицию, т.е. представлены и
бытийными и надбытийными сторонами.
Правовое оформление семейной системы,
обеспечивающее ее системную целость, проявляется в заключении брака либо проживание партнеров без официальной регистрации.
Коммуникация интегрирует семейную систему, как коммуникация по поводу репродуктивных установок (ищем партнера для брака, чтобы
иметь детей) либо коммуникация в рамках психологической реализации личности, любое взаимодействие влияет на бытийный уровень семейной
системы.
Понимание семейной системы без традиционного для социологии и микросоциологии семьи выделения в ней микро- и макроуровней важно для построения коммуникации с ней из внешней среды: со
стороны органов государственной власти, т.е. для
системы власти.
Социология управления в процессе изучения
взаимодействия государства и семьи не должна выделять только одну из семейных коммуникаций, поскольку гармоничное развитие семейной системы
возможно только при условии равномерного воздействия на все стороны трехмерной системы.
В функционировании семейной системы в момент ее сопряжения с другими системами общества
можно выделить такие отличительные характеристики как непостоянство и динамичность.
Семейная система за счет своей динамичности
способна трансформироваться в процессе суще-

ствования, приспосабливаясь к изменениям внешнего социума и внутренним трансформациям. Периоды становления семьи могут отличаться преобладанием экономической коммуникации. Так, вступая в брак, супруги начинают формировать свое,
обособленное от родителей, домохозяйство. Бытийный уровень семейной системы в этот период
строится на коммуникациях по поводу жилья (отдельное, приобретенное в частную собственность
либо арендованное), определении источников дохода семьи и совместном расходовании средств,
обустройстве семейного быта, приобретении совместного имущества длительного пользования и
предметов обихода. В этот первоначальный период
недостаток средств либо вынужденное проживание
с родителями могут стать угрозой для молодой семьи, поскольку коммуникации по поводу психологической реализации носят скорее негативный («у
моих родителей папа уступал маме, вот и ты должен уступить»), чем позитивный характер («мне с
тобой хорошо, ты мне нужна»).
Кризисы семейной жизни в этом отношении
являются разрывами в коммуникациях семейной
системы, которые могут начинаться с наиболее слабых компонентов системы.
Жизнь семьи отличается бытовой повседневностью или материальной стороной и духовной составляющей нравственных, правовых, психологических, эстетических процессов, происходящих в
семье.
Семейная система в обществе выполняет явные и латентные функции. Для общества и государства роль семьи заключается в ее непосредственном
участии в воспроизводстве самого человека, в продлении человеческого рода.
Вступая в коммуникацию с семейной системой, необходимо понимать, какая из внутрисемей-
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ных коммуникаций актуальна в конкретной семейной системе (либо в их подавляющем большинстве). Для такого понимания неоценимы целевые
социологические исследования.
Безусловно, системность семьи делает все три
ее коммуникации тесно связанными и детерминированными. Однако не прослеживается прямой зависимости между любыми двумя из них.
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Экономические коммуникации, по-нашему
мнению, можно подразделить на поведение членов
семей на рынке труда, потребительское поведение,
коммуникации по поводу собственности (Схема 2.
Экономические коммуникации семейной системы).

поведение членов семей на рынке труда

потребительское поведение

коммуникации по поводу собственности

Схема 2. Экономические коммуникации семейной системы
Многие исследователи отмечают экономический аспект семейной системы, рассматривая ее,
прежде всего, как домохозяйство. Здесь важно понимать, что в самом термине «экономика», образовавшемся от двух греческих слов: «ойкос» – дом
или хозяйство и «номос» – учение или закон, заложены истоки всякого распоряжения имуществом
или деньгами именно домашним хозяйством. При
этом экономика выступает как «искусство, навыки
или умения правильно вести домашнее хозяйство»
[1, с.9].
Примечательно, что и сама семья возникла в
такую историческую эпоху развития общества, когда ведение хозяйства (прежде всего, обработка
земли) стало возможно не всем родом (племенем),
а семьей (хотя и расширенной, включающей несколько поколений).
Действительно, совместный быт членов семьи
предполагает ведение домашнего хозяйства, включающего как распределение общих доходов и расходов и формирование семейного бюджета, так и
выполнение домашней работы (приготовление
пищи, уход за детьми и престарелыми членами семьи, приобретение и содержание одежды, обуви и
пр.), осуществление различных сельскохозяйственных операций (обработку приусадебного участка,
уход за домашними животными), совместный семейный бизнес. Аристотель, обращаясь к определению науки домохозяйства, называет его составные
части: «искусство наживать состояние» (наука о
накоплении богатства) и наука земледелия» [2].
Повседневность людей разных эпох существенно различается. По мере развития общества с
изменением экономического строя трансформируется и семья.
Как отмечают социологи: пока производство
остается исключительно сельскохозяйственным,
оно имеет в лице семьи и деревни (которая также

есть нечто вроде большой семьи) свое непосредственное орудие и в другом не нуждается. Поскольку обмен отсутствует или слабо развит, жизнь
земледельца не выводит его за пределы семейного
круга. Так экономическая жизнь протекает внутри
дома, семьи достаточно для ее регулирования; семья сама, таким образом, служит профессиональной группой. В семье вырабатывались свои семейные мораль и право, которые позволяли давать
оценку действиям и поступкам отдельных ее членов [3, с.21].
Появление в экономической жизни общества
ремесел – новой формы деятельности – привело к
образованию иных образований (корпораций). Одной семьи стало недостаточно. Возникли корпорации, которые заменили семью в осуществлении
функции, которая вначале была семейной, но и
больше не могла сохранять свой семейный характер [3, с.21].
В индустриальном обществе экономическая
система отделена от семейных уз, рабочее место –
от домашнего очага [4, с. 56].
Очевидно, что снижение роли домашнего хозяйства для семьи привело к трансформации самой
семьи, повлекло за собой снижение значимости детей для родителей. Прекратилось ограничение
жизни семейной системы лишь внутренним миром
домохозяйства. Многие семьи проживали в съемном жилье, работая на производстве городов.
В процессе развития промышленного производства семья претерпевает изменения, которые
выражаются в снижении значимости брака, уменьшении числа детей семье. Такие перемены происходили постепенно, но устойчиво и послужили появлению новой (современной) семьи.
Трансформация традиционного института семьи конца 20-начала 21 века, которая является отражением второго демографического перехода,
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впервые в истории человечества выявила качественно новые тенденции развития общества.
В условиях современной Беларуси домохозяйство – один из основных общественных институтов, который призван решать целый комплекс социально-демографических проблем [4]. По результатам переписи населения Республики Беларусь 2009
года для домохозяйств, состоящих из пяти и более
человек, характерно, что исчерпывающее большинство (97,6%) имели в своем составе экономически
активных членов. Можно предположить, что для
семьи это означает, что доход, как правило, имели
оба партнера (супруга).
Рынок труда Республики Беларусь характеризуется высоким уровнем занятости женщин (64%).
По своим социально-экономическим характеристикам они обладают конкурентными преимуществами перед мужчинами, имея более высокий уровень образования: среди занятых женщин 38%
имеют высшее, а 27% – среднее специальное образование (среди мужчин – 27% и 18% соответственно) [5, с.6].
Современная экономическая ситуация позволяет членам семьи возвращаться к семейному домохозяйству в виде семейного бизнеса. Переход к
рынку, изменение производственных, социальных
отношений и отношений собственности способствуют возврату производства дохода внутри семьи, а не вне ее. Общество должно отреагировать
положительно на факты, когда семья возвращает
себе не только функцию добывания средств к существованию, но и функцию обучения детей, что проявляется в современных условиях в отказе отдавать
детей в учреждения образования, формирование готовности учить и воспитывать детей полностью самостоятельно.
Таким образом, представленная ранее система
семьи как домохозяйства обретает в современных
условиях новые очертания. Очевидно, что такая ситуация позволит укрепить семейную систему, построить ее на более прочном фундаменте. Многие
отечественные бизнесмены, которые имеют свое
семейное дело, утверждают, что семейные отношения для них стали основой бизнеса [6, с.19, 61, 65].
Отсутствие же у семьи общего дела в большей степени, чем отсутствие общего имущества, лишает ее
сплоченности.
Предметом экономической теории семьи становится в современных условиях сложное сочетание макро- и микроэкономических отношений, в
которые вступает семья, и поведение семьи в системе этих отношений. Е.В. Коновалова отмечает,
что социально-экономический статус семьи – это
интегральный показатель, который в семейных отношениях иллюстрирует особенности социальнополитического устройства государства и уровень
развития экономики [7, с.54].
Многочисленные домашние хозяйства выступают в обществе как хозяйствующие субъекты и составляют при их упорядочении наряду с предприятиями национальную экономику [8, с.284].
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В то же время в отдельные этапы жизненного
цикла семейная система при всей ее самостоятельности нуждается в специально организованной
поддержке (социальной защите). Такими периодами могут быть беременность, уход за детьми. Не
отрицается роль поддержки тех семей, где отдельные члены объективно не могут сами обеспечить
экономическое и социальное ее благосостояние: семьи, где живут инвалиды, больные либо престарелые люди [7]. Именно из нуждаемости семейной
системы во внешней помощи зародилась социальная защита как сфера жизнедеятельности современного общества.
В последние 40 лет экономисты начали регулярно анализировать поведение семьи. Становится
популярным «экономический подход» к рассмотрению различных аспектов семейного поведения [9,
с.308-309].
Исследователи семьи отмечают парадоксальность сложившейся в период перехода к индустриализму (капитализму): освобождение семьи от собственного хозяйства не привело одновременно к
усилению функций эмоциональной привязанности
в семье. Работа обоих супругов вне дома не стала
основой для их сплочения. Это свидетельствует о
сложной взаимосвязи между коммуникациями семейной системы. Причины изменения современной
семьи кроются не только в ее материальной стороне. Большую роль в функционировании семьи играют коммуникации психологической реализации
членов семьи.
Удовлетворенность семейной системы своим
благосостоянием –один из факторов устойчивого
развития общества, т.е. становится очевидным открытость границ семейной системы экономическим коммуникациям из вне.
Доход семьи – как конечная цель действия любого активного участника рыночной экономики,
мощный и объективный стимул его повседневной
деятельности, денежная оценка результатов работы
экономически активного субъекта – становится
точкой соприкосновения глобальной экономической системы с семьей.
Исходя из величины дохода выделяют номинальный доход – сумма денег, поступающая в распоряжение семьи, и реальный доход – количество
товаров и услуг, которое можно приобрести на данный номинальный доход [10, с.251].
Для домашнего хозяйства доход – это сумма
денежных средств, которую присваивает данная
общность за определенный период времени. главным источником денежных доходов домохозяйства
выступает заработная плата. Нетрудоспособные
члены семьи имеют доход в виде пособия, пенсии,
стипендии.
Поступление в семейную систему денежных
средств становится таким образом коммуникацией
государства (экономики государства) и семьи.
В соответствии с принятыми международными стандартами в составе доходов домашнего
хозяйства выделяют первичные доходы, доходы от
собственности, текущие трансферты, прочие поступления [8, c.284].
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Каждое домохозяйство в результате экономических коммуникаций формирует определенный
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поток денежных доходов и расходов (Схема 3. Модель экономических коммуникаций в части распределения доходов).
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Схема 3. Модель экономических коммуникаций в части распределения доходов
Уровень жизни населения характеризуется не
только объемом денежных средств, которыми располагает домохозяйство, но размером и структурой
его использования. В этом отношении в каждом домохозяйстве показателем способности дохода служить основным инструментом жизнеобеспечения
является покупательская способность дохода, которая в концентрированном виде аккумулирует как
изменения номинального дохода, так и изменение
цен на основные блага. В структуре потребительских расходов 54,7% приходится на покупку продуктов питания, и чем беднее семья, тем больше в
долевом выражении средств затрачивается на продовольственные товары [8, с.291].
Такой эффект возможен ввиду того, что при
росте дохода размер расходов на питание изменяется не так очевидно. По данным органов статистики, в Республики Беларусь, в 1995 году доля потребительских расходов домашних хозяйств на питание составила 61,5%, в 2000 г. – 59,6%, в 2005 г.
– 44,6%, в 2010 г. – 39%, в 2011 г. – 41,3% [11,
с.173].
В мировой практике для оценки распространения бедности населения среди множества подходов, используемых для определения границ бедности, выделяют абсолютную, относительную и субъективную черту бедности. На официальном уровне
используется методика прожиточного минимума,
основанная на относительном понимании бедности. При таком подходе человек или семья считаются бедными, если средства, которыми они располагают, не позволяют обеспечить уровень жизни,
распространенный в обществе, в котором они живут.
В 2014 году в Республике Беларусь удельный
вес домашних хозяйств с уровнем среднедушевых
располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума составил 3,4% к общему числу домашних хозяйств. При этом среди домохозяйств с 1
ребенком удельный вес таких домохозяйств составил 4,5%, двоих и более детей – 11,8%, что в 7,5
раза больше, чем у домохозяйств без детей [4,
с.147].

Для понимания экономических коммуникаций
семейной системы важно, что субъективное восприятие домохозяйствами своих денежных доходов
не всегда совпадает с их реальными величинами.
Субъективный подход к оценке бедности,
предложенный в 1980-ые годы голландскими учеными, особенно интересен в системном рассмотрении семьи, поскольку связан с коммуникацией.
В нашей стране реально и по субъективному
восприятию благосостояние населения с 2000 г.
улучшилось. Удельный вес домохозяйств с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже
бюджета прожиточного минимума с 2000 по 2014
гг. во всех типах домохозяйств и по всей территории страны снизился, как и доля домохозяйств, указавших на неудовлетворенность уровнем своих денежных доходов. Однако удельный вес домохозяйств, указавших на неудовлетворенность уровнем своих денежных доходов, практически
снизился за 2000-2005 гг. более чем в 2,0 раза, а за
2005-2014 гг. существенных тенденций снижения
не наблюдалось, наоборот, в отдельные годы отмечался даже некоторый рост неудовлетворенности
[4, с.149]. Интересно, что среди домохозяйств с
двумя и более детьми удельный вес с уровнем
среднедушевых располагаемых ресурсов ниже
бюджета прожиточного минимума значительно
выше, чем в домохозяйствах без детей или с одним
ребенком, а удельный вес указавших на неудовлетворенность уровнем своих денежных доходов
мало отличается от них.
Можно предположить, что воспитание в семье
детей, психологические коммуникации по поводу
самореализации в детях играют настолько важную
роль в семейной системе, что семья начинает более
выигрышно оценивать свое материальное положение среди других семей.
Уровень материального благосостояния значим для формирования стиля и образа жизни индивида и его семьи, репродуктивных установок родителей, стартовых возможностей детей, реализации
жизненных стратегий всех членов семьи, условий
их проживания. В свою очередь, материальное состояние находится под влиянием факторов социально-демографического характера, включающих
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возраст, семейное положение индивида, состав домохозяйства, гендерные установки, брачные, репродуктивные намерения и пр. [8, с.149].
Такое взаимное влияние коммуникаций семейной системы является проявлением системных
свойств семейной системы.
Интересно, что современные исследователи
социальной мобильности (Г.Кларк) отмечают, что
имущественный статус семей на протяжении нескольких поколений сохраняется, что проявляется
в сохранении большой доле представительности
среди богатых семей определенных наследуемых
фамилий в сравнении с представительностью среди
богатых семей других фамилий населения таких
стран как США, Великобритания, Швеция [12].
Что в семейных коммуникациях позволяет сохранять имущественный статус на протяжении нескольких поколений?
Очевидно, что это определенные коммуникации как проявление предприимчивости в отличие
от нерасторопности, склонности к сбережению или
инвестициям в противовес неконтролируемому потребительству. Это особые коммуникации психологической самореализации хозяйственности в семейной системе.
В экономических коммуникациях семейной
системы немаловажную роль играет поведение ее
членов как потребителей товаров и услуг. Потребительское поведение формируется под влиянием семьи. Специалисты по маркетингу значительные
усилия прилагают к формированию среди населения (семей) определенного потребительского поведения.
Потребительское поведение характеризуется
использованием благ для удовлетворения потребностей человека. Домашнее хозяйство считают своего рода судьей в системе потребления, ибо в процессе экономической коммуникации домохозяйство способно решать, полезно ли для него то или
иное благо.
Очевидно, что настало время формирования
нового потребительского поведения семейной системы, которое исключало бы сверхпотребление.
К примеру, характерной является тенденция
приобретения большинством семей телевизоров из
всего перечня предметов длительного пользования.
Если в 2000 г. на 100 домашних хозяйств приходилось 89 цветных телевизоров, 2 персональных компьютера, 106 холодильников и 0 стиральных машин, то в 2014 году 174 телевизора, 3900 персональных компьютера, 123 холодильника и 320 стиральных машин [4, с.156].
В то же время для нормального жизнеобеспечения семьи важнее наличие холодильника и стиральной машины, чем компьютера и телевизора.
Современная семейная система, обладая зачастую ограниченным доходом, в стремлении к приобретению указанных благ, которые ей недоступны, обращается к кредитам банков и займам
частных лиц. Такое поведение семьи становится
риском экономической коммуникации, поскольку
самостоятельно не каждая семья сможет выбраться
из замкнутого круга кредитов и займов.
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При этом современная экономическая теория
все большее внимание уделяет изучению потребительского поведения и, в свою очередь, формированию сверхпотребительства.
В данной ситуации открытость границ семейной системы не способствует ее нормальному
функционирования. Требуются исследования возможных негативных последствий воздействия на
семейную систему маркетинговых приемов увеличения продаж, и, возможно, влияния на распад семей политики поддержки потребительства.
Сбережения выступают альтернативой потреблению. Сбережения - это часть дохода, которая не
используется на покупку товаров и услуг и выполняет, прежде всего, функцию социального страхования. Наличие в домохозяйствах сбережений влияет, в том числе, на субъективную оценку доходов.
Те домохозяйства, которые располагают средствами экономической устойчивости, даже при невысоких текущих доходах не рассчитывают, как
правило, на помощь извне и опираются на собственные возможности [8, с.154].
Отдельным направлением экономической коммуникации являются отношения собственности.
При этом, ценность и значимость жилищных условий для жизнедеятельности домохозяйства, а также
его высокая стоимость позволяют исследователям
считать жилищную обеспеченность, наряду с текущими доходами или другими индикаторами самостоятельным критерием имущественного неравенства [13, с.68-91].
При этом активно идет процесс «нуклериаризация» или деления сложных семей на простые,
чему способствует динамика решения жилищного
вопроса.
Ученые отмечают значительное влияние жилищных условий на количество детей в семье, на
конфликтность семей. Отсутствие жилья значится
как причина разводов [4, с.241].
Совместная собственность семейной системы
должна ее объединять. Но практика показывает, что
в случае разрушения семейной системы собственность и ее раздел становятся дополнительным источником распада либо конфликта в семейной системе.
Взаимосвязь экономических коммуникаций с
коммуникациями психологической самореализации личностей проявляется в распределении семейных ролей. «Традиционная семья подразумевает,
что власть в семье (в основном это денежные ресурсы и право принимать решения, затрагивающие
интересы и уклад всей семьи) сосредоточена у мужчины и его ключевая роль – материальное обеспечение и управление ресурсами семьи, в то время как
роль женщины – забота о доме, детях и других домочадцах. Эгалитарный тип семьи предполагает
равные отношения власти между супругами/партнерами, т.е. равновесное и равноценное участие
обоих партнеров, как в материальном обеспечении
семьи, так и в выполнении домашней работы, в заботе о детях и их воспитании» [8, с.132].
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И не случайно нынешнее общество уже начинает непреложную ценность доброго и понимающего психологического климата в семье как одну из
предпосылок общечеловеческого порядка.
Экзистенциально целость семейной системы
зависит от того, как обеспечивается ее жизнеспособность. Если в семье идет борьба за выживание
отдельных ее членов, такая система разрушает сама
себя [14, с. 458].
Первостепенное значение имеет идентификация членов семьи себя именно с этой системой (малой группой). К примеру, осуществленное в Беларуси в 2013 году репрезентативное исследование
показало, что свыше 79% от общего числа респондентов идентифицируют себя, прежде всего, со
своей семьей [15, с 44].
При этом семейное положение человека существенно влияет на формирование его повседневности, поскольку жизнь в семье составляет немалую
долю всей жизни человека. Переживания, ценности
и ориентиры у членов одной семейной системы, как
правило, общие. А это, в сочетании с общим бытом
(домашним хозяйством), становится основой для
формирования личности.
В современном обществе имеется понимание
того, что семейная система – это не сумма отдельных систем личностей, а сформированные в условиях обыденной жизни семейные отношения, традиции, общие смыслы.
В этом отношении повседневность определяется для всех семейной общности и при ведении домашнего хозяйства укрепляется и становится стабилизирующим для семьи фактором.
Наблюдения совместного быта членов семьи
позволяет усматривать традиции в распределении
обязанностей и поручений между взрослыми и
детьми. Традиции в отношениях между старшим и
младшим поколениями семьи.
Совместное проживание (как повседневное
нахождение на территории одной жилой площади)
может приводить к негативным изменениям в поведении семейной системы. Анализ конфликтных ситуаций в семье позволил установить, что конфликты, связанные с выполнением работы по дому,
фиксируются у раздельно проживающих партнеров
реже, чем при совместном проживании. Особенно
распространены спорные ситуации на почве повседневного быта в семьях, где партнеры делят домохозяйство с другими членами семьи, независимо от
наличия в семье детей [8, с.39].
Метафизика (философия) семьи наиболее
всего проявляется в ее внутреннем мире, защищенном от внешнего воздействия, и включает не только
межличностные отношения, среди которых значительное место занимает любовь как базис семьи, но
и такие образования как семейные традиции, семейные мифы. Социологи семьи обращают внимание на так называемый «эффект совместной жизни»
или семейного климата [16, с. 245]. Позитивный
климат, сплоченность семьи, взаимопонимание в
группе и степень идентификации личности с этой
группой оказывают на каждого члена семьи благотворное влияние.
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Посредническая роль семьи особенно обострилась в период отмирания многодетности семьи.
«Если общество прибегает к социальному нажиму,
то семья должна снять этот нажим» [17, с.219].
Современная семья все более утрачивает свои
нормы социального института с жесткими нормами, четко заданными образцами поведения,
трансформируясь в группу взаимодействия, где существуют групповые ценности и нормы [16].
Психология семьи как сравнительно новая
ветвь общей психологии выделяет ряд основных
факторов, представленность которых и характеризует семью. Среди таких факторов семейное согласие и семейная адаптируемость, ролевые характеристики, поведенческий контроль и др.
«С точки зрения зрения известного отечественного семейного психолога А.Варги, семья представляет собой самореализующуюся систему. Психологом выдвигается схема анализа семьи как системы с выделением следующих характеристик:
стереотипов взаимодействия, семейных правил, семейных мифов, границ, стабилизаторов и семейных
историй. Интересно, что стабилизаторами семьи
становятся общее дело, общее место проживания
(характеристики домохозяйства – Е.С.), общие
дети. К дисфункциональным стабилизаторам психолог относит измены, алкоголизм, болезнь и пр.
«Семейные правила могут касаться любых аспектов жизнедеятельности семьи – как режима дня,
так и возможности открытого выражения чувств…
Отсутствие правил и норм приводит к хаосу в семейной системе, а также представляет серьезную
опасность для психического здоровья членов семьи
[18, с.50]». Семейные правила, к примеру, не являются раз и навсегда установленными. Семейная система – динамическая система. С переходом семьи
на новый жизненный этап меняются и семейные
правила.
Борьба за власть выступает первым толчком у
двух из трех разводящихся пар (Г.С.Васильченко,
Ю.А.Решетник). В современной семье присутствует так называемое двоевластие, когда оба супруга являются лидерами. С точки зрения В.Н.Дружинина, в функциональной, бесконфликтной семье
власть и ответственность сосредоточены в одних
руках.
По определению Л.Бенталанфи, семья не есть
простая сумма членов этой семьи, а это, прежде
всего, определенная сеть взаимоотношений между
всеми членами семьи. В психологии семьи описывается шесть основных параметров семейной системы: стереотипы взаимодействия, семейные правила, семейные мифы, границы, стабилизаторы, семейная история (Схема 4. Основные параметры семейной системы).
Признаками функциональной семейной системы выступают следующие: коммуникация, основанная на принципах взаимоуважения, взаимопонимания, взаимопринятия, заботы, сотрудничества; четкие границы между семьей и социальным
окружением, а также между семейными подсистемами, гибкие и четкие семейные правила, автоном-
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ный или демократический тип распределения ролей, система комплементарных ролей, сосредоточение власти и ответственности у одного из членов
семьи, осознание семейных мифов или их отсутствия, наличие функциональных стабилизаторов,
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способствующих удовлетворению потребностей
семьи и реализации ее функций, устойчивость семьи к влиянию деструктивных установок, ценностей, паттернов поведения, передающихся из поколение в поколение.

стереотипы
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Схема 4. Основные параметры семейной системы
И одновременно дисфункциональная семья характеризуется патогенными стереотипами взаимодействия и конфликтностью членов, диффузными
или ригидными границами между семьей и социальным окружением, а также между семейными
подсистемами, авторитарный стиль распределения
ролей, влияние на семью деструктивных семейных
мифов, подверженность влиянию передающихся от
поколения к поколению деструктивных установок,
ценностей, паттернов поведения, дисфункциональные стабилизаторы, препятствующие удовлетворению потребностей семьи и реализации ее функций
[18, с.39-41].
Представление репродуктивных коммуникаций в семейной системе целесообразно соединять с
пониманием того, что половая любовь выработана
природой человечества во имя воспроизведения и
развития рода, сохранения вида Homo sapiens во
времени [19, с.11]. При этом воспроизведение не
только физически (генетически), но и духовно (фенотипически) в процессе коммуникаций.
Можно отметить, что любовь как особое чувство между двумя людьми составляет базис благоприятного семейного климата. Ее присутствие в семейной системе делает жизнь членов семьи богаче.
При рождении долгожданных детей любовь преобразуется в родительские чувства и укрепляется, становясь зрелой и качественной. Некоторые ученые
отмечают нейрохимические процессы, которые
происходят в головном мозге влюбленного человека и утверждают, что нежность влюбленных
(прикосновение руки, обмен взглядами, поцелуи)
рождает импульсы в мозговых структурах, которые

стимулируют выработку в них биологически активных веществ, вызывающих эйфорию [20, с.39].
С позиции бытийного уровня репродуктивные
коммуникаций семейной системы – это половая
близость с точки зрения анатомии и физиологии.
Сексуальная или интимная близость с точки
зрения психологической коммуникации, или коммуникации надбытийного уровня, выступает, вопервых, как средство релаксации (расслабления),
разрядки полового напряжения – это элементарная
форма сексуального удовлетворения, во-вторых,
как средство деторождения, когда важен не только
процесс, но и его результат и, в-третьих, как средство чувственного наслаждения и познания, как самоцель.
Репродуктивное поведение – сложный феномен, в который включаются и нормативные представления о желаемом количестве детей в семье, и
планы рождения детей, а также контрацептивное и
абортивное поведение (Схема 4. Модель репродуктивного поведения членов семьи). Чтобы понять,
какие факторы оказывают влияние на репродуктивное поведение, анализа только демографических
показателей недостаточно.
Модели, объясняющие само репродуктивное
поведение, его динамику, возникают в социологии,
социальной психологии и экономике. Причем экономический подход в русле концепции Homo economicus концентрируется на понятии целесообразности рождения детей и их количества и рассматривает репродуктивное поведение в контексте, в
первую очередь, статусных показателей – уровня
образования, занятости, уровня доходов и структуры расходов.
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Схема 4. Модель репродуктивного поведения членов семьи
Социологический подход предполагает анализ
не только внешних, но и внутренних детерминант
репродуктивного поведения – установок, потребностей. То, что современная медицина позволяет принимать осознанное решение о рождении ребенка,
планировать время и количество детей, приводит к
тому, что именно субъективные факторы начинают
играть существенную роль [8, с.68].
Включенность личности в семью выражает ее
направленность не только на совместное проживание, совместный быт, но и на готовность разделять
с партнером мысли, чувства, настроение.
Главной биологической функцией любой живой системы является обеспечение непрерывности
существования вида во времени. Выполнение этой
функции существенно зависит от жизнеспособности каждой особи, ее репродуктивных способностей и реальных возможностей, предоставляемых
средой. Понятно, что природа должна была предусмотреть для этого, помимо внутренних возможностей организма (половой чувственной потребности
и морфофизиологических структур), определенный
комплекс сексуальных стимулов [21, с.135].
Биологическая пластичность чувственного
компонента облегчает процесс формирования брач-

ной пары. Еще одна особенность чувственного компонента – волнообразный характер проявления с
возрастными ослаблением чувственно-полового
влечения. В жизни супружеской пары наблюдаются
неизбежные приливы и отливы чувственного влечения друг к другу, создающие, по выражению
Ю.Рюрикова, «эмоциональные качели» [21, с.141].
В целостном чувстве любви однообразно повторяющиеся стимуляции чувственного компонента
обеспечивают возможность обновления и сохранения свежести чувственных переживаний. При многократном повторении определенных раздражителей ощущения и переживания становятся более яркими.
Системные свойства семьи проявляются как
при ее нормальном функционировании, так и в случае нарушения семейных коммуникаций.
Дисфункциональность семейной системы или
нарушения функционирования семьи обусловлены
нарушенными коммуникациями, которые, в свою
очередь возникают в связи с внешним воздействием негативных факторов (увольнение, смерть
близкого человека) либо формируются внутри семейной системы (конфликты) (Схема 5. Причины
дисфункциональности семейной системы).
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Схема 5. Причины дисфункциональности семейной системы
Исходя из представления о семье как о сложной трехмерной системе, нарушения этой системы
могут проявляться как негативные бытийные коммуникации, нарушенные надбытийные коммуникации либо нарушения общения (нарушения взаимоотношений в паре, нарушения взаимоотношений
между сиблингами, нарушенные родительско-детские отношения), расстройства коммуникаций по
поводу репродуктивных установок.
Взаимоотношения в паре – как сложная коммуникация, основанная на соединении индивидуального и социального – могут быть нарушены по
инициативе одного либо обоих партнеров.
Конфликтность в семейной системе (между супругами, родителями и детьми либо между родственниками в семье) может быть отмечена в течение длительного времени и сохраняться из поколения в поколение благодаря семейному сценарию
[22, с.29]. Среди явно конфликтных семей выделяется большая группа семей с нарушениями общения. В каждом случае есть причины, обусловившие
развитие такого конфликта [23, с.30].
Но не сами конфликты, а неспособность семейной системы их преодолеть, могут разрушать
семейную систему. Исследования показали, что
наиболее распространенным способом разрешения
разногласий в среднем для всех партнерских отношений является спокойное обсуждение вопроса:
79% респондентов прибегают к этому способу регулярно. Второй по популярности способ – избегать обсуждения и уступать (54%). На третьем месте находится оживленный спор или крик (36%), на
четвертом – отказ говорить (30%). Респонденты
группы риска распада союза, в отличие от всех других групп, чаще всего оживленно спорят и кричат в
процессе решения конфликтных ситуаций (80%) [8,
с.44]. В этом отношении нуклеарный тип отношений является наиболее устойчивым, характеризуется большей удовлетворенностью партнеров, отсутствием установок к негативному развитию сценария в паре, преобладанием позитивных способов

разрешения конфликтов. Тип семейных отношений, основанный на раздельном проживании партнеров, напротив, характеризуется наибольшей вероятностью разрыва отношений [8, с.39]. Последствиями распада союза становятся эмоциональные
травмы партнеров и сложности со вступлением в
новые отношения. Распад семьи неблагоприятно
отражается на детях.
ВЫВОДЫ
Рассмотрение семьи как социальной системы
позволило определить, что:
1. Семья – это сложная трехмерная система,
элементами которой являются коммуникации: коммуникации по поводу реализации репродуктивных
установок, коммуникации домохозяйства и экономического благосостояния, коммуникации психологической самореализации личностей. Каждая
коммуникация в семейной системе рассматривается не только как сигнал или сообщение, сколько
как расшифровка этого сигнала, его понимание и
интерпретация.
2. В современных условиях трансформация
семейной системы зачастую сопровождается ее
дисфункциональностью. Дисфункциональность семейной системы или нарушения функционирования семьи обусловлены нарушенными коммуникациями, которые, в свою очередь, возникают в связи
с внешним воздействием негативных факторов
либо формируются внутри семейной системы.
3. Учитывая коммуникационную сущность
семейной системы, всякое воздействие на семью, в
том числе и со стороны государства, необходимо
строить как взаимодействие. При построении взаимодействия с семейной системой необходимо учитывать закономерности коммуникаций в ней, которые одновременно представлены и бытийным и
надбытийным уровнями. В этой связи строить взаимодействие с семейной системой необходимо
комплексно или междисциплинарно, что позволит
сделать такое воздействие более эффективным.
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